
MÜŞTERİ İMZA BEYANI

                                               Tarih : ……………………………

                                                         Hesap No : ……………………………
                                                         

                

KİŞİSEL BİLGİLER

İsim	 		:	………………………………………………………

Soyadı				:	……………………………………………………….

Adres   : …………………………………………………………………………………………………………………………………

GSM	No	:		……………………………………………………….	Telefon	No		:		……………………………………………..

Faks	No		:		……………………………………………………….			E-posta	 :		………………………………..@………..
    

Aşağıdaki	tatbiki	imzanın	tarafıma	ait	olduğunu	ve	ALAN	YATIRIM	MENKUL	DEĞERLER	A.Ş.	ile	yapacağım	her	
türlü	yazışmalarımda	bu	imzayı	kullanacağımı	kabul	beyan	ve	taahhüt	ederim.

 

Huzurumda	imzalanmıştır.	(Alan	Yatırım	Menkul	Değerler	A.Ş.	Yetkilisi)

Hesabı	Açan	 	 	 	 	 Hesabın	Açılmasını	Onaylayan

İsim	/	Soyisim	 :	 	 	 	 İsim	/	Soyisim	 	 :

İmza	 	 :	 	 	 	 İmza	 	 	 :

İmza	Örneği	1	 İmza	Örneği	2	 İmza	Örneği	3	 İmza	Örneği	4	
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YATIRIMCI BİLGİ FORMU

TARİH HESAP	NO

İŞLEM	YERİ

MÜŞTERİ KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ

MÜŞTERİNİN	ADI	SOYADI
DOĞUM	YERİ	VE	YILI

BABA	ADI

* ANNESİNİN KIZLIK SOYADI

NÜFUSA	KAYITLI	OLDUĞU	YER
İL

CİLT	NO

EV	ADRESİ

İŞ	ADRESİ

GSM

ANNE	ADI

İLÇE

TEL

TEL

SAYFA KÜTÜK

MÜŞTERİNİN	ADI	SOYADI
ADRES	(	EV)

(İŞ)

TELEFON

DOĞUM	YERİ	VE	YILI
BABA	ADI

İL

CİLT	NO

EV

İLÇE

SAYFA

İŞ

KÜTÜK

YATIRIMCI VEKİLİNE AİT BİLGİLER

İMZALANAN SÖZLEŞME EKLERİ

1)	ALIM	SATIM	ARACILIK	SÖZLEŞMESİ
2)	YATIRIM	DANIŞMANLIĞI	SÖZLEŞMESİ

3)	KREDİLİ	MENKUL	KIYMET	SÖZLEŞMESİ
4)	ÖDÜNÇ	VERME	ALMA	SÖZLEŞMESİ
5)	AÇIĞA	SATIŞ	ÇERÇEVE	SÖZLEŞMESİ

Yatırımcı	imza...............................................................

6)			KİMLİK	FOTOKOPİSİ
7)			İMZA	KARTONU

8)			VEKALETNAME
9)			
10)	

Pay senedi sözleşmesi
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YATIRIMCI RİSK TERCİHLERİ VE MALİ DURUMU HAKKINDA BİLGİ

TERCİH EDİLEN YATIRIM ARAÇLARI (Lütfen	sırasına	göre	numuralandırınız.)	

ÇALIŞTIĞI BANKALAR

MESLEĞİNİZ :

AYLIK GELİRİNİZİ HANGİ KAYNAKTAN SAĞLIYORSUNUZ?

AYLIK ORTALAMA GELİRİNİZ :

AYLIK ORTALAMA GİDERİNİZ

VARSA GAYRİMENKULLERİNİZ
TÜRÜ            ADEDİ

Yatırımlarınızı	gerçekleştirirken	kredi	kullanımını	tercih	ediyor	musunuz?

Eğer	cevabınız	evet	ise;
Portföy	değerinizin	yüzda	kaçı	kadar	kredi	kullanmayı	tercih	edersiniz?

Pay	Senedi

BANKA	ADI

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

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

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

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

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

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

ŞUBE	ADI HESAP	NUMARASI

Hazine	Bonosu	veya	Devlet	Tahvili

Mevduat

Repo
Diğer

Ücret

Ev
İşyeri
Arsa
Diğer

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

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

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

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

Serbest	Meslek	Geliri Emekli Diğer

0-2.500	TL 2.500	TL-5.000	TL 5.000	TL-10.000	TL 10.000	TL-20.000	TL 20.000	TL
ve	üzeri

VARSA OTOMOBİLİNİZİN MARKASI: MODELİ:

Evet Hayır

0-25 25-50 50-100 100-150

Yatırımlarınızı gerçekleştirirken asıl amacınız nedir?

Tasarruflarımı	değerlendirmek

Kısa	vadeli	ihtiyaçlarımı	karşılamak	için	ek	gelir	yaratmak

MEDENİ	DURUMU
EVLİ	İSENİZ	EŞİNİZİN	MESLEĞİ
ÇOCUKLARINIZ	VAR	MI?

ÜYE	OLDUĞU	DERNEKLER
REFERANSLARINIZ

HER TÜRLÜ SORUMLULUK TARAFIMA AİT OLMAK ÜZERE İSTENEN MALİ BİLGİLERİMİ VERMEK İSTEMİYORUM

ADI SOYADI: YATIRIMCI İMZA

Uzun	vadede	enflasyonun	üzerinde	gelir	elde	etmek

Diğer	(Lütfen	belirtiniz)

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

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

YATIRIMCI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

Pay senedi sözleşmesi
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YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama
Sermaye	 piyasalarında	 yapacağınız	 işlemler	 sonucunda	 kar	 elde	 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,	III-39.1	sayılı	“Yatırım	Kuruluşlarının	Kuruluş	ve	Faaliyet	Esasları	Hakkında	Tebliğ”in	25	inci	mad-
desinde	öngörüldüğü	üzere	“Yatırım	Hizmet	ve	Faaliyetleri	Genel	Risk	Bildirim	Formu”nda	yer	alan	aşağıdaki	
hususları	anlamanız	gerekmektedir.
Uyarı
İşlem	yapmaya	başlamadan	önce	çalışmayı	düşündüğünüz	kuruluşun	yapmak	 istediğiniz	 sermaye	piyasası	
işlemlerine	 ilişkin	yetkisi	olup	olmadığını	kontrol	ediniz.	Sermaye	piyasası	 işlemleri	konusunda	yetkili	olan	
banka	 ve	 sermaye	 piyasası	 aracı	 kurumlarını	 www.spk.gov.tr	 veya	 www.tspakb.org.tr	 	 web	 sitelerinden	
öğrenebilirsiniz.	
Risk Bildirimi
İşlem	 yapacağınız	 yatırım	 kuruluşu	 ile	 imzalanacak	 “Çerçeve	 Sözleşme”de	 belirtilen	 hususlara	 ek	 olarak,	
aşağıdaki	hususları	anlamanız	çok	önemlidir.
1.	Yatırım	kuruluşu	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	 işlemleri	çeşitli	oranlarda	risklere	tabidir.	Piyasada	oluşacak	fiyat	hareketleri	sonucun-
da	yatırım	kuruluşuna	yatırdığınız	paranın	tümünü	kaybedebileceğiniz	gibi,	kayıplarınız	yapacağınız	 işlemin	
türüne	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.	 Yatırım	 kuruluşunun	 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	yatırım	kuruluşunun	yetkili	personelince	yapılacak	
teknik	ve	 temel	analizin	kişiden	kişiye	 farklılık	arz	edebileceği	 ve	bu	analizlerde	yapılan	öngörülerin	kesin	
olarak	gerçekleşmeme	olasılığının	bulunduğu	dikkate	alınmalıdır.
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,	yatırım	kuruluşunuzdan	yükümlü	olacağınız	bütün	komisyon	ve	diğer	mua-
mele	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,	müşteriyi	 genel	 olarak	mevcut	 riskler	 hakkında	bil-
gilendirmeyi	 amaçlamakta	 olup,	 sermaye	 piyasası	 araçlarının	 alım	 satımından	 ve	 uygulamadan	 kaynakla-
nabilecek	 tüm	 riskleri	 kapsamayabilir.	 Dolayısıyla	 tasarruflarınızı	 bu	 tip	 yatırımlara	 yönlendirmeden	 önce
dikkatli	bir	şekilde	araştırma	yapmalısınız.
Yukarıdaki	tüm	hususları	okuyup,	anladığımı;	işbu	esasların	uygulanması	sırasında	Aracı	Kurumun/Bankanın	
kusuru	 veya	 ihmali	 nedeniyle	 doğabilecek	 zararlarımı	 talep	 ve	 dava	 haklarım	 saklı	 kalmak	 kaydıyla	 özgür
iradem	sonucu	bu	“Yatırım	Hizmet	ve	Faaliyetleri	Genel	Risk	Bildirim	Formu”nu	imzaladığımı	ve	bundan	sonra	
Sözleşme’yi	imzalayarak	Form’un	bir	örneğini	aldığımı	kabul	ve	beyan	ederim.
Not:	 Risk	 bildirim	 formu	matbu	 olarak	 hazırlanabilir.	Müşterinin	 bu	 formu	 “okudum,	 anladım”	 ibaresi	 ile	
imzalaması	yeterlidir.
MÜŞTERİ’NİN
Ad	Soyadı	veya	Ünvanı	 :
Hesap	Numarası	 	 :
MKK	Sicil	Numarası	 	 :
Tarih    :
İmza		 	 	 	 :
OKUDUM,	ANLADIM.
İmza:

Pay senedi sözleşmesi
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Pay senedi sözleşmesi

UYGUNLUK TESTİ

Müşterinin	Adı	Soyadı	/	Ticari	Ünvanı	:

Eğitim	Durumunuz2

İlköğretim	/	Ortaöğretim

Lise

Lisans	ve	Üstü

Kurumsal	Müşteri

Yaşınız1

18	-	30	yaş

31	-	50	yaş

51	-	65	yaş

66	ve	üzeri

Kurumsal	Müşteri

Mesleğiniz3

Mesleği	/	Ticari	Faaliyeti	/	Tecrübesi	(yıl)

(halihazırda	yoksa	önceki	yazılmalı)

Yatırımlarınızı	 ne	 kadar	 süreyle	 sermaye	piyasalarında	
değerlendirmeyi	düşünürsünüz?

3

Kısa	vadeli		(	0-6	ay)

Orta	Vadeli	(6-12	ay)

Uzun	Vadeli	(	1-3	yıl)

Daha	Uzun	Vadeli	(3	yıldan	uzun)

4 Risk	ve	getiri	tercihiniz	nedir?

Olabildiğince	riskten	kaçınır,	güvenli	yatırım	araçlarını	tercih	eder,	az	ama	düzenli	bir	getiri
sağlamayı	tercih	ederim.	(Anaparam	aynen	korunsun)

A

B

C

D

E

Enflasyonun	üzerinde	getiri	beklentisiyle,	yatırımımda	düsük	riskli	ürünlere	yatırım	yapabilirim.
(Anaparadan	çok	az	bir	miktar	kaybetmeyi	göze	alabilirim)

Genel	olarak	orta	riskli	ürünleri	tercih	etmekle	beraber,	uzun	vadede	toplam	getirimi	artırmak	amacıyla,	riskli	
ürünlere	makul	ölçüde	yatırım	yapabilirim.	(Anaparadan	bir	miktar	kaybetmeyi	göze	alabilirim)

Yüksek	getiri	beklentisiyle,	yüksek	riskli	ürünlere	yatırım	yapabilirim	(Anaparadan	kaybetmeyi
göze	alabilirim)

Çok	yüksek	getiri	isterim	ve	çok	yüksek	riskli	ürünlere	yatırım	yapabilirim.	Gelismis	yatırım	ürünlerinin	riskleri	
konusunda	bilgiliyim	ve	bu	ürünlere	yatırım	yapabilirim.	(Anaparayı	tamamen	kaybetmeyi	göze	alabilirim)

Bu	 anketin	 amacı	 size	 sunulacak	 ürün	 veya	 hizmetin	 risklerini	 anlayabilecek	 bilgi	 ve	 tecrübeye	 sahip	 olup	 olmadığınızın
anlasılması,	 böylece	 size	 daha	 uygun	 hizmet	 sunulmasının	 sağlanmasıdır.	 Bu	 konuda	 bir	 değerlendirme	 yapılabilmesi
sizden	gerekli	bilgilerin	temin	edilmesine	bağlıdır.

Uygunluk	 testi	 için	 bilgi	 vermezseniz	 veya	 eksik	 ya	 da	 güncel	 olmayan	 bilgi	 verirseniz,	 hangi	 ürün	 ya	 da	 hizmetlerin
size	 uygun	 olduğu	 tespit	 edilemeyecektir.	 Bu	 nedenle,	 asağıdaki	 sorulara	 yanıt	 vermeniz,	 doğru,	 tam	 ve	 güncel	 bilgileri
vermeniz,	size	uygun	ürün	ve	hizmetlerin	tespit	edilebilmesi	açısından	önemlidir.
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Pay senedi sözleşmesi

Hangi	ürünlerde	daha	önce	yatırım	yaptınız,	ne	sıklıkta	yatırım	yaptınız	ve	bu	ürünlerdeki	geçmis	1	yıllık	dönemdeki	islem	hacminiz	ne	kadardır?

Ürün	Bilgisi

Çok	Düsük	Riskli	(Repo-Ters	Repo,	BPP,
Yatırımcı	 Bilgi	 Formunda	 Risk	 Değeri	 1	
olan	yatırım	fonları,	vb	.)

Ürün
Hakkında
Bilgim
Yok

Ürün
Hakkında
Bilgim
Kısıtlı

Ürün
Hakkında
Bilgim
Var

Nadiren
(Yılda
Birkaç
Defa)

Arasıra
(Ayda
Birkaç
Defa)

Sıklıkla
(Haftada
Birkaç
Defa)

1-
50.000

50.001-
500.000

500.001-
ve	üzeri

Düsük	Riskli	(Hazine	Bonosu,	Devlet
Tahvili,	Hazine	Kira	Sertifikaları,
Yatırımcı	Bilgi	Formunda	Risk	Değeri	2	ve	
3	olan	yatırım	fonları,	vb.)

Orta	 Riskli	 (Ortaklık	 Payı,	 Eurobond,	
Dövizli	 Tahviller,	 Özel	 Sektör	 Borçlanma	
Araçları,	Kira	Sertifikaları,
Yatırımcı	Bilgi	Formunda	Risk	Değeri
4	olan	yatırım	fonları,	vb.)

Yüksek	Riskli	(Türev	İşlemler	(Vadeli	İşlem	
ve	Opsiyon	Piyasasında),	Varant,	Yatırım	
Kuruluşu	Sertifikası,
Yatırımcı	Bilgi	Formunda	Risk	Değeri	5
ve	6	olan	yatırım	fonları,	vb.)

Çok	Yüksek	Riskli	(Tezgahüstü	Türev
işlemler,	 Yapılandırılmış	 Borçlanma	
Araçları,	Kaldıraçlı	Alım	Satım	İşlemleri	-	
FX,	Yatırımcı	Bilgi	Formunda	Risk	Değeri	7
olan	yatırım	fonları	vb.)

Yukarıda	verdiğim	bilgilerin	doğru	olduğunu,	bu	bilgiler	çerçevesinde	yapılacak	değerlendirme	sonucunda,	kurumunuzca	uygun	olduğu	tespit	
edilecek	ürün	ve/veya	hizmetleri	tercih	etmemin	faydalı	olacağı	konusunda	bilgilendirildiğimi	beyan	ederim.

MÜŞTERİNİN

Adı	Soyadı	/	Ticari	Ünvanı

Tarih

İmzası

Hacim	Bilgisiİşlem	Sıklığı

a

b

c

d

e
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Pay senedi sözleşmesi

UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Uygunluk	Testine	verdiğiniz	cevaplar	kapsamında	asağıdaki	sonuçlara	ulaşılmaktadır.

Uygunluk	testi	için	bilgi	vermediğiniz	veya	eksik	ya	da	güncel	olmayan	bilgi	verdiğiniz	için,	hangi	ürün	ya	da	hizmetlerin
size	uygun	olduğunun	tespit	edilmesi	mümkün	olamamıstır.

Size	 uygun	 ürün	 veya	 hizmetler	 tespit	 edilemediği	 halde	 belli	 bir	 ürün	 veya	 hizmeti	 almak	 istiyorsanız	 bu	 yöndeki	
talebinizi	kurumumuza	bildirebilirsiniz.	Ama	bunun	sizin	için	uygun	olmayabileceğini	ve	kendinizi	bilgi	ve	tecrübenizi	
asan	bir	sekilde	risklere	maruz	bırakıyor	olabileceğinizi	dikkate	alın.	Kurumumuz	talep	ettiğiniz	söz	konusu	hizmet	ya	
da	ürünü	size	sunup	sunmamak	konusunda	serbest	olup,	hizmet	verilmesi	durumunda	kurumumuz	sorumlu	değildir.

Ayrıca	 hangi	 ürün	 ya	 da	 hizmetlerin	 size	 uygun	 olduğunun	 tespit	 edilmesine	 imkan	 bulunmadığı	 için	 yatırım
kurulusunun	size	bire	bir	genel	yatırım	tavsiyesinde	bulunamayacağını	dikkatinize	sunarız.

Bize	sunmus	olduğunuz	bilgiler	doğrultusunda,	size	uygun	olan	ve	olmayan	ürün	ve	hizmetler	asağıda	belirtilmistir.

Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler Uygun Uygun Değil

Çok	Düsük	Riskli	(Repo-Ters	Repo,	BPP,	Yatırımcı	Bilgi	Formunda	Risk	Değeri	1	olan
yatırım	fonları,	vb	.)a

1-

2-

b

c

d

e

Düsük	Riskli	(Hazine	Bonosu,	Devlet	Tahvili,	Hazine	Kira	Sertifikaları,	Yatırımcı	Bilgi	
Formunda	Risk	Değeri	2	ve	3	olan	yatırım	fonları,	vb.)

Orta	Riskli	 (Ortaklık	Payı,	 Eurobond,	Dövizli	 Tahviller,	Özel	 Sektör	Borçlanma	Araçları,	
Kira	Sertifikaları,	Yatırımcı	Bilgi	Formunda	Risk	Değeri	4	olan	yatırım	fonları,	vb.)

Yüksek	Riskli	(Türev	İşlemler	(Vadeli	İşlem	ve	Opsiyon	Piyasasında),	Varant,	Yatırım
Kuruluşu	Sertifikası,	Yatırımcı	Bilgi	Formunda	Risk	Değeri	5	ve	6	olan	yatırım	fonları,vb.)

Çok	 Yüksek	 Riskli	 (Tezgahüstü	 Türev	 İslemler,	 Yapılandırılmış	 Borçlanma	 Araçları,	
Kaldıraçlı	Alım	Satım	İslemleri	-	FX,	Yatırımcı	Bilgi	Formunda	Risk	Değeri	7	olan	yatırım	
fonları	vb.)

Tercih	ettiğiniz	risk	profiliniz	ve	piyasalarda	gerçekleştirdiğinizi	belirttiğiniz	işlem	hacim
ve	sıklıkları	arasında	uyumsuzluk	bulunmaktadır.	Bu	nedenle,	hangi	ürün	ya	da	hizmetle-
rin	size	uygun	olduğunun	tespit	edilmesi	mümkün	olamamıştır.	(risk	ve	getiri	tercihinde	
a	veya	b	işaretlenip,	işlem	hacmi	kolonları	d	ve	e’nin	doldurulduğu	durumlarda)

Size	uygun	olmadığı	bildirilen	bir	ürün	veya	hizmeti	almak	 istiyorsanız	bu	yöndeki	 talebinizi	kurumumuza	bildirebi-
lirsiniz.	Ama	bunun	sizin	için	uygun	olmayabileceğini	ve	kendinizi	bilgi	ve	tecrübenizi	aşan	bir	şekilde	risklere	maruz	
bırakıyor	olabileceğinizi	dikkate	alın.	Kurumumuz	talep	ettiğiniz	söz	konusu	hizmet	ya	da	ürünü	size	sunup	sunmamak	
konusunda	serbest	olup,	hizmet	verilmesi	durumunda	kurumumuz	sorumlu	değildir.

Ayrıca	size	uygun	olmadığı	bildirilen	ürün	ya	da	hizmetlerle	ilgili	olarak	yatırım	kurulusunun	size	bire	bir	genel	yatırım	
tavsiyesinde	bulunamayacağını	dikkatinize	sunarız.

Tarih

Değerlendiren Onaylayan
Adı Soyadı

İmzası
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Pay senedi sözleşmesi

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

	 Uygunluk	 Testi	 sonuçlarına	 ilişkin	 olarak	 ALAN	 YATIRIM	 MENKUL	 DEĞERLER	 A.Ş.	 tarafından	
bilgilendirildiğimi,	 işlem	 yapmayı	 talep	 ettiğim	 hizmet	 ve	 ürünlerin	 hangileri	 olabileceği	 konusunda	
uyarıldığımı,	bu	ürünlerin	kendi	risk	profilime	uygun	olmayabileceğini,	bilgi	ve	tecrübemi	aşan	risklere	maruz	
kalabileveğimi	bildiğimi,	buna	rağmen	bu	ürün	ve	hizmetlerden	faydalanmayı	talep	ettiğimi	kabul,	beyan	ve	
taahhüt	ederim.
	 Arz	ederim.

Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı :

Tarih           :.........../.........../.................

İmza           :
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ 

Bir	tarafta,	İstanbul,	Gülbahar	Mahallesi	Altan	Erbulak	Sokak	Maya	Han	No:	14/A	Gayrettepe	yerleşik	ALAN 
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(Aşağıda	kısaca		“ARACI KURUM (YATIRIM KURULUŞU) ”	olarak	anılacaktır.)	
ile	diğer	tarafta,	

MÜŞTERİ	Adı	Soyadı/Ünvanı:	 .........................................................................................................................................................................................................................................................

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

(Aşağıda	kısaca	“MÜŞTERİ ”	olarak	anılacaktır.)

MÜŞTERİ	Vatandaşlık	No:		.....................................................................................................................................................................................................................................................................

MÜŞTERİ	Hesap	No:		.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresi : 	 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................	 ..................

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

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

Telefon/İş:		..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................	.........

Telefon/Ev:		..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................	......

Telefon/GSM:	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................	..

Faks : 	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................	........................

E-mail	:	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(aşağıda	 kısaca	 “MÜŞTERİ”	 denilecektir.)	 arasında	 ............................................	 tarihinde	 aşağıdaki	 	 koşullarda	 Sermaye	
Piyasası	 Araçları’nın	 alım-satımına	 ilişkin	 bu	 Aracılık	 Sözleşmesi	 (aşağıda	 kısaca	 “sözleşme”	 denilecektir)	
imzalanmıştır.	

Yatırımcı	İmza	...................................................	
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SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu	sözleşmenin	konusu	ARACI	KURUM		’un,	Sermaye	Piyasası	Kanunu’na	göre	halka	arz	edilen	ya	da	arz	
edilmiş	 sayılan	 menkul	 kıymetlerin	 ve	 /veya	 ileride	 aynı	 statüye	 tabi	 olarak	 ihraç	 edilecek	 olan	 menkul	
kıymetlerin	 (ilgili	 mevzuat	 gereği	 kredili	 menkul	 kıymet	 alım-satımına	 dahil	 olanlarda	 olmak	 üzere),	 SPK	
mevzuatı	gereği	açılmış	yada	açılacak	menkul	kıymet	borsaları	ve/veya	piyasalarda	 ilgili	mevzuat	çerçeve-
sinde	belli	bir	komisyon,	kurtaj	ücreti,	yetkili	 kurum	ve	kuruluşlar	 tarafından	belirlenecek	olan	vergiler	ve	
diğer	gider	uygulanarak	alım	satımına	aracılık	edilmesi,	işlemlerin	takip	edileceği	hesapların	çalışma	esasları	
ve	saklamaya	alınacak		menkul	kıymetlerle	ilgili	hususların	düzenlenmesidir.
 
TANIMLAR

Sermaye Piyasası Araçları: Menkul	kıymetler	ve	menkul	kıymetler	dışında	kalıp,	 şartları	 Sermaye	Piyasası
Kurumu	tarafından	belirlenen	diğer	sermaye	piyasası	araçlarıdır.	

Menkul Kıymetler:	 Ortaklık	 veya	 alacaklılık	 sağlayan,	 belli	 bir	 meblağı	 temsil	 eden,	 yatırım	 aracı	 olarak	
kullanılan,	dönemsel	gelir	getiren,	misli	nitelikte,	seri	halinde	çıkarılan,	ibareleri	aynı	olan	ve	şartları	Kurulca	
belirlenen	kıymetli	evraktır.	

BIST: Borsa	İstanbul	A.Ş.

SPK :	Sermaye	Piyasası	Kurulu.	

Takasbank :	Takas	ve	Saklama	Bankası	Anonim	Şirketi.	

Merkezi Kayıt Kuruluşu :	Sermaye	Piyasası	Mevzuatı	çerçevesinde	Teşkilatlanmış	Menkul	Kıymet	Piyasalarında	
alım	satımı	yapılan	menkul	kıymetlerin	kayıtlarının	tutulduğu	kuruluş.	

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ VE İÇERDİĞİ RİSKLER 

MÜŞTERİ;

1.	 Tüm	 sermaye	 piyasası	 araçlarının	 çeşitli	 oranlarda	 risklere	 tabi	 olduğunu,	 bir	 yatırımdan	 elde	 edilmesi	
beklenen	 kar	 payı	 veya	 faiz	 gelirlerinin	 gerçekleşmeme	 ihtimali	 olduğunu,	 bazı	 hallerde	 ana	 parayı	 dahi	
kaybedebileceğini,	
2.	Özel	sektör	tarafından	ihraç	edilen	finansman	bonosu	ve	tahvil	gibi	borç	senetlerinde	şirketin	iflası	halinde	
faiz	ve/veya	anapara	ödemesinin	gerçekleşmeyebileceğini,	bu	durumda	banka	garantisi	varsa	bankaya	rücu	
edebileceğini,	aksi	halde	alacağını	Türk	Ticaret	Kanunu’nun	iflas	ve	tasfiye	ile	 ilgili	hükümleri	çerçevesinde	
takip	 etme	 zorunda	 kalabileceğini,	 özel	 sektör	 borç	 senetlerinin	 piyasalarda	 oluşan	 dalgalanmalara	 karşı
hassas	olduğunu	bu	nedenle	uzun	süre	elden	çıkarılamaması	veya	zararına	satılması	olasılığının	bulunduğunu,	
3.	Devletin	kendi	ihraç	ettiği	borç	senetlerinin	ödemelerini	durdurabileceğini	veya	erteleyebileceğini,	bu	tür	
senetlere	ek	veya	yeni	vergi	getirebileceğini,	tedavülünü	kısıtlayabileceğini,
4.	Yabancı	menkul	kıymetlerde	yukarıda	satılan	risklere	ek	olarak	kur	riskinin	olduğunu,	kur	dalgalanmaları	
nedeniyle	 TL	 bazında	 değer	 kaybı	 olabileceğini,	 devletlerin	 yabancı	 sermaye	 ve	 döviz	 hareketlerini	
kısıtlayabileceklerini,	 alım	 satım	 işlemlerinin	 zamanında	 gerçekleşmeyebileceğini,	 menkul	 kıymetlerin
kendisine	teslim	edilmeme	riskinin	olabileceğini,
5. Pay	senetlerinin	değerlerinin	siyasi	veya	ekonomik	yaşamdaki	olaylar	sonucu	önemli	büyük	değişikliklere	
uğrayabileceğini,	 kısa	 sürede	 çok	 fazla	 değerlenebileceği	 gibi,	 çok	 fazla	 değer	 yitirebileceğini	 bildiğini	 ve	
yukarıdaki	 hususları	 okuyup	 anladığını,	 özgür	 irade	 sonucu	 bu	 sözleşmeyi	 imzaladığını	 beyan,	 kabul	 ve
taahhüt	eder.	

HESAP AÇILMASI 

MADDE 1)	 İşbu	sözleşmenin	imzalanmasını	müteakiben	ARACI	KURUM		tarafından	MÜŞTERİ’	ye	bir	hesap	
numarası	verilir.	MÜŞTERİ,	açılan	hesapta	yapılacak	işlemler	konusunda	3.	bir	gerçek	kişiyi	vekil	tayin	etmek	
isterse	ARACI	KURUM	 ’un	hazırladığı	 formata	uygun	olarak	noter	huzurunda	düzenlenen	bir	vekaletname	
ile	 vekil	 tayin	 edilir.	 Vekilin	 yetki	 düzeyleri	 açık	 olarak	 belirtilmelidir.	 Bu	 vekalet	 ,MÜŞTERİ’	 nin	 vekaletin	
kaldırıldığına	dair	noter	aracılığı	ile	düzenlenmiş	azilnamenin		ARACI	KURUM		’a	tevdi	edilmesi	şartıyla	son	
bulabilir.	

Yatırımcı	İmza	...................................................	
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İşbu	yetkili	temsilcinin	ARACI	KURUM	nezdinde	yapacağı	tüm	tasarrufların	neticesinden	tamamıyla	temsilciyi	
atayan	YATIRIMCI	sorumludur.	MÜŞTERİ’	nin	ve	vekilinin	ehliyetsizliği	yayın	organlarında	ilan	edilmiş	olsa	dahi	
ARACI	KURUM		’a	bildirilmeyen	ehliyetsizlik	hallerinden	ARACI	KURUM	sorumlu	tutulamaz.
MÜŞTERİ’	 nin	 veya	 vekilinin	 verdiği	 veya	 çeşitli	 iletişim	 araçları	 ile	 gönderdiği	 talimatlarda	 bulunan	 imza,	
sözleşmenin	 ekinde	 bulunan	 imza	 kartındaki	 örnekleriyle	 karşılaştırılıp	 denetlenir.	 ARACI	 KURUM	 	 	 imza	
karşılaştırılmasını	makul	bir	dikkatle	yapacak	ve	ilk	bakışta	anlaşılmayacak	imza	farklılıklarının	sonuçlarından	
sorumlu	tutulmayacaktır.	
ARACI	KURUM	,	kendisine	ibraz	edilen	vekaletnamelerin	ve	diğer	yetki	belgelerinin	ilk	bakışta	anlaşılmayacak	
sahtelik	 veya	 yanlışlıklarından	 sorumlu	 tutulmayacak	 olup,	 ARACI	 KURUM	 	 kendisine	 ibraz	 edilen	 bu	 gibi
belgelerin	gerçeğe	uygunluğunu	incelemek	ve	araştırmakla	yükümlü	değildir.	

MÜŞTERİ RİSK VE TERCİHLERİ

MADDE 2)	Müşteri	sözleşme	ekinde	yer	alan	formu	doldurarak	risk	ve	getiri	tercihlerini		belirler,	mali	durumu	
hakkında	bilgi	verir.		Müşteri	risk	ve	tercihlerinde	yada	mali	durumunda	değişiklik	olduğunda,	değişiklikleri	
ARACI	 KURUMA	 	 yazılı	 olarak	 bildirmek	 zorundadır.	 Aksi	 halde	 ARACI	 KURUM	 formdaki	 bilgileri	 esas
almaya	devam	edecektir.Bu	durumda	doğacak	sonuçların	sorumluluğu	Müşteriye	aittir,	ARACI	KURUM	sorumlu
tutulamaz.	

MÜŞTEREK HESAPLAR 

MADDE 3) Müşterek	hesaplarda,		aksi	belirtilmedikçe	hesap	sahipleri	eşit	paylara	sahiptir,	MÜŞTERİ’	lerden	
her	biri	tek	başına,	tek	MÜŞTERİ’	nin	sahip	olduğu	tüm	hak	ve	yetkileri	kullanabilir,	sermaye	piyasası	araçlarını	
alıp	satabilir,	 ,	hesabı	tasfiye	edebilir,	bedelini	tahsil	edebilir,	başka	bir	kuruma	virman	edebilir	veya	bizzat
teslim	alabilir.	Bu	durumda	diğer	MÜŞTERİ	yada	MÜŞTERİLER	hiçbir	şekilde	ve	suretle	yapılan	 işlemlerden	
dolayı	ARACI	KURUM	’u	sorumlu	tutmayacağını,	böyle	bir	talep	ve	iddiadan	dolayı	peşinen	feragat	ettiğini	
beyan,	kabul	ve	taahhüt	eder.	

MENKUL KIYMET ALIM SATIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 

Satılması İstenen Sermaye Piyasası Araçlarının MÜŞTERİ Tarafından Teslimi  

MADDE 4)	 MÜŞTERİ’	 nin	 vereceği	 satım	 emirlerinin	 ARACI	 KURUM	 	 tarafından	 yerine	 getirilmesi,	 ilgili
sermaye	piyasası	araçlarının	ARACI	KURUM’	a		yada	ARACI	KURUM’	un	saklamacı	kurumlardaki	hesaplarına		
teslim	edilmiş	ve/veya	kayden	geçilmiş		olmasına	bağlıdır.	ARACI	KURUM,	mevzuatın	izin	verdiği	durumlarda	
ve	/veya	MÜŞTERİ’yi	tanıma	kuralı	çerçevesinde	MÜŞTERİ’nin	satışı	yapılan	menkul	kıymeti	teslim	edileceğinin	
bilinmesi	durumunda,	sermaye	piyasası	araçlarının	teslim	almaksızın	satışına	ilişkin	emri	kabul	edebilir.	Bu	
durumda,	MÜŞTERİ	teslim	yükümlülüğünü	en	geç	satış	işlemine	ilişkin	takas	günü	saat	12.00’a	kadar	yerine	
getirmek	zorunluluğundadır.	

Satın Alınması İstenen Sermaye Piyasası Araçlarının Bedellerinin Ödenmesi 

MADDE 5)	MÜŞTERİ	’nin	vereceği	alım	emirlerinin	ARACI	KURUM		tarafından	yerine	getirilmesi,	satın	alınması		
istenen	Sermaye		Piyasası	araçlarının	bedelinin	ve	ARACI	KURUM	tarafından	işlemlere	ilişkin	olarak	tahakkuk	
ettirilecek	komisyon,	kurtaj	ücreti,	yetkili	kurum	ve	kuruluşlar	tarafından	belirlenecek	olan	vergilerin	ve	diğer	
giderlerin	ARACI	KURUM’	a	peşin	olarak	ödenmiş	olmasına	bağlıdır.	ARACI	KURUM	 	SPK’nın	Seri	V	No.65	
Tebliği’nin	ilgili	hükümleri	uyarınca	kendi	takdirine	bağlı	olarak	Sermaye	Piyasası	araçlarının	alım	bedeli	 ile
ARACI	KURUM		tarafından	işlemlere		ilişkin	olarak	tahakkuk	ettirilecek	komisyon,	kurtaj	ücreti,yetkili	kurum	ve	
kuruluşlar	tarafından	belirlenecek	olan	vergiler	ve	diğer	giderlerin	tamamını	yada	bir	kısmını	tahsil		etmeksizin	
alım	emrini	kabul	edebilir.	Bu	durumda,	MÜŞTERİ,	ödeme	yükümlülüğünü	emir	borsada	gerçekleşmişse	en	geç	
gerçekleşen	alım		emrine	ilişkin		işlemlerin	takas	günü	saat	12:00’ye	kadar,	emir	Borsada	gerçekleşmemişse	
aynı	 gün	 saat	 14.00’e	 kadar	 yerine	 getirmek	 zorunluluğundadır.	 Aksi	 takdirde	 ARACI	 	 KURUM,	meydana
gelebilecek	zararı	tazmin	hakkı	saklı	olmak	üzere,	bu	Sermaye	Piyasası	araçlarını	Borsa	içinde	ya	da	dışında	
dilediği	 fiyattan	 satabilir,	 hesabın	 tasfiyesi	 yoluna	 gidebilir	 yada	 SPK’nın	 Seri	 V	 No.65	 Tebliği’nin	 ilgili
hükümleri	 uyarınca	 kredili	 menkul	 kıymet	 olarak	 nitelendirilebilir.	 Kredili	 menkul	 kıymet	 olarak	
nitelendirildiğinde,	kredili	menkul	kıymetlere	ilişkin	hükümler	uygulanır.	

Yatırımcı	İmza	...................................................	
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Kurtaj ücreti ,komisyon ve Diğer Masrafların Ödenmesi 

MADDE 6)	MÜŞTERİ,	ARACI	KURUM		 ’a	verdiği	alım	ve/veya	satım	emirleri	doğrultusunda	gerçekleştirilen	
işlemlerle	ilgili	olarak	ARACI	KURUM		tarafından	.............	oranda	tahakkuk	ettirilen	kurtaj	ücreti	ile		ARACI	
KURUM	’un	hak	kazandığı	komisyonu,	kurtaj	ücreti,	yetkili	kurum	ve	kuruluşlar	tarafından	belirlenecek	olan	
vergilerin	ve	diğer	giderleri	nakden	ve	def’aten	ödemek	zorunluluğundadır.	Şu	kadar	ki	,ARACI	KURUM	kendi	
takdirine	bağlı	olarak	yukarıdaki	fıkrada	anılan	komisyon,	kurtaj	ücreti,	yetkili	kurum	ve	kuruluşlar	tarafından	
belirlenecek	 olan	 vergilerin	 ve	 diğer	 giderleri	 MÜŞTERİ’	 den	 derhal	 talep	 etmeyebilir.	 Bu	 durumda	 ilgili
tutar	MÜŞTERİ’	nin	ARACI	KURUM	nezdindeki	cari	hesabına	borç	kaydedilebilir..	ARACI	KURUM,	komisyon,	
kurtaj	 ücreti,	 yetkili	 kurum	 ve	 kuruluşlar	 tarafından	 belirlenecek	 olan	 vergilerin	 ve	 diğer	 giderleri,	 varsa
MÜŞTERİ’	nin	alacağından	mahsup	edebilir.	MÜŞTERİ	hesabında	alacak	bakiyesinin	olmaması	durumunda	
ARACI	KURUM,	borçlar	ödeninceye	kadar	MÜŞTERİ	hesabındaki		menkul	kıymetler	üzerinde	hapis	haklarını	
kullanabilir.	

MÜŞTERİ Emirleri Veriliş Şekli 

MADDE 7)	MÜŞTERİ,	 Sermaye	 Piyasası	 araçlarının	 alım	 satımına	 ilişkin	 talimatlarını	 açık	 olarak	 bildirmek	
zorundadır.
ARACI	 KURUM,	 MÜŞTERİ’	 nin	 açık	 ve	 gerekli	 bilgileri	 içermeyen	 emrinin	 kısmen	 veya	 tamamen	
gerçekleştirilmesinden	veya	gerçekleştirilememesinden		sorumlu	değildir.	
MÜŞTERİ	 emirlerinin	 yazılı	 olması,	 esas	 olmakla	 birlikte,	 geçerlilik	 şartı	 ve	 ispat	 vasıtasıdır.	 Ancak	 ARACI
KURUM		uygun	bulması	durumunda		MÜŞTERİ’	den	telefon,	faks,	telgraf,	teleks,	elektronik	ortamda	yada	başka	
bir	iletişim	aracı	ile	emir	alabilir.	Bu	emirler	sözlü	emir	niteliğindedir.	ARACI	KURUM	Yazı	ile	teyid	edilmemiş	
olan	 telefon,	 faks,	 internet,	 bu	 ve	 benzeri	 iletişim	 araçları	 ile	 yapılan	 bildirimleri	 ve	 verilen	 alım-satım
emirlerini	kendi	takdir	ve	anlayışına	göre	yerine	getirmekte	serbest	olup,	bu	takdirde	yapılan	bildirimler	ile	
emirlerin	(emrin)	yanlış	anlaşılmasından	veya	yerine	getirilmemesinden	ARACI	KURUM	herhangi	bir	şekilde	
sorumlu	tutulamaz.	Bu	tür	emirler,	iki	gün	içerisinde	ARACI	KURUM	‘a	ulaşacak	şekilde	yazılı	hale	getirilmediği	
takdirde	ARACI	KURUM	‘un	her	türlü	belge	ve	ses	kayıtları	geçerlilik	şartı	ve	ispat	vasıtası	olarak	kabul	edilir.	

ARACI	KURUM		’a	iletilen	emirlerde	aşağıdaki	hususların	bulunması	zorunludur.
1.MÜŞTERİ	hesap	numarası	ve/veya	unvanı
2.Emrin	alış	veya	satış	olduğunun	belirtilmesi
3.Alınacak	veya	satılacak	menkulün	cinsi,	adedi,		varsa	nominal	tutarı,
4.Alınacak	veya	satılacak	menkulün	fiyatı	(limitli	veya	serbest	fiyat	belirtilecektir).	
5.Emirler	 aksi	 belirtilmedikçe	 sadece	bir	 seans	 için	 geçerli	 olacağından	emrin	 geçerlilik	 süresi.	 (BIST	 yada
ilgili	 BORSA’	 lar	 tarafından	 kaç	 seans	 için	 emir	 yazılabileceği	 belirtilmiş	 ise	 bu	 süreyi	 aşan	 emirler	 geçerli	
olamaz	)	açıkça	belirtilmelidir.	

MÜŞTERİ Emirlerinin Yerine Getirilmesi 

MADDE 8)	ARACI	KURUM	emrin	kısmen	veya	tamamen	gerçekleştirilmesinden	veya	gerçekleştirilememesinden	
sorumlu	 değildir.	 ARACI	 KURUM	 gerçekleştirilen	 emirlerde	 karşı	 tarafın	 menkul	 kıymetleri	 teslim
etmemesinden	 ya	 da	 bedeli	 ödememesinden,	 teslim	 edilen	menkul	 kıymetlerin	 kar	 payı,	 yeni	 pay	 alma	
kuponlarından	mahrum	olmasından	menkul	kıymetlerde	cins,	tertip	yada	küpür	farklılığı	nedeniyle	oluşan	
fiyat	farklılıklarından	muhabirlerin,	üçüncü	kişilerin	kusurundan	gecikmesinden,	unutma	veya	yanılmasından,	
ihmalinden	ve	elinde	olmayan	sair	nedenlerden	ötürü	sorumlu	değildir.	ARACI	KURUM		,MÜŞTERİ	adına	satın	
aldığı	veya	sattığı	menkul	kıymetlerin	sahteliğinden,	taklit	edilmiş	olmasından,	üzerindeki	 imzaların	gerçek	
olup		olmamasından	veya	yetkili	kişilere	ait	olup	olmamasından,	hukuka,	ilgili	yasa	ve	mevzuata	uygun	ihraç	
edilip	edilmemesinden,	içeriğinden	velhasıl	menkul	kıymet	ile	ilgili	herhangi	bir	eksiklikten,	menkul	kıymetin	
hukuken	geçersiz	oluşundan	hiçbir	şekilde	sorumlu	değildir.
ARACI	KURUM	’a	bir	sorumluluğun	yükletileceği	durumlarda	ARACI	KURUM	,	ancak	MÜŞTERİ’	nin	doğrudan	
doğruya	 uğradığı	 gerçek	 zararlardan	 sorumlu	 tutulabilir.	 ARACI	 KURUM	mahrum	 kalınan	 kardan,	 dolaylı
zararlardan,	manevi	zararlardan	sorumlu	değildir.	
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Pay senedi sözleşmesi

MADDE 9)	MÜŞTERİ	,	ARACI	KURUM		’un	yapacağı	bütün	bildirimleri	ve	vereceği	emir	ve	talimatları	açık	ve	
tereddüte	yer	vermeyecek	şekilde	yapmakla	yükümlüdür.	ARACI	KURUM,	MÜŞTERİ’nin	açık	olmayan	ya	da	
tereddüte	yer	veren	emir,	talimat	ve	bildirimlerini	yerine	getirmekle	yükümlü	değildir.	Ancak	ARACI	KURUM	
MÜŞTERİNİN	bu	nitelikteki	emirleri	gerçekleştirebilir.	Gerçekleştirilen	bu	emirlerden	dolayı	ARACI	KURUM’	
un	herhangi	bir	sorumluluğu	yoktur.	
Alım	veya	satım	emri	vermesine	rağmen	herhangi	bir	işlem	gerçekleştirilmediğini	iddia	eden	müşteri,	emri	
verdiğini	ispatla	yükümlüdür.
MÜŞTERİ	mevzuata	aykırı	emir	veremez.,	ARACI	KURUM			MÜŞTERİ’	nin	mevzuata	aykırı	emrini	uygulamakta	
imtina	edebilir.	Durumu	en	seri	iletişim	aracı	ile	MÜŞTERİ’	ye	bildirir.		

ARACI	 KURUM’	 un	 yazılı	 olarak,	 telefon,	 faks,	 telgraf,	 teleks,	 elektronik	 ortamda	 yada	 	 başka	 bir	 iletişim	
aracı	ile	MÜŞTERİ’	den	emir	aldığı	durumlarda	ARACI	KURUM’	un	defter,	kayıt	ve	belgeleri	ile	mevcut	olması
durumunda	 elindeki	 telefon	 kayıtları,	 faks	 veya	 teleks	 sistemi	 ile	 gönderilen	 talimat	 örnekleri,	
log	 kayıtları	 vb.	 kayıtlar	 ARACI	 KURUM	 ile	 MÜŞTERİ	 arasındaki	 ilişkilerde	 müstenit	 aranmaksızın
teyit	 edilmiş	 olsun	 veya	 olmasın	 Hukuk	 Muhakemeleri	 Kanununa	 göre	 kesin	 delil	 niteliğindedir.	 Bu	 tür
talimatlarda	ARACI	KURUM	kimlik	tespiti	yapmak	zorunda	değildir.	

Gerçekleşen İşlemlerin Tasfiyesi

MADDE 10)	Gerçekleşen	alım	emirlerinde,	alış	bedeli,	komisyon,	kurtaj	ücreti,	yetkili	kurum	ve	kuruluşlar	
tarafından	 belirlenecek	 olan	 vergileri	 ve	 diğer	 giderleri	 MÜŞTERİ’	 nin	 borcuna,	 gerçekleştirilen	 satış
emirlerinde	 ise	 satış	 bedeli	 MÜŞTERİ’nin	 alacağına,	 komisyon,	 kurtaj	 ücreti,	 yetkili	 kurum	 ve	 kuruluşlar	
tarafından	belirlenecek	olan	vergilerin	ve	diğer	giderleri	borcuna	kaydedilir.	ARACI	KURUM’	un	Alım	emri	
gerçekleşmiş	 ise	MÜŞTERİ	 tarafında	avans	olarak	ödenen	 tutar	alım	emri	 tutarından	mahsup	edilir.	Kalan	
tutarın	5.Madde	uyarınca	ARACI	KURUM	‘un	banka	hesaplarına	yada	veznelerine	yatırılması	şarttır.Gerekli	
ödemenin	yapılmaması	durumunda	menkul	kıymetin	satışı	yoluna	gidilebileceği	gibi	hesabın	tasfiyesi	yoluna	
da	gidilebilir.	Arada	geçen	süreler	için	13.	Madde	uyarınca	temerrüt	faizi	tahakkuk	ettirilir.	Satış	işlemlerinde,	
satım	emri	verilmeden	önce	menkul	kıymeti	ARACI	KURUM’	un	saklamacı	kuruluşta	adına	açılmış	hesabın	
MÜŞTERİ	 adına	açılmış	 alt	 hesabında	mevcut	olması	 şarttır.	Menkul	 kıymet	bahsi	 geçen	hesapta	mevcut-
sa	 emrin	 gerçekleşmesi	 halinde	 	 takas	 işlemi	 ARACI	 KURUM	 tarafından	 gerçekleştirilir.	 MÜŞTERİ	 nin,	
ARACI	 KURUMA	 teslim	 	 etmeden	 gerçekleştirmiş	 olan	 satış	 emirlerinde,	 menkul	 kıymetin	 takas	 süresi	
içerisinde	ARACI	 KURUMA	 teslim	 edilmesi	 şarttır.Takas	 sürtesi	 içerisinde	 teslim	 edilmediği	 taktirde	ARACI
KURUM,	re’sen	alım	emri		düzenleyerek	takas	yükümlülüğünü	yerine	getirebilir.	Oluşan	zarar	MÜŞTERİ’	ye,	
kar	ARACI	KURUM’	a	aittir.	

MÜŞTERİ’	 nin	 takas	 yükümlülüğünü	 yerine	 getirmekte	 imtina	 etmesi	 durumunda	 bütün	 borçları	muaccel	
hale	gelir.	Bu	durumda	ARACI	KURUM	sözleşmenin	feshi	yoluna	gidebilir,	hesabı	tasfiye	edebilir.	Tasfiye	süre-
cinde	MÜŞTERİ’	nin	yerine	getirilmeyen	takas	yükümlülüğünün	yerine	getirilmesini	teminen	sadece	alım	yada
sadece	satım	emirleri	kabul	edilir,	ilave	yükümlülük	getiren		emirleri	hiçbir	biçimde		kabul	edilmez.	

MÜŞTERİ Alacaklarının Değerlendirilmesi : 

MADDE 11)	ARACI	KURUM		,	MÜŞTERİ	hesabında	kendi	belirleyeceği	bir	tutarın	üzerinde	kalan	YATIRIMCI
nakitlerini,	YATIRIMCI‘nın	aksine	herhangi	bir	 talebi	olmadığı	 taktirde	yalnız	veya	 toplu	olarak,	Borsa	Para	
Piyasası,	 bankalar	 nezdinde	 açılacak	 hesaplar,	 kurucusu	 olduğu	 veya	 ileride	 olacağı	 veya	 diğer	 yatırım	
fonları	 katılma	 belgelerinde	 nemalandırma	 yaparak	 değerlendireceği	 gibi,	 ..........	 komisyon	 alarak	 Borsa	
Para	Piyasasında	da,	yetkili	olduğu	diğer	piyasalarda	yada	mevzuatın	imkan	verdiği	diğer	şekilde	ve	yerlerde	
MÜŞTERİ	nakitlerini	nemalandırabilir.
Müşterinin,	 hesaplarındaki	 nakit	 alacak	 bakiyeleri	 karşılığında	 herhangi	 bir	 getiri	 istemesi	 ve/veya	 alacak
bakiyelerin	 aracı	 kurumca	 belirlenen	 limitin	 altında	 kalması	 durumunda;	 ARACI	 KURUM,	 MÜŞTERİ	
hesaplarındaki	bakiyeleri	kendi	lehine	nemalandırabilir.	Şöyle	ki,		alt	limit	altında	kalan	nakitlerle	ilgili	olarak,	
sözleşmedeki	 	bu	hükme	istinaden	yada	sözleşmeden	ayrı	olarak	müşterilerden	münferiden	alınacak	yazılı	
onay	çerçevesinde;	getiri	talep	etmeyen	müşterilere	 ilişkin	olarak	 ise	 ,	müşterilerden	münferiden	alınacak	
yazılı	onay	çerçevesinde,	ARACI	KURUM	kendi	lehine	nemalandırılabilecektir.	
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Hesaplar Arası Virmanlar : 

MADDE 12)	MÜŞTERİ’	nin	gerçekleştirmiş	olduğu;	menkul	kıymet,	kredili,	açığa	satış		ve	ödünç	işlemleri	ile	
vadeli	işlemleri	farklı	hesaplarda	izlenir.	Herhangi	bir	hesapta	mevcut	menkul	kıymetlerin	satışından	doğan	
nakit	 tutarlar	 ,	diğer	hesabında	oluşmuş	borçların	kapatılması	 için	MÜŞTERİ’	den	alınacak	tek	bir	 talimata	
istinaden	hesaplar	arasında	virman	yapılabilir.		

Temerrüt Faizi Ve Oranı

MADDE 13)	MÜŞTERİ	 	 tarafından	 alım	 işlemi	 yapılması	 durumunda,	 alım	bedeli,	 komisyon,	 kurtaj	 ücreti,	
yetkili	 kurum	ve	 kuruluşlar	 tarafından	belirlenecek	olan	 vergiler	 ve	diğer	 giderleri,	 Satım	 işlemi	 yapılması	
durumunda,	satılan	menkul	kıymetin	teslim	edilmemesi	nedeniyle	ARACI	KURUM	tarafında		pay	senedinin	
re’sen	 	 alınmasından	ortaya	 çıkan	 zarar	 ile	alım-satım	komisyon,	 kurtaj	ücreti,	 yetkili	 kurum	ve	kuruluşlar	
tarafından	 belirlenecek	 olan	 vergiler	 ve	 diğer	 giderleri	 ile	 20.maddede	 hakların	 kullanılmasından	 oluşan	
borçların	 5.Madde	 belirtilen	 sürelerde	 ödenmemesi	 durumunda	 ..........oranında	 temerrüt	 faizi	 tahakkuk
ettirilir	ve	MÜŞTERİ’	in	hesabına	borç	kaydedilir.		Faiz	günlük	olarak	anaparaya	ilave	edilerek	bileşik	faiz	olarak	
tahakkuk	ettirilir.	

Faksla İletilen Talimatın Uygulanmasına İlişkin Maddeler 

MADDE 14)	MÜŞTERİ	ARACI	KURUM’	a	faksla	talimat	iletmesinin	bütün	sonuçlarını	kabul	ederek	üstlenmiştir.	
Bu	 nedenle	 ARACI	 KURUM	 	 	 bu	 tür	 işlemlerden	 dolayı	 sorumlu	 tutulmaz.	 ARACI	 KURUM;	 faksla	 iletilen	
talimatın,	tamamının	yada		bir	kısmının	anlaşılamaz	olması	yada	tereddüte	yer	verecek	durumda	olması	halinde
faksla	iletilen	talimatı	yerine	getirmeyebilir.	Bu	durumda	talimatın	yerine	getirilmediği	en	seri	iletişim	aracı	
kullanılarak	ARACI	KURUM			tarafından	MÜŞTERİ’	ye	bildirilir.	Talimatın	yerine	getirilemediğinin	MÜŞTERİ’	ye	
bildirilmesi	halinde	ARACI	KURUM’	un	tüm	sorumluluğu	ortadan	kalkar.	MÜŞTERİ,	ARACI	KURUM’	un	sağladığı	
kolaylıklardan	yararlanırken	aşağıdaki	hususları	yerine	getirecektir.	

MADDE 15)	ARACI	KURUM		,	MÜŞTERİ’	nin	faks	talimatını	aldığında,	14	uyarınca	istenen	yazılı	teyidi	bekle-
meksizin	yerine	getirecektir.	ARACI	KURUM	faks	talimatın	üzerindeki	imzaları	karşılaştırırken	makul	bir	dikkat	
gösterecektir.	ARACI	KURUM	aşağıdaki	hususlardan	sorumlu	değildir.		

MÜŞTERİ	 	 ARACI	 KURUM’	 a	 hangi	 faks	 numarasından	 talimat	 iletileceğini	 önceden	 yazılı	 olarak	 bil																	
direcektir.	Ayrıca	MÜŞTERİ’	ler	faks	numarasının	değişmesi	durumunda,	bu	değişikliği	ARACI	KURUM	
’a	yazılı	olarak	bildirecektir.	ARACI	KURUM	’da,	sözleşme	imzalandıktan	sonra,MÜŞTERİ’	nin	kendisi	ile	
hangi	faks	yada	fakslar	aracılığı	ile	iletişim	kuracağını	MÜŞTERİ’	ye	yazılı	olarak	bildirecektir	(EK1).	

MÜŞTERİ	 	 yalnız	 kendileri	 ve	 vekili	 tarafından	ARACI	KURUM’	a	 faksla	 talimat	 iletilmesi	 için	 gerekli	
tedbirleri	alacaktır.	Vekilin	noter	aracılığı	ile	yapılacak	yetki	değişikliğinin		müstenidatı	ile	birlikte	ARACI	
KURUM’	a	tevdi	edilmemesi	durumunda,	talimatın	yerine	getirilmesi/getirilmemesi	hallerinde	ARACI	
KURUM	’un	hiçbir	sorumluluğu	olmayacaktır.	

Faksla	iletilen	talimatın	bütün	sayfaları	MÜŞTERİ	veya	yetkilisi	tarafından	imzalanacaktır.	

Faksla	 iletilen	 talimatın	orijinal	nüshası	2	gün	 içerisinde	 teyit	 için	ARACI	KURUM	 	 ’a	 tevdi	edilecek-
tir.	MÜŞTERİ’	nin	orijinal	nüshayı	göndermemeleri	halinde	aleyhine	bir	sonuç	doğarsa,	bundan	dolayı	
ARACI	KURUM	 	sorumlu	 tutulmayacaktır.	Faks	 ile	orijinal	metin	arasında	 fark	olması	halinde	ARACI	
KURUM	’a	ilk	ulaşan	talimat	esas	alınacaktır.	

MÜŞTERİ’	ler	işbu	sözleşme	ile	sağlanan	kolaylıktan	yararlanırken	yürürlükteki	mevzuatın	hükümlerine	
aynen	uyacaktır.

MÜŞTERİ	talimatlarını	açık	ve	anlaşılır	şekilde	bildirecektir.	Verilen	talimatla	ilgili	olarak	varsa	referans	
numarası	belirtilecektir.

Hesap	No		belirtilerek	gönderilen	fakslar	MÜŞTERİ	tarafından	gönderilmiş	sayılır.	

ARACI	KURUM			ilk	bakışta	ayırt	edilmeyecek	imza	farklılıklarının	sonuçlarından	sorumlu	değildir.

ARACI	KURUM			hile	ve	sahteciliklerin	sonuçlarından	sorumlu	değildir.

a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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MADDE 16)	ARACI	KURUM’	un	defter,	kayıt	ve	belgeleri	elindeki	faks	sistemiyle	gönderilen	talimat	örnekleri	
ARACI	KURUM	 ile	MÜŞTERİ	 arasındaki	 ilişkilerde,	müstenit	 aranmaksızın	 teyit	 edilmiş	olsun	 veya	olmasın	
kesin	delil	niteliğindedir.	

İnternet Üzerinden Yapılan İşlemler 

MADDE 17) 
a)	Müşteri,	 ilave	sözleşmeye	gerek	olmaksızın	Sermaye	Piyasası	Araçları	Alım	Satım	Çerçeve	Sözleşmesine	
istinaden	internet	üzerinden	verilen	hizmetlerden	yararlanma	hakkı	elde	edecektir.		Ancak	MÜŞTERİ’	nin	iş	bu	
sözleşmeyi	imzalamış	olması,	ARACI	KURUM’	a	MÜŞTERİ’	ye,		İnternet	şifresi	verme	ve	internet	hizmetlerin-
den	MÜŞTERİ’	yi	yararlandırma	yükümlülüğü	getirmez.	ARACI	KURUM	,	bu	sözleşmenin	MÜŞTERİ	tarafından	
imzalanmasından	sonra,	MÜŞTERİ	’ye	İnternet	hizmetlerinden	faydalanabilmesi	amacı	ile	bir	“şifre”	verebilir.	
MÜŞTERİ	‘ye	internet	şifresi	verilmesi	durumunda,	şifrenin	muhafazası	ve	her	türlü	riski	tamamen	MÜŞTERİ’	
ye	aittir.	Verilen	şifre	elektronik	imza	niteliğinde	olup	MÜŞTERİ,	bu	şifre	ile	yapılan	tüm	işlemlerden	sorumlu-
dur.	ARACI	KURUM,	çalınmış	veya	bir	şekilde	kaybedilmiş	olan	şifreden	sorumlu	tutulmaz.	Şifrenin	kaybolması	
yada	 çalınması	 halinde	 MÜŞTERİ	 durumu	 ARCACI	 KURUM’	 a	 yazılı	 olarak	 bildirmek	 zorundadır.	 Bildirim		
yapılıncaya	kadar	bu	şifre	ile	hesapta	gerçekleştirilen	işlemlerden	ARACI	KURUM	sorumlu	değildir.	

b) MÜŞTERİ,	 verilen	 şifreyi	 kullanarak	hesabında	 internet	üzerinden	gerçekleştirdiği	 işlemlerin	 tamamının	
kendisine	ait	olduğunu	kabul	ve	taahhüt	eder.	MÜŞTERİ,	ARACI	KURUM			internet	hattından	başkalarına	işlem	
yaptıramaz,	bu	şekilde	yapılan	işlemlerden	ve/veya	kullanımdan	dolayı	komisyon,	ücret,	vb.	isim	altında	mad-
di	menfaatler	temin	edemez.	ARACI	KURUM	tarafından,	MÜŞTERİ	hesabında	bu	tip	işlemlerin	tespiti	halinde	
akdin	feshi	yoluna	gidilebileceği	gibi	SPK’	a	bildirimde	de	bulunabilecektir.	Bu	işlemlerden	dolayı	3.kişilerle	
MÜŞTERİ	arasında	doğabilecek	ihtilaflardan	ARACI	KURUM		sorumlu	tutulamayacağı	gibi	doğan	ve	doğacak	
olan	bütün	hukuki	ve	cezai	sorumluluk		MÜŞTERİ’	ye	ait	olacaktır.	

c)	ARACI	KURUM			internet	hattından,	ancak	hesap	bakiyesinde	yeterli	nakdi,	ARACI	KURUM’	un	MÜŞTERİ’	
ye	tahsis	etmiş	olduğu	limit,	kredi	limiti	veya	menkul	kıymeti	olan	hesaplar	için	gelen	işlem	emirlerini	yerine	
getirecektir.	Hesap	bakiyesi	yeterli	olmayan	veya	hesabında	yapılması	istenen	işlemi	yerine	getirecek	kadar	
menkul	 kıymeti	olamayan	MÜŞTERİ’	 nin	 bu	hattı	kullanarak	 vermiş	 olduğu	 talimat	 yerine	 getirilmeyecek-
tir.	MÜŞTERİ	 bu	hususu	bildiğini	 ve	bu	nedenle	 işlem	yapılmamasından	dolayı	ARACI	 KURUM	 ’u	 sorumlu	
tutmayacağını	peşinen	kabul	ve	taahhüt	eder.	

d)	MÜŞTERİ,	bu	işlem	hattının	kullanılması	sureti	ile	internet	üzerinden	yapılacak	işlemlerin	ARACI	KURUM	
’un	elinde	olmayan	teknik	vs.	sebeplerden	dolayı	yerine	getirilmemiş	veya	yanlış	yerine	getirilmiş	olmasından	
ve	benzeri	konulardan	ARACI	KURUM’	un	herhangi	bir	sorumluluk	taşımadığını	ve	bu	konularda	ARACI	KU-
RUM		’un	araştırma	yapmak	yükümlülüğünün	de	olmadığını	MÜŞTERİ	peşinen	kabul	eder.İnternette	sorun	
yaşanması	durumunda	müşteri	telefon	yada	başka	bir	kanalla	ARACI	KURUM’	a	iletmeyi	kabul	eder.

e)	 ARACI	 KURUM,	MÜŞTERİ’	 ye	 sunmuş	 olduğu	 internet	 hattının	 yapısını	 dilediği	 zaman,	 dilediği	 şekilde	
değiştirmekte	serbesttir.	

Pay senedi sözleşmesi
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ARACI	KURUM	bağlı	olduğu	genel	ve	özel	iletişim	vasıtalarının	işlememesinden	veya		arızalanmasından
sorumlu	değildir.	

ARACI	KURUM		faks	sistemiyle	gelen	bilgi	ve	talimatın	yanlış	ve	yetersiz	olmasından	ya	da	yanlış,	değişik	
veya	eksik	olmasından	dolayı	sorumlu	değildir.	

Faks	talimatının	geliş	saati	konusunda	ARACI	KURUM	kayıtları	esastır.	

ARACI	 KURUM	 ’un	 personelinin	 genel	 olarak	 kendisine	 düşen	 dikkat	 ve	 ihtimamı	 gösterdiği	 karine	
olarak	kabul	edilir.	Aksini	iddia	eden	MÜŞTERİ,	iddiasını	ispat	etmekle	yükümlüdür.	ARACI	KURUM	ve/	
veya	personeli	ancak	ağır	kusurlarından	sorumlu	tutulabilecektir.	ARACI	KURUM	üçüncü	kişilerin	hata	
ve	kusurundan	sorumlu	olamayacaktır.	

c)

d)

e)

f )



ARACI KURUM’ UN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE İLGİLİ OLARAK VEREBİLECEĞİ
DİĞER HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Sermaye Piyasası Araçlarının Saklanması 

MADDE 18) ARACI	KURUM	saklamacı	kuruluşa	yada	MÜŞTERİYE	teslim	edilmek	üzere	mevzuatta	belirtilen	
süreler		içerisinde	uhdesinde	bulundurduğu	Sermaye	Piyasası	Araçları’nın	umulmayan	hal	veya	mücbir	sebep-
lerden	ötürü		zayi’nden	ve	hasara	uğramasından	dolayı	sorumlu	değildir.	ARACI	KURUM		,	Sermaye	Piyasası	
Araçları	 saklaması,Sermaye	 Piyasası	 Kurulu	 tarafından	 yetkilendirilmiş	 takas	 ve	 saklamadan	 sorumlu	 bir
kurum	veya	merci	tarafında	yapılır.	Saklamacı	kurum	tarafından	talep	edilen	saklama	hizmetine	ait	ücret	ve	
giderler		ARACI	KURUM	tarafından	müşteriye	yansıtılacaktır.	Saklamacı	Kuruluş	nezninde	saklanması	sırasında	
Sermaye	Piyasası	Araçları’nda	oluşabilecek	her	türlü	ziyan	ve	hasardan	Saklamacı	Kuruluş	sorumlu	olup,	söz	
konusu	zarardan	ARACI	KURUM		’un	sorumlu	olmayacağını	MÜŞTERİ	kabul	ve	beyan	eder.	

Sermaye Piyasası Araçları’nın MÜŞTERİ’ ye Teslimi veya Nakil 

MADDE 19)	ARACI	KURUM	anlaşma	yaptığı	halka	arz	edilmiş	 yada	arz	edilmiş	 sayılan	 şirket	 yada	kurum-
lara	 ait	 sermaye	piyasası	 araçlarının	MKK’	 ya	 teslim	edilmek	üzere	MÜŞTERİ	 tarafından	ARACI	KURUM’	a
teslim	edilmesi	durumunda;	MÜŞTERİ,	Sermaye	Piyasası	Araçlarının	nakli	ve	nakil	şekli	ile	ilgili	talebini	ARACI
KURUM’	 a	 yazılı	 olarak	 bildirmek	 zorundadır.Nakil	 giderleri	 ve	 nakle	 ilişkin	 sigorta	 bedelleri	MÜŞTERİ’	 ye
aittir.	 MÜŞTERİ	 talebi	 doğrultusunda	 sigortasız	 olarak	 yapılan	 nakil	 işlemlerinden	 doğmuş	 ve	 doğacak	
risklerden	ARACI	KURUM		sorumlu	değildir.	

Sermaye Piyasası Araçları İle İlgili Sair İşlemler 

MADDE 20) 
Sermaye	Piyasası	Araçları	 ile	 ilgili	her	 türlü	anapara,	 temettü,	 faiz	 	ve	sair	gelirlere	 ilişkin	 tahsilatları	
ARACI	KURUM	tarafından	kendi	nam	ve	hesabına	yerine	getirilmesine	şimdiden	muvafakat	ettiğini,

Rüçhan	 hakkı	 kullanımı	 söz	 konusu	 olduğunda,	 bu	 hakkın	 kullanımı	 için	 belirlenen	 sürenin	 sona
ermesinden	en	az	3	(üç)	iş	günü	öncesine	kadar	rüçhan	hakkının	kullanılıp	kullanılmaması	konusunda	
açık	bir	yazılı	talimat	vermediği	takdirde,	ARACI	KURUM’	un	özen	borcu	çerçevesinde	rüçhan	hakkını	
kullanıp	kullanmama	konusunda	tam	yetkili	olduğunu,	bedelli	pay	senedi	rüçhan	hakkı	kullanımının	söz	
konusu	olması	halinde	ARACI	KURUM’	un	kendi	kaynaklarından	karşılamak	suretiyle	MÜŞTERİ	adına	
bedelli	pay	senedi	ihracına	iştirak	etmekle	yükümlü	olmadığını,	hesabında	yeterli	bakiye	bulunmaması	
halinde	 ARACI	 KURUM’	 un,	 sermaye	 artırımına	 giden	 şirkete	 ait	 pay	 senedinden	 veya	 portföydeki	
diğer	pay	senetlerinden	rüçhan	hakkı	bedelini	karşılayacak	kadar	kısmını	 satmaya	ve	rüçhan	hakkını	
bu	 satımdan	elde	edilecek	bedelle	 kullanmaya	 yetkili	 olduğunu,	 hesabında	 serbest	bakiye	 veya	pay
senedi	 bulunmadığı	 ve	 rüçhan	 hakkı	 kullanımının	 ARACI	 KURUM	 kaynaklarından	 yapılmasına
karar	verildiği	takdirde,	ARACI	KURUM	tarafından	kullandırılan	kaynak	tutarını	derhal	ARACI	KURUM’	a	
ödeneceğini,	rüçhan	hakkının	son	kullanım	tarihinden	itibaren,	kendisine	kullandırılan	toplam	kaynağa	
13.	maddede	belirtildiği	şekilde	temerrüt	faizi	işletileceğini,

MÜŞTERİ	 nam	 ve	 hesabına	 saklanmakta	 olan	 pay	 senetleri	 ile	 ilgili	 olarak,	 pay	 senedinden
kaynaklanan	haklarının	kullanılması	maksadıyla	 ,	pay	senedini	 ihraç	eden	şirket	 tarafından	yapılacak	
genel	kurullara	vekaleten	iştirak	edilmesi	yönünde	bir	talebinin	bulunması	halinde	müşteri	tarafından	
vekaleten	oy	kullanılmasına	 ilişkin	Kurul	düzenlemelerine	uygun	vekaletname	 tanzim	ederek,	ARACI	
KURUM’	a	bu	konu	ilgili	yazılı	müracaatta	bulunacağını,	beyan,	kabul	ve	taahhüt	etmiştir.	

a)

b)

c)
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ARACI KURUMUN TEMİNAT, REHİN VE HAPİS HAKKI 

MADDE 21) ARACI	KURUM’	un	merkezi,	şubeleri	veya	irtibat	büroları	nezdinde	açılan	MÜŞTERİ	’ye	ait	hesap-
larda	MÜŞTERİ’	nin	diğer	Sermaye	Piyasası	Aracı	alım	ve	satım	işlemleri	ile	bunlar	neticesinde	oluşan	borç	ve
alacaklar	ile	MÜŞTERİ’nin	sahip	olduğu	Sermaye	Piyasası	Araçları	izlenir.	MÜŞTERİ’nin	bu	sözleşme	hükümleri	
çerçevesinde	gerçekleşen	Sermaye	Piyasası	Araçları	alım	ve	satımı	ve	diğer	işlemleri	neticesinde	oluşan	borç	
ve	alacakları	aynı	mahiyette	olduğundan	ARACI	KURUM,	MÜŞTERİ’nin	borç	ve	alacakları	üzerinde	herhangi	
bir	beyana	gerek	olmaksızın	takas	ve	mahsup	yetkisine	sahiptir.	
	 ARACI	 KURUM,	 MÜŞTERİ’nin	 bu	 sözleşmeden	 kaynaklanan	 borçlarının	 tamamı	 ödeninceye	 kadar,	 bu	
sözleşme	hükümlerine	göre	MÜŞTERİ	hesabında	bulunan	ve	MKK	nezdinde	saklanan	Sermaye	Piyasası	Araçları
üzerinde	 rehin	 ve	 hapis	 hakkına	 sahiptir.	 MÜŞTERİ’nin	 vermiş	 olduğu	 emirlerin	 gerçekleşmesine	 veya
emirlerin	gerçekleşmesinden	sonra	bu	işlemlerin	takasının	yapılmasına	kadar	geçecek	sürede	ARACI	KURUM,	
bu	işlemlerden	doğacak	alacağını	temin	etmek	üzere	yukarıda	belirtilen	takas,	mahsup,	rehin	ve	hapis	hakkına	
sahiptir.	MÜŞTERİ’	nin	bu	sözleşmeden	doğan	borçlarını	zamanında	yerine	getirmemesi	durumunda	ARACI	
KURUM,	bu	sözleşme	dolayısıyla	sahip	olduğu	hapis,	rehin,	takas	ve	mahsup	hakkı	çerçevesinde	MÜŞTERİ’	ye	
ait	Sermaye	Piyasası	Araçları’nı	icra	yoluna	başvurmaksızın	Borsa’da	veya	bu	mümkün	olmadığı	takdirde	Borsa	
dışında	satarak	ve/veya	MÜŞTERİ’	nin	alacakları	üzerinde	takas	ve	mahsup	hakkını	kullanarak	MÜŞTERİ’	den	
olan	alacağını	tahsil	etme	ve/veya	Sermaye	Piyasası	Araçlarını	teslimden	kaçınma	hakkına	sahiptir.	

MÜŞTERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

MADDE 22)	 MADDE	 22)	 MÜŞTERİ,	 (i)	 hesabında	 gerçekleşen	 tüm	 Alım	 Satım	 işlemlerine,	 (ii)	 tüm	
varlık	 giriş,	 çıkış	 ve	 transferlerine,	 (iii)	 hesabına	 tahakkuk	 ettirilen	 her	 türlü	 komisyon,	 ücret	 ve	 vergi	
tutarlarına	ilişkin	bilgilere	anlık	olarak	Elektronik	Emir	İletim	Platformu	üzerinden	erişim	imkanına	sahiptir.
MÜŞTERİ	Elektronik	Emir	İletim	Platformunu	kullanarak	yaptığı	işlemlerin	gerçekleşip	gerçekleşmediğini	kon-
trol	edebilecektir.		
ARACI	KURUM,	MÜŞTERİ’ye	gerçekleştirilen	işlemlerle	ilgili	olarak	günlük	ve	aylık	bildirimlerde	bulunacaktır.
ARACI	 KURUM	 günlük	 bildirim	 yükümlülüğünü,	 en	 geç	 işlemin	 yapıldığı	 gün	 sonunda,	 gün	 içinde	 alınan	
ve	 satılan	 sermaye	 piyasası	 araçlarının	 cins,	 miktar,	 fiyat	 bilgisi	 ile	 tahakkuk	 ettirilen	 komisyon	 ve
gider	 karşılıklarına	 ilişkin	 bilgileri	 içerir	 İşlem	 Sonuç	 Formu’na,	 Elektronik	 Emir	 İletim	 Platformu
üzerinden	erişim	imkanı	sağlamak	veya	MÜŞTERİ’ye	elektronik	ortamda	göndermek	suretiyle	yerine	getirir.	
ARACI	 KURUM	 ayrıca,	 her	 ay	 MÜŞTERİ’ye	 o	 ay	 içinde	 gerçekleştirmiş	 olduğu	 tüm	 işlemlere	 ilişkin
mevzuatta	belirtilen	 hususları	 içerir	 bir	Hesap	 Ekstresi	 gönderir.	 Aylık	 bildirimin	 yazılı	 olarak	 yapılması	 ve
bildirime	 ilişkin	 belgelerin	 ilgili	 dönemi	 izleyen	 7	 gün	 içinde	 MÜŞTERİ’nin	 iş	 bu	 sözleşmede	 belirtilen
adresine	taahhütlü	olarak	gönderilmesi	esastır.	ARACI	KURUM	aylık	hesap	ekstresi	gönderme	yükümlülüğünü,	
MÜŞTERİ’nin	 yazılı	 talebi	 olmak	 kaydıyla	 MÜŞTERİ	 tarafından	 beyan	 edilen	 elektronik	 posta	 adresine
göndermek	veya	MÜŞTERİ’nin	elektronik	ortamda	hesap	ekstresine	erişimini	sağlamak	suretiyle	de	yerine	getirebilir.	
ARACI	KURUM	ilgili	dönem	içerisinde	herhangi	bir	 işlem	yapmayan	MÜŞTERİ’ye	günlük	ve	aylık	bildirimde	
bulunmama	hakkına	sahiptir.	
Sermaye	piyasası	mevzuatı	çerçevesinde	veya	 talebe	bağlı	olarak	Profesyonel	Müşteri	olarak	kabul	edilen	
MÜŞTERİ’lere	hesap	ekstresi	gönderilmeyecektir.
ARACI	 KURUM	 ’un	 kanuni	 ikametgahı	 ve	 tebligat	 adresi	 yetkili	 Ticaret	 Sicil	 Memurluğu’nda	 tescilli
bulunan	 ticari	 ikamet	 adresidir.	 MÜŞTERİ	 ,yetkili	 Ticaret	 Memurluğu’ndan	 ARACI	 KURUM’un	 ticari	
ikametgahını	 ve	 bundaki	 değişiklikleri	 izlemekle	 yükümlü	 olup	 ARACI	 KURUM’a	 her	 türlü	 tebligatı	 ve
bildirimi	 bu	 tarihteki	 ticari	 ikametgahına	 yapacaktır.	 MÜŞTERİ’nin	 ikametgahı	 ve	 tebligat	 adresi	 işbu	
sözleşmenin	 başında	 yazılı	 adrestir.	 Bu	 adrese	 yapılacak	 bildirimler	MÜŞTERİ	 tarafından	 alınsın	 alınmasın	
geçerli	olacaktır.	MÜŞTERİ,	ikametgah	ve	tebligat	adresinde	vaki	olacak	değişiklikleri	ARACI	KURUM	’a	yazılı	
olarak	ulaştırmış	olmadıkça	ARACI	KURUM’un	bilinen	son	adrese	yaptığı	bütün	tebliğler	ve	bildirimler	geçerlidir.

ULUSAL BAYRAM, HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİ 
MADDE 23)	MÜŞTERİ,	ARACI	KURUM’un	ulusal	bayram,	hafta	tatili	ve	genel	tatil	günlerinde	kapalı	olacağını	
kabul	eder.	ARACI	KURUM	günlük	çalışma	saatlerini	dilediği	şekilde	tespite	yetkilidir.	

ARACI KURUMUN AÇIK OLAMAYACAĞI GÜNLER 
MADDE 24)	 Zorunlu	nedenlerle	 (Grev,	 lokavt,	doğal	afetler	vb.	 )	ARACI	KURUM	’un	kapalı	olmasını	 ve	bu	
yüzden	herhangi	bir	talepte	bulunmamayı	MÜŞTERİ	kabul	eder.	MÜŞTERİ,	ARACI	KURUM’un	kapalı	olduğu	
ve	bu	gibi	günlerin	ARACI	KURUM			tarafından	iş	günü	sayılmamasını	şimdiden	kabul	eder.	MÜŞTERİ	bu	gibi	
durumlarda	ARACI	KURUM’un	gerekli	göreceği	tedbirleri	almasını	şimdiden	kabul	eder.		

Pay senedi sözleşmesi
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SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, BAŞLANGICI, DEĞİŞMESİ, SONA ERMESİ VE UYGULANACAK KANUN 

MADDE 25)	İşbu	sözleşme	süresizdir.	Sözleşmenin	ve	eklerinin	imzalanmasını	müteakip	sözleşme	yürürlüğe	gir-
er.	ARACI	KURUM	işbu	sözleşmedeki	tüm	şart	ve	hükümleri	herhangi	bir	zamanda	değiştirmek	hakkınasahiptir.	
ARACI	KURUM	bu	değişiklikleri	MÜŞTERİ’ye	bildirecektir.	Eğer	MÜŞTERİ	kendisine	yapılan	bildirimlere	7	gün	
içinde	cevap	vermezse	bu	değişiklikleri	kesin	kabul	etmiş	sayılacaktır.	MÜŞTERİ,	yetkili	merciler	tarafından
mevzuatta	yapılmış	yada	yapılacak	değişiklikler		ile	mevzuata	uyum	zorunluluğu	nedeniyle	yapılacak	sözleşme	
tadillerinde,	kendisine	herhangi	bir	bildirimde	bulunmaya	gerek	olmaksızın	söz	konusu	değişikliklerin	hüküm	
ifade	edeceğini	beyan,	kabul	ve	taahhüt	eder.		ARACI	KURUM	,	MÜŞTERİ’nin	temerrüte	düşmesi	yada	sözleşme	
koşullarında	bir	yada	bir	kaçına	aykırı	hareket	etmesi	durunda	veya	kendi	takdir	ve	isteğine	doğrultusunda	
herhangi	bir	zamanda	MÜŞTERİ	ile	ilişkilerini,		MÜŞTERİ’ye	bildirimde	bulunmak	koşuluyla	kesebilir.	MÜŞTERİ	
hesabının	tasfiyesi	yoluna	gidilir.	Tasfiye	sürecinde	MÜŞTERİ’nin	hesabının	durumunda	bağlı	olarak	sadece	
alım	yada	sadece	satım	emirleri	kabul	edilir,	ilave	yükümlülük	getiren		emirleri	hiçbir	biçimde		kabul	edilmez.	
Bu	sözleşmede	açıkça	belirtilmemiş	ve	/veya	düzenlenmemiş	hususlar	6362	sayılı	Sermaye	Piyasası	Kanunu	
ve	Sermaye	Piyasası	Kurulu	Tebliğleri	ile	yürürlükteki	sair	kanunlara	tabi	olup,	söz	konusu	kanun	ve	tebliğlere	
göre	yorumlanacaktır.
 
DİĞER HUSUSLAR 

MADDE 26) MÜŞTERİ,	 hesabının	bulunduğu	 şubenin	 kapanması,	 başka	bir	 şubeye	devredilmesi	 veya	 sair
sebeplerle	ARACI	KURUM	’un	hesap	bakiyesini	MÜŞTERİ	adına	yeni	bir	hesapta	takip	etmeye	yetkili	olduğunu,	
yeni	numara	alan	hesaplara	da	işbu	sözleşme		hükümlerinin	aynı	koşullarla	uygulanacağını	kabul,	beyan	ve	
taahhüt	eder.	

MADDE 27)	MÜŞTERİ’nin	vefatı	durumunda	,	MÜŞTERİ’nin	varisleri	veraset	belgesini	 ibraz	edinceye	kadar	
ARACI	 KURUM’a	 verilen	 yetkiler	 ölümden	 sonrada	hüküm	 ifade	eden	 vekaletname	gibidir.Vefatın	Bildirim	
yükümlülüğü	varislerin	sorunluluğundadır.	

MADDE 28)	 Sözleşmede	 taraf	 olan	 MÜŞTERİ	 yada	 MÜŞTERİ’lerin	 ;	 devir,birleşme	 ,veraset	 ,müşterek
hesaplarda	müşterilerden	biri	yada	birkaçının	ayrılması	yada	yeni	katılımların	olması	durumunda	sözleşme	
yeniden	düzenlenir	ve	hak	sahiplerine	imzalatılır.	

MADDE 29) Sermaye	Piyasası	Kurulu,	Borsa	İstanbul	A.Ş.,	Merkezi	Kayıt	Kuruluşu,	TAKASBANK	ve	yetkili	diğer	
kurum	ve	 kuruluşlar	 tarafından	MÜŞTERİ	 hesabında	 saklanmakta	olan	menkul	 kıymet	 ve	nakitler	 üzerine	
getirilen	kısıtlamalar	MÜŞTERİ’nin	talimatı	ve	onayı	yada	rızası	olmaksızın	uygulamaya	konulacaktır.	Oluşacak
zarardan	 	 ARACI	 KURUM’un	 herhangi	 bir	 sorumluluğu	 olmayacaktır.	 Müşterilere	 ait	 menkul	 kıymetler,
TAKASBANK	ve	MKK’da	MÜŞTERİ	adına	aracı	kurum	tarafından	açılan	alt	hesaplarda	saklanmaktadır.	Müşteri	
İsmine	Saklama	Yöntemi	olarak	adlandırılan	bu	yöntem,	Müşterilerin	kendi	hesaplarını,	ARACI	KURUM’dan	
bağımsız	olarak	denetleyebilmelerini;	bakiye	bilgilerini	doğrudan	TAKASBANK	yada	MKK’dan	alabilmelerini	ve	
hesaplarını	bloke	ederek	pay	senetlerinin,	bilgileri	dışında	kullanılmamasını	sağlamaktadır.	
MÜŞTERİ	adına	TAKASBANK’ta		ve	MKK’a	açılan	hesaba,	sesli	yanıt	sistemi	“Alo	Takas”	yada	“Alo	MKK”	dan	
ulaşılabilmektedir.	

BLOKAJ VE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

MADDE 30)	Yatırımcı	saklama	sistemi	kapsamında	MKK	ve/veya	TAKASBANK	nezdindeki	serbest	hesaplarında		
(kredili	 	 işleme	konu	pay	senetleri	dışında	kalanlar	dışındaki	pay	senetleri)	 	bulunan	pay	senetlerini	bloke	
ederek	 bilgisi	 dışında	 kullanımını	 önleme	 hakkına	 sahiptir.	 Bloke	 işlemine	 konu	 olan	 pay	 senetleri	 ,	 söz
konusu	blokaj	 çözülmedikçe	ARACI	 KURUM	hesaplarından	 çıkarılamayacaktır.	 Blokaj	 işlemi	 hesaptaki	 tüm	
senetler	 üzerine	 uygulanabileceği	 gibi	 belli	 senetler	 seçilerek	 de	 uygulanabilecektir.MÜŞTERİ’nin	 blok-
eye	 alınmış	 pay	 senetlerini	 satmak	 istemesi	 durumunda,ARACI	 KURUMA	 	 satış	 emrini	 vermeden	 önce	
blokajı	kaldırmış	olması	şarttır.	Blokeye	alınmış	pay	senetlerinde	ki	blokaj,	sermaye	artırımı	nedeniyle	sahip
olunacak	yeni	payların	blokajlı	olmasını	 sağlamaz.	Sermaye	artırımı	 ile	sahip	olunan	yeni	payların	blokeye	
alınmak	istenmesi	durumunda	bunlar	için	de	blokaj	işleminin	uygulanması	gerekecektir.

Yatırımcı	İmza	...................................................	
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MADDE 31)	MÜŞTERİ,	Sermaye	Piyasası	Kanununun	83.	maddesi	ve	85.	maddesinin	altıncı	fıkrası	ile	Yatırımcı	
Tazmin	Merkezi	Yönetmeliği	çerçevesinde,

Hesabında	bulunan,	sermaye	piyasası	 faaliyetleri	ve	 işlemleri	nedeniyle	pay	senedi	 işlemlerinden	
doğan	ve	MÜŞTERİ	tarafından	satılmak,	saklanmak,	yönetilmek,	virman	edilmek,	ödünç	işlemlerine	
konu	 edilmek	 üzere	 veya	 diğer	 nedenlerle	 ARACI	 KURUM’a	 tevdi	 edilen	 veya	 MÜŞTERİ	 emrine
istinaden	alınan	pay	senetlerinin,	

MÜŞTERİ	tarafından	pay	senedi	satın	alınmak	üzere	veya	satın	alınan	pay	senetleri	karşılığında	tevdi	
edilen	nakdin	yada	MÜŞTERİ’ye	ait	pay	senedinin	satılmasından	sağlanan	nakdin,	

Pay	 senetlerinin	 sağladığı	 temettü,	 bedelsiz	 pay	 alma	 ve	 bedeli	 ödenen	 yeni	 pay	 alma	 gibi	mali
haklardan	kaynaklanan	pay	senedi	ve	nakit	ile	pay	senedini	temsilen	ihraççı	ortaklıklar	tarafından
verilen	belgelerin,	koruma	kapsamında	olduğunu,	

Bu	madde	kapsamındaki	nakitlerin	nemalandırma	ve	diğer	amaçlarla	pay	senedi	 işlemleri	dışında	
herhangi	bir	işleme	konu	edilmeleri	halinde	koruma	kapsamından	çıktığını	bildiğini,	

İlgili	Kanun	ve	Yönetmelik	hükümlerinde	değişiklik	olması	durumunda	söz	konusu	koruma	kapsamının	
da	bu	doğrultuda	değişmiş	sayılacağını,	kabul	ve	beyan	eder.	

a)

b)

c)

d)

e)

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK VE UYUŞMAZLIKLAR

MADDE 32)	 İşbu	 sözleşmenin	 herhangi	 bir	 hükmünün	 geçersiz	 olması	 halinde	 bu	 hususun	 sözleşmenin	
bütününü	etkileyeceğini	MÜŞTERİ	kabul	ve	beyan	eder.	YATIRIMCI	ile	mutabakata	varılması	gereken	durum-
larda	usulüne	uygun	olarak	tutulmuş	olan	ARACI	KURUM‘un	defter	kayıtları	ve	belgeleri	ile	her	türlü	kayıtları	
kesin	ve	aksi	 ileri	sürülemez	delil	niteliğindedir.	Herhangi	bir	yargı	merciinde	veya	 ilgili	mevzuat	gereğince	
yukarıda	yazılı	şartların	herhangi	bir	maddesinin	geçersiz	sayılması	halinde	diğer	maddeler	geçerliliğini	koru-
yacak	olup,	işbu	sözleşmenin	uygulanmasından	dolayı	doğacak	her	türlü	uyuşmazlıklarda	İstanbul	Mahkeme	
ve	İcra	Daireleri’nin	yetkili	olduğunu	taraflar	kabul	ve	taahhüt	ederler.	

İş	bu	sözleşmede	hüküm	bulunmayan	hallerde	Sermaye	Piyasası	Kurulu	düzenlemeleri,	SPK	düzenlemeler-
inde	hüküm	bulunmayan	hallerde	genel	hükümler	uygulanır.	

İşbu	32	maddeden	oluşan	 sözleşme	her	 iki	 tarafça	 ............................................tarihinde	okunup	 iki	 nüsha	
olarak	imzalanmış	ve	aynı	tarihte	yürürlüğe	girmiştir.	Bir	nüshası	YATIRIMCI‘ya	verilmiştir.	

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     MÜŞTERİ 

Yetkili	İmza:		 	 	 	 	 	 	 	 Ad-Soyad	:		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 İmza:

           

Pay senedi sözleşmesi
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KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ 

Bir	tarafta,	İstanbul,	Gülbahar	Mahallesi	Altan	Erbulak	Sokak	Maya	Han	No:	14/A	Gayrettepe	yerleşik	ALAN 
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(Aşağıda	kısaca		“ARACI KURUM ”	olarak	anılacaktır.)	ile	diğer	tarafta,	

MÜŞTERİ	Adı	Soyadı/Ünvanı:	 .........................................................................................................................................................................................................................................................

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

MÜŞTERİ	Vatandaşlık	No:		.....................................................................................................................................................................................................................................................................

MÜŞTERİ	Hesap	No:		.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresi : 	 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................	 ..................

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

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

Telefon/İş:		..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................	.........

Telefon/Ev:		..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................	......

Telefon/GSM:	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................	..

Faks : 	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................	........................

E-mail	:	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(aşağıda	 kısaca	 “MÜŞTERİ”	 denilecektir.)	 arasında	 ............................................	 tarihinde	 aşağıdaki	 	 koşullarda	 Sermaye	
Piyasası	 Araçları’nın	 alım-satımına	 ilişkin	 bu	 Aracılık	 Sözleşmesi	 (aşağıda	 kısaca	 “sözleşme”	 denilecektir)	
imzalanmıştır.	

SÖZLEŞMENİN KONUSU 

MADDE 1)	İşbu	sözleşmenin	konusu;	ARACI	KURUM’un,	Sermaye	Piyasası	Kanunu’na	göre	halka	arz	edilen	
ya	da	arz	edilmiş	sayılan		ve	/veya	ileride	aynı	statüye	tabi	olarak	ihraç	edilecek	olan		menkul		kıymetlerden
Sermaye	 Piyasası	 	 ve	 ilgili	 mevzuat	 gereği	 kredili	 menkul	 kıymet	 kapsamında	 sayılanların	 ,	 aynı	mevzuat
çerçevesinde	,	ARACI	KURUM’un		kendi	kaynaklarından	,	bankalardan	yada	mevzuatın	izin	verdiği	diğer	dış	
kaynaklardan	sağladığı	fonların;		belli	bir	faiz	,		komisyon,	kurtaj	ücreti,	yetkili	kurum	ve	kuruluşlar	tarafından
belirlenecek	olan	vergiler	ve	diğer	giderlerin	uygulanarak	ilgili	borsa	ve/veya	piyasalardan			kredili	menkul	kıymet	
alımında	kullanılmasının	 sağlaması,	 kredili	menkul	kıymetlerin	alım-satımına	aracılık	edilmesi,	 işlemlerinin
kredili	hesaplarda	takip	edilmesi	ve		kredili	menkul	kıymetlere	ilişkin	diğer	hususların	düzenlenmesidir.	Sermaye	
Piyasası	Araçları,	Menkul	kıymetler	ve	menkul	kıymetler	dışında	kalıp,	şartları	Sermaye	Piyasası	Kurulu	tarafından
belirlenen	diğer	sermaye	piyasası	araçlarıdır.	

20
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KREDİ LİMİTİ, KREDİNİN AÇILIŞ VE SÜRESİ 

MADDE 2) ARACI	KURUM	tarafından	MÜŞTERİ		lehine.......................TL.	limitli	kredi	tahsis	edilmiştir.	ARACI	
KURUM	krediyi	kısmen	veya		tamamen	kullandırmaya,	kullandırma	koşullarını	saptamaya	ve	değiştirmeye,	
dondurmaya,	tahsis	edilen	kredi	limitini	azaltmaya	veya	tümünü	dilediği	anda	iptal	etmeye	yetkilidir.	
Taraflarca	,aksi	yazılı	olarak	kararlaştırılmadıkça	kredinin	belirli	bir	süresi	yoktur.	ARACI	KURUM	dilediği	anda,	
res’en	tayin	edeceği	bir	süre	içinde	bu	sözleşme	ile	tahsis	ettiği			Kredi’nin	bir	kısmının	veya	tamamının	geri	
ödenmesini	 talep	 edebilir	 veya	MÜŞTERİ	 dilediği	 anda	 krediyi	 faiz	 ve	 her	 türlü	 teferruatı	 ile	 birlikte	 geri
ödeyerek	sona	erdirebilir.	

Taraflar,	kredinin	kullandırılmaya	başlamasından	faiz	ve	her	türlü	teferruatı	ile	birlikte	geri	ödenmesine	kadar,	
kredinin,	sözleşme,	kanun,	tebliğ,	kararname	ve	bunlara	ilişkin	değişiklikler	ile	yetkili	mercilerde	verilmiş	ve	
verilecek	karar	ve	hükümlere	tabi	bulunacağını	kabul,	beyan	ve	taahhüt	eder.	

ARACI	 KURUM,	 kredi	 açmanın	 ön	 şartı	 olarak	 	 MÜŞTERİ’den	 cari	 piyasa	 değeri	 Kredili	 Menkul	 Kıymet	
tutarının	en	az	iki	katı	değerinde	sermaye	piyasası	aracını	ve/	veya	nakdi		ARACI		KURUM’a	teminat	olarak	
yatırmasını	ister.	Yetkili	Kurum	ve	Kuruluşlar	belirli	bir	zaman	gözetmeksizin	kendi	belirlemiş	oldukları	kıstaslar	
doğrultusunda	 kredili	 işlemler	 ve	 teminatlar	 kapsamından	 dilediği	Menkul	 Kıymeti	 çekmeye	 yetkili	 olup,
ARACI	KURUM’	da	kredili	işlemler	ve	Teminatlardan,	Yetkili	Kurum	ve	Kuruluşlar’	ın	belirlemiş	olduğu	Menkul	
Kıymetleri	MÜŞTERİ’	 ye	bildirim	 zorunluluğu	olmaksızın	 çıkartabilir.	ARACI	KURUM	dilerse	en	 seri	 iletişim	
araçlarıyla	MÜŞTERİ’	ye	yapılan	değişiklileri	bildirebilir.	ARACI	KURUM	dilediği	menkul	kıymeti	teminat	olarak	
kabul	 etmeye	 veya	 reddetmeye	 ve	bunları	 sonradan	değiştirmeye	 ve	bunlar	 yerine	başka	menkul	 kıymet
talep	etme	hakkına	sahiptir.	

HESABIN İŞLEYİŞİ 

MADDE 3) 

1.	 Madde	 kapsamında	 sağlanan	 kredi,	 sadece	 ARACI	 KURUM	 aracılığı	 ile	 Kredili	 Menkul	 Kıymetler	 satın
almak	 	 amacıyla	 kullanılacaktır.	MÜŞTERİ’nin	 kredi	 kullanabilmesi	 	 başlangıçta	 asgari	 	 %	 50	 oranında	 öz-
kaynak	yatırmış	olmasına	bağlıdır.	MÜŞTERİ		sermaye	piyasası	araçlarının	kredili	alımı	işleminde,	başlangıçta	
asgari	%	50	özkaynak	yatırmak	zorundadır.	ARACI	KURUM,	 	MÜŞTERİ	 	 için	daha	yüksek	başlangıç	 teminat	
oranı	 belirleyebilir.	 	 	 Başlangıçta	 yatırılacak	 özkaynak,	 açılan	 kredi	 ile	 alınan	 Kredili	 Menkul	 Kıymetlerin	
cari	piyasa	değeri	kadar	naktin	yada	 	SPK’nın	Seri	V	No	65	Tebliğinin	13,	Maddesine	göre	değerendirilmiş
sermaye	piyasası	araçlarının,	Tebliğin	12.	Maddesinde	teminat	olarak	kabul	edilen	menkul	kıymetlerin	yine	
aynı	madde	uyarınca	belirlenen	katsayıları	dikkate	alınarak	hesaplanacak	sermaye	piyasası	aracının	ve/	veya
nakdin	peşin	olarak	yatırılması	gerekmektedir.

Kredili	 menkul	 kıymet	 işlemlerinin	 devamı	 süresince	 asgari	 %	 35	 özkaynak	 bulundurmak
zorunludur.	 ARACI	 KURUM	 	 MÜŞTERİ	 için	 daha	 yüksek	 oranlarda	 sürdürme	 teminatı	 belirleyebilir.	

ARACI	KURUM	tarafından,	 	MÜŞTERİ’nin	yazılı	veya	sözlü	talimatına	dayanarak	MÜŞTERİ	hesabına	Menkul	
Kıymet	satın	alındığında,	işlemin	gerçekleştiği	gün	itibariyle	o	miktar	kredi,	MÜŞTERİ	tarafından	kullanılmış	
sayılacaktır.	ARACI	KURUM	aracılığı	ile	MÜŞTERİ’nin		ARACI	KURUM’a	verdiği	yazılı	emir	veya	yazılı	talimata	gerek	
olmadan,	sözlü	talimata	dayanılarak	dahi	MÜŞTERİ	hesabına	Kredili	Menkul	Kıymet	satıldığında	veya	Menkul	
Kıymet	kar	payı,	faiz	ve	benzeri	gelirlerin	tahsilatı	yapıldığında,	elde	edilen	nakit,	kredi	borcunun	kapatılmasında	
veya	 ARACI	 KURUM’un	 kabul	 etmesi	 şartına	 bağlı	 olarak	 tekrar	 menkul	 kıymet	 alımında	 kullanılacaktır.
ARACI	KURUM;	sürdürme	teminatı’nın	MÜŞTERİ	için	belirlenen	oranın	üzerinde	olması	durumunda,	özkaynak	
fazlası	nakiti		MÜŞTERİ’ye	ödenebilir	yada		yeni	sermaye	piyasası	araçlarının	kredili	alımı	için	özkaynak	olarak	
kullanılmasına	izin	verebilir.	Kredinin	başlangıç	ve	geri	ödeme	valörü	Aracı	Kuruluş	tarafından	işlemlerin	takas	
günü	esas	alınmak	suretiyle	belirlenir.	

MÜŞTERİ	 ,bu	 sözleşme	kapsamındaki	 her	 türlü	 kredili	menkul	 kıymet	 işleminin	ARACI	KURUM	 tarafından
Borsada	 gerçekleştirilmesini	 kabul	 eder.	 Aracı	 kuruluş	 tarafından	 gerçekleştirilen	 bu	 işlemler	 ile	 ilgili
komisyon,	kurtaj	ücreti,	yetkili	kurum	ve	kuruluşlar	 tarafından	belirlenecek	olan	vergiler	ve	diğer	giderleri	
MÜŞTERİ	tarafından	ARACI	KURUM’a	nakden	ödenecektir.
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Kredi	Menkul	Kıymet	 İşlem	Sözleşmesi	 	 imzalayan	MÜŞTERİ’ye	aynı	zamanda	Sermaye	Piyasası	Araçlarıyla	
ilgili	olarak	alım	satım	hizmeti	de	verileceğinden	imzalanan	alım	satım	sözleşmesinde	belirtilen	nispetlerde	
alınacak	masraflar	bu	sözleşme	için	de	geçerlidir.	ARACI	KURUM	dilediği	takdirde	veya	MÜŞTERİ’nin	masrafları	
zamanında	ödememesi	durumunda	masrafları	MÜŞTERİ’nin	kredi	hesabını	borçlandırmak	suretiyle	krediye	
ilave	edebilecektir.		

HESAP ÖZETİNİN GÖNDERİLMESİ VE MÜŞTERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

MADDE 4) 

MÜŞTERİ	tarafından	verilen	kredili	işlem	emrinin	gerçekleşmesinin	Aracı	Kurum’dan	öğrenilmesi	MÜŞTERİ’nin	
sorumluluğundadır.	MÜŞTERİ	işlemlerinin	sonuçlarını	zamanında	öğrenmediği	için	ARACI	KURUM’dan	hiçbir	
şekilde	 zarar	 ziyan	 talebinde	bulunamayacağı	 gibi	 tahakkuk	ettirilecek	kredi	 faizini	de	ödemekten	 	 imtina	
etmeyeceğini	şimdiden	kabul	ve	taahhüt	eder.	

MÜŞTERİ’ye	 kredi	 hesabında	 bulunan	 özkaynak	 tutarı	 ilgili	 mevzuatın	 öngördüğü	 yada	 sözleşmeyle
belirlenen	 sınırların	 altına	 düştüğü	 takdirde	 en	 seri	 iletişim	 aracı	 ile	 	 (faks,	 telefon,	 elektronik	 ortam	 ve
benzeri)		özkaynak	tamamlama	bildiriminde	bulunularak		ve	teyit	alınacaktır.	Bu	durumda	MÜŞTERİ,	yazılı	ya	
da	sözlü	olarak	yapılan	bildirimden	haberdar	olmadığını	ileri	süremeyecek,	ihtilaf		halinde	ARACI	KURUM’un	
telefon	ya	da	belge	kayıtları	geçerli	olacaktır.	

ARACI	KURUM	kredi	hesaplarına	ilişkin	hesap	ekstrelerini,	İlgili	Mevzuat	hükümleri	gereği	Yatırım	Hizmet	ve	
Faaliyetleri	İle	Yan	Hizmetleri	İlişkin	Belge	ve	Kayıt	Düzeni	Hakkında	Tebliğ’e	(III-45.1	sayılı	Tebliğ)	uygun	olarak	
MÜŞTERİ’ye	gönderecektir.

ARACI	KURUM	MÜŞTERİ’ye	yapılacak	bildirimleri	MÜŞTERİ’nin	bu		sözleşmede	bildirdiği	faks	numarasına	faks	
marifetiyle	yapabilir.	Bu	durumda	MÜŞTERİ,	faks	mesajının	ARACI	KURUM	tarafından	gönderildiği	gün	itibari-
yle	tebellüğ	etmiş	kabul	edilecektir.	Faks	cihazıyla	yapılan	bildirimler,	bildirimin	gönderildiğine	ilişkin	ARACI	
KURUM’da	kalan	faks	cihazı	raporları	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	uyarınca	kesin	delil	sayılır.	MÜŞTERİ	faks	
numarası	değiştiğinde,	yeni	faks	numarasını	yazılı	olarak	derhal	bildireceğini,	bildirmediği	takdirde	sözleşmede	
yazılı	faks	numarasına	gönderilen	bildirimleri	tebellüğ	etmiş	sayılacağını	beyan,	kabul	ve	taahhüt	eder.	

KREDİNİN GERİ ÖDENMESİ VE SONA ERMESİ 

MADDE 5) 

MÜŞTERİ,	krediden	doğan	anapara,	faiz,	fon,	komisyon,	kurtaj	ücreti,	yetkili	kurum	ve	kuruluşlar	tarafından	
belirlenecek	olan	vergiler	ve	diğer	giderleri	ve	bunlarla	ilgili	gecikme	cezaları	ve	sözleşmeden	doğan	her	türlü	
borçlarını	ARACI	KURUM	tarafından	veya	Menkul	Kıymetler	 için	 satış	emri	 vermek	suretiyle	geri	ödemeyi
beyan,	 kabul	 ve	 taahhüt	 eder.	 ARACI	 KURUM’un,	 bu	 sözleşmede	 yer	 alan	 şartlara	 uymaması	 halinde	
MÜŞTERİ’nin		menkul	kıymetlerini	nakde	çevirerek	krediyi	sona	erdirme	hakkı	saklıdır.	

KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ 

MADDE 6) 

Aşağıdaki	durumlarda	kredi	muaccel	olur:	

7.	Madde’de	belirtilen	durumların	ortaya	çıkması,	

ARACI	 KURUM	 tarafından	 kredinin	 kapatılması;	 ARACI	 KURUM	 krediyi,	 dilediği	 takdirde	 iptal	 etme	
hakkına	 sahiptir.	 Bu	 halde	 ARACI	 KURUM	 bir	 ihtarname	 keşide	 ederek,	 borçluya	 kredi	 borcunun
ödenmesi	 için	 3	 günlük	mühlet	 tanır.	MÜŞTERİ,	 bu	 süre	 içinde	 borcun	 ödenmemesi	 halinde	 borcun	
muaccel	hale	geleceğini	beyan	,	kabul	ve	taahhüt	eder	(7.	Madde	hükmü	saklıdır).	

a)

b)
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Kredinin	muaccel	hale	gelmesi		durumunda	MÜŞTERİ	krediyi	faiz,	fon,	vergi,	resim,	harçlar	ve	sair	teferruatı	
ile	birlikte	derhal		ve	defaten	Aracı	Kuruluş’a	ödemek	ile	yükümlü	olacaktır.	

TEMİNATIN KORUNMASI, ÖZKAYNAK TAMAMLAMA ÇAĞRISI VE UYGULANACAK ESASLAR 

MADDE 7) 

Sermaye	piyasası	 araçlarının	kredili	 alımı	 işlemi	karşılığı	 yatırılan	özkaynak	 tutarı,	 işleme	konu	kıymetlerin	
cari	değerindeki	değişmeler	sonucunda	gerekli	özkaynak	sürdürme	teminat	oranının	altına	düştüğü	takdirde,
ARACI	 KURUM	 eksikliğin	 tespit	 edildiği	 gün	 itibariyle,	 özkaynak	 oranını	 	 başlangıç	 özkaynak	 oranına
tamamlayacak	 şekilde	 nakit	 ve/veya	 sermaye	 piyasası	 aracı	 yatırmak	 üzere	 MÜŞTERİ’ye	 en	 seri	 iletişim	
aracı	ile	(faks,	telefon,	elektronik	ortam	ve	benzeri)	ulaşarak	özkaynak	tamamlama	bildiriminde	bulunur	ve
teyit	alırlar.	Özkaynağın,	tamamlama	bildiriminin	müşteriye	yapıldığı	tarihten	itibaren	iki	iş	gününü	içerisinde	
tamamlanmaması	 halinde,	 ARACI	 KURUM	 ayrıca	 bir	 ihbarname	 göndermesine	 gerek	 kalmaksızın,	 kredili	
olarak	alınan	ve/veya	özkaynak	olarak	verilen	sermaye	piyasası	araçlarını	satarak	krediyi	kapatma	yetkisine	
sahiptir.	Bu	nedenle	ARACI	KURUM’un	doğacak	zararlardan	hiçbir	şekilde	sorumlu	tutulamayacağını	beyan	ve	
kabul	eder.	
Kendisine	özkaynak	tamamlama	bildirimi	gönderilmiş	MÜŞTERİ’nin	hiçbir	alım	emri,	bildirim	gününden
özkaynak	tamamlanıncaya	kadar	geçecek	süre	boyunca	yerine	getirilmez.	

BANKA KREDİSİ 

MADDE 8) 

ARACI	KURUM	,MÜŞTERİ	hesabına	banka	kredisi	alarak	MÜŞTERİ’ye	bu	sözleşme	hükümleri	ve			ilgili	mevzuat		
çerçevesinde	kullandırma	yetkisine	sahiptir.	ARACI	KURUM,	banka	kredisini	MÜŞTERİ’ye	kullandırırken	ilave	
bir	faiz,	komisyon	ve	masraf	karşılığı	alma	yetkisine	sahiptir.	

ARACI	 KURUM’un	MÜŞTERİ	 hesabına	 banka	 kredisi	 alması	 durumunda	MÜŞTERİ;	 ARACI	 KURUM’un	 vekil	
sıfatıyla	hareket	ettiğini,	banka	kredisi	alınması	 ve	banka	kredisi	 ile	 ilgili	 sözleşmelerin	 imzalanması	nede-
niyle	doğacak	tüm	borç	ve	yükümlülüklerin	kendisine	ait	olacağını,	banka	kredisini,	banka	kredi	sözleşmesi	
ve	bu	sözleşme	hükümlerine	göre	anapara,	 faiz,	vergi,	 fon	ve	diğer	masraflar	 ile	birlikte	geri	ödeyeceğini;
ARACI	KURUM	tarafından	vekil	sıfatıyla	banka	ile	imzalanacak	banka	kredi	sözleşmesi	hükümlerinin	kendisi	için
tamamen	bağlayıcı	olacağını;	banka	kredisi	nedeniyle	Aracı	Kurum’un	uğrayacağı	her	türlü	zarar	ve	ziyanın	
kendisine	ait	olduğunu	ve	bunları	tazminle	yükümlü	olacağını,	ARACI	KURUM	’un		MÜŞTERİ’	ye	ait	sermaye	
piyasası	araçlarını		MÜŞTERİ’den	alınacak	genel	talimata	istinaden	bankaya	kredinin	rehinli	teminatını	teşkil	
etmek	üzere	teslim	etmeye	yetkili	olduğunu	kabul,	beyan	ve	taahhüt	eder.	

Banka	kredisi	kullanılması	durumunda;	ARACI	KURUM,	MÜŞTERİ’ye	banka	tarafından	uygulanan	kredi		faiz	
oranına	bir	miktar	ilave	edilmek	suretiyle	hesaplanacak		daha	yüksek	oranda	kredi	faiz	oranı	kullandırabilir.		

Kredili	Menkul	Kıymetler’in	listeden	çıkarılması;
Kredili	Menkul	Kıymet	veya	Menkul	Kıymetler’in	resmi	otoriteler		yada	ARACI	KURUM	tarafından		kredili	
menkul	kıymetler	listesinden	çıkarılabilir.	
	Menkul	kıymetin		resmi	otorite	tarafından		kredi	listesinden	çıkarılması	durumunda	MÜŞTERİ’ye	herhangi	
bir	bildirimde	bulunulmadan	,	Menkul	kıymetin,	ARACI	KURUM	tarafından	çıkarılması	halinde,	durum	en	
seri	iletişim	aracı	ile	MÜŞTERİ’ye	bildirilmesini	takiben,	liste’den	çıkarılan	Kredili	Menkul	Kıymetler	için	
açılmış	olan	Kredi,	MÜŞTERİ’nin	talebi	ve	ARACI	KURUM’un	kabulüne	bağlı	olarak	Liste’de	yer	alan	başka	
bir	menkul	kıymet	ile	değiştirilerek	devam	edebilir,	aksi	taktirde	kredi	borcu	muaccel	hale	gelir.	

Diğer	sebepler,
Üçüncü	şahıslar	tarafından	MÜŞTERİ	hakkında	haciz,	iflas	veya	sair	bir	yoldan	icra	takibine	başvurulması,	
ihtiyati	haciz	kararı	alınması	veya	sair	benzer	hallerde	bakiye	kredi	borcu	muaccel	hale	gelir.	

c)

d)
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ARACI KURUM’UN REHİN VE HAPİS HAKKI, MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ VE TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ, 
SAKLANMASI VE MENKUL KIYMET ÜZERİNDEKİ HAKLARIN KULLANILMASI 

MADDE 9) 

KREDİ FAİZ ORANI, FAİZ TAHAKKUK DEVRELERİ VE DİĞER GİDERLERİN ÖDENMESİ 

MADDE 10) 

ARACI	 KURUM’un	 	MÜŞTERİ’ye	 kendi	 özkaynaklarından	 kullandırdığı	 krediye	 uygulanacak	 faiz	 oranı,	 BIST	
Takas	ve	Saklama	Bankası	A.Ş	 ’de	oluşan	ortalama	O/N	faiz	oranının	3	katından	az	olmak	koşulu	 ile	ARACI
KURUM	tarafından	serbestçe	saptanır	ve	günlük	olarak	MÜŞTERİ	hesabına	borç	kaydedilir.	MÜŞTERİ	kredi	
faizini,	gider	vergisi	vs.	ücret	ve	masraflarla	birlikte	ödemeyi	beyan,	kabul	ve	taahhüt	eder.	
MÜŞTERİ	bu	sözleşme	ve	krediden	ötürü	doğmuş	ve	doğacak	her	türlü	muaccel	hale	gelmiş	borçlarına,	kredi	
faiz	oranına	günlük	%.........	puan	ilavesiyle	bulunacak	oranda	temerrüd	faizi	tatbik	edileceği	beyan,	kabul	ve	
taahhüt	eder.	

MÜŞTERİ,	ARACI	KURUM’un	dilediği	takdirde	herhangi	bir	neden	göstermeye,	muvaffakatını	almaya	ve	ayrıca	
kendisine	ihbar	ve	ihtarda	bulunmaya	gerek	olmaksızın	kredi	ve	temerrüt	faizleri	oranlarını	arttırmaya,	faiz	
artırma	oranlarını,	bilgi	bakımından,	sözleşmede	yazılı	adresine	bildirmeye	yetkili	ve	mezun	olduğunu	beyan,	
kabul	ve	taahhüt	eder.	

Kredi,	 işbu	sözleşme	ve	banka	kredi	sözleşmesinden	ötürü	doğmuş	veya	 ileride	doğabilecek	her	türlü	fon,	
damga	 vergisi,	 Banka	 ve	 Sigorta	Muamele	 Vergisi,	 diğer	 vergi,	 resim	 ,harçlar	 ve	 sair	 giderler	 ile	 bunlara
uygulanan	gecikme	cezaları	vs.	cezalar	ve	doğabilecek	her		türlü	masraflar	MÜŞTERİ	tarafından	karşılanacaktır.	

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

MADDE 11) 
ARACI	KURUM	İşbu	Sözleşmedeki	tüm	şart	ve	hükümleri	herhangi	bir	zamanda	tek	taraflı	olarak	değiştirme	
hakkına	 sahiptir.	 ARACI	 KURUM	 bu	 değişiklikleri	 MÜŞTERİ’ye	 yazılı	 olarak	 tebliğ	 edecektir.	 MÜŞTERİ	 bu	
sözleşme	değişikliklerini	 kabul	edip	etmemekte	serbesttir.	Ancak	 tebellüğ	 tarihinden	 itibaren	yedi	 (7)	gün	
içinde	 bu	 değişikliklere	 karşı	 herhangi	 bir	 yazılı	 itirazda	 bulunmadığı	 takdirde	 değişiklikleri	 kabul	 etmiş	
sayılacaktır.	ARACI	KURUM	tarafından	önerilen	sözleşme	değişikliği	yatırımcı	açısından	haklı	fesih	sayılacaktır.	
MÜŞTERİ	mevzuatta	uygulanması	zorunlu	bir	deişiklik	yapıldığı	takdirde	kendisine	uygulanabileceğini	beyan,	
kabul	ve	taahhüt	eder.	Bu	değişiklikler	Şirket	tarafından	derhal	Sermaye	Piyasası	Kuruluna	bildirilecektir.

Bu	sözleşme	uyarınca,	Kredili	Menkul	Kıymet	 İşlemi	 ile	 ilgili	olarak,	MÜŞTERİ	tarafından	teminat	olarak
ARACI	KURUM’a	teslim	edilen	menkul	kıymetler,	sonradan	ek	teminat	olarak	ARACI	KURUM’a	teslim	edilen	
veya	bunların	tutarında	ARACI	KURUM’a	teslim	edilen	Menkul	Kıymetler	ve	ARACI	KURUM	tarafından	satın	
alınan	Kredili	Menkul	Kıymetler	MÜŞTERİ’nin	bu	sözleşmeden	doğmuş	veya	doğacak	borçlarının	teminatı	
olarak	Aracı		Kurum	lehine	rehinlidir.	
MÜŞTERİ	 ,ARACI	KURUM’un	merkez	ve	diğer	şubelerinde	bulunan	ve	 ileride	bulunabilecek	olan	vadesi	
gelmiş	veya	gelecek	tüm	alacak,	havale,	cari	hesaplar,	nakit,	pay	senedi	ve	diğer	menkul	kıymetlerle	vs.	
tüm	kıymetli	evrak	üzerinde	ARACI	KURUM’un	herhangi	bir		ihbara	gerek	olmaksızın,	rehin,	takas	ve	hapis	
hakkı	olduğunu	beyan	ve	kabul	eder.	

MÜŞTERİ,	 ARACI	 KURUM’un	menkul	 kıymetler’e	 ilişkin	 rüçhan	 haklarını	 kullanmaya,	 sermaye	 arttırımı	
dolayısıyla	apelleri	ödemeye	ve	kendisini	bu	şekilde	borçlandırmaya,	menkul	kıymetlere	ait	kar	payı,	faiz	
ve	benzeri	gelirleri	ve	ödemeleri	tahsile,	özetle	ARACI	KURUM’un,	menkul	kıymetler	üzerindeki	kendisine	
ait	bilumum	hakları	kullanmaya	gerekli	işlemleri	yapmaya	ve	gerekli	belgeleri	imzalamaya	yetkili	olduğunu	
beyan	ve	kabul	eder.	

ARACI	KURUM,	MÜŞTERİ’ye	ait	menkul	kıymetleri	kredisi	kullanılması	durumunda	ilgili	banka’ya	teminat	
olarak	vermeye	yetkilidir.	menkul	kıymetlerin	ödünç	verilmesi	durumunda	 taraflar	arasında	akdedilmiş	
“Menkul	Kıymetlerin	Ödünç	Verilmesi	İşlemi	Çerçeve	Sözleşmesi”	hükümleri	uygulanır.	

Menkul	 kıymetler,	 Aracı	 Kuruluş	 adına	 ve	MÜŞTERİ	 itibariyle	 ya	 da	menkul	 kıymetlerin	 banka	 kredisi	
alınması	 nedeniyle	 bankaya	 teminata	 verilmesi	 durumunda	 ilgili	 banka	 adına	 	 yetkili	 Saklamcı	 Kurum	
tarafından	saklanır.	

a)

b)

c)

d)
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AÇIKLIK 

MADDE 12) 

MÜŞTERİ,	bu	sözleşme	hükümlerine	uymaması	halinde,	durumun,	ismi	veya	ünvanı	ile	birlikte,	diğer	ARACI	
KURUM’lara		vs.	ilgili	kuruluşlara	duyurulmasını	peşinen	kabul	ve	bu	nedenden	ARACI	KURUM	’u	hiçbir	şekilde	
sorumlu	tutmayacağını	beyan,	kabul	ve	taahhüt	eder.	

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK VE UYUŞMAZLIKLAR: 

MADDE 13) 

İşbu	 sözleşmenin	 herhangi	 bir	 hükmünün	 geçersiz	 olması	 halinde	 bu	 hususun	 sözleşmenin	 bütününü	
etkilemeyeceğini	 MÜŞTERİ	 kabul	 ve	 beyan	 eder.	 İşbu	 sözleşmenin	 uygulanmasından	 dolayı	 doğacak	
uyuşmazlıklarda	İstanbul	Mahkeme	ve	İcra	Daireleri’nin	yetkili	olduğunu	taraflar	kabul	ve	taahhüt	ederler.	

KANUNİ İKAMETGAH 

MADDE 14) 

Tarafların	 bu	 Sözleşme’de	 yer	 alan	 hususların	 yerine	 getirilmesi	 ve	 gerekli	 tebligatların	 yapılabilmesi	 için
kanuni	ikametgahları	sözleşmede	yer	alan	adresleridir.	MÜŞTERİ	bu	sözleşmede	belirtilen	adresine	yapılacak	
tebligatların	kendisine	yapılmış	sayılacağını,	bu	adreste	oluşacak	değişikliklerin	en	kısa	zamanda,	yazılı	olarak	
ARACI	KURUM’a	bildirmeyi,	 bildirmediği	 takdirde	bu	adrese	gönderilen	 tebligatlar	 tebellüğ	edilmese	dahi	
geçerli	sayılacağını	kabul,	beyan	ve	taahhüt	eder.	

DİĞER HÜKÜMLER 

MADDE 15) 

ARACI	 KURUM	 	 tarafından	 Kredili	 Menkul	 Kıymet	 İşlemi	 Sözleşmesi	 yapılan	 MÜŞTERİ’ye	 aynı	 zamanda
Sermaye	Piyasası	Araçları	alım-satım	hizmeti	de	verileceğinden	;	MÜŞTERİ,	kredili	menkul	kıymetlere	ilişkin	
hakların	kullanımı,	temerrüt,	komisyon,	kurtaj	ücreti,	yetkili	kurum	ve	kuruluşlar	tarafından	belirlenecek	olan	
vergiler	ve	diğer	giderlere	ilişkin	hususlar	ile	bu	sözleşmede	hüküm	bulunmayan	hallerde	MÜŞTERİ	ile	akdedi-
len		Sermaye	Piyasası	Araçları	Alım-Satımına	ilişkin	Aracılık	Sözleşmesi	hükümleri	uygulanır.	Sermaye	Piyasası	
Araçları	Alım-Satımına	ilişkin	Aracılık	Sözleşmesinde	de		hüküm	bulunmayan	durumlarda	Sermaye	Piyasası	
Kurulu	düzenlemeleri,	SPK	düzenlemelerinde	hüküm	bulunmayan	hallerde		genel	hükümlerin	uygulanacağını	
kabul,	beyan	ve	taahhüt	eder.	

İşbu	15	maddeden	oluşan	 sözleşme	her	 iki	 tarafça	 ............................................tarihinde	okunup	 iki	 nüsha	
olarak	imzalanmış	ve	aynı	tarihte	yürürlüğe	girmiştir.	Bir	nüshası	YATIRIMCI’ya	verilmiştir.	

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     MÜŞTERİ 

Yetkili	İmza:		 	 	 	 	 	 	 	 Ad-Soyad	:		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 İmza:

           



ALAN	YATIRIM	MENKUL	DEĞERLER	A.Ş.

 
Nezdinizdeki	............................................	nolu	.........................................	hesabıma	..........................................................	TL.
kredi	limiti	tanımlanmasını	rica	ederim.	

Saygılarımla,

Adı	Soyadı	:

İmza:	

............../.............../........................ 
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

1.	 İstanbul,	Gülbahar	Mahallesi	Altan	Erbulak	Sokak	Maya	Han	No14/	A	Gayrettepe’de	yerleşik	ALAN  
 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(Aşağıda	kısaca		“Şirket”	olarak	anılacaktır.)	

2. .......................................................................................................................................................................................................................................................adresinde	mukim	

																										.......................................................................................................................................................................................................................................................	(Kısaca		MÜŞTERİ)	

MADDE 2.SÖZLEŞMENİN KONUSU 

	 Sahip	olunmayan	menkul	kıymetlerin	ödünç	alınmak	suretiyle	açığa	satış	şartlarının	tespitidir.	

MADDE 3.ARACI KURULUŞUN MÜŞTERİYE BİLGİ VERME ESASLARI 

MÜŞTERİ,	(i)	hesabında	gerçekleşen	tüm	Alım	Satım	işlemlerine,	(ii)	tüm	varlık	giriş,	çıkış	ve	transferlerine,	
(iii)	hesabına	tahakkuk	ettirilen	her	türlü	komisyon,	ücret	ve	vergi	tutarlarına	ilişkin	bilgilere	anlık	olarak	
Elektronik	Emir	İletim	Platformu	üzerinden	erişim	imkanına	sahiptir.
MÜŞTERİ	Elektronik	Emir	İletim	Platformunu	kullanarak	yaptığı	işlemlerin	gerçekleşip	gerçekleşmediğini	
kontrol	edebilecektir.		
ARACI	KURUM,	MÜŞTERİ’ye	gerçekleştirilen	işlemlerle	ilgili	olarak	günlük	ve	aylık	bildirimlerde	bulunacaktır.
ARACI	KURUM	günlük	bildirim	yükümlülüğünü,	en	geç	işlemin	yapıldığı	gün	sonunda,	gün	içinde	alınan	
ve	satılan	sermaye	piyasası	araçlarının	cins,	miktar,	fiyat	bilgisi	 ile	 tahakkuk	ettirilen	komisyon	ve	gider	
karşılıklarına	ilişkin	bilgileri	içerir	İşlem	Sonuç	Formu’na,	Elektronik	Emir	İletim	Platformu	üzerinden	erişim	
imkanı	sağlamak	veya	MÜŞTERİ’ye	elektronik	ortamda	göndermek	suretiyle	yerine	getirir.	
ARACI	 KURUM	 ayrıca,	 her	 ay	 MÜŞTERİ’ye	 o	 ay	 içinde	 gerçekleştirmiş	 olduğu	 tüm	 işlemlere	 ilişkin
mevzuatta	 belirtilen	 hususları	 içerir	 bir	 Hesap	 Ekstresi	 gönderir.	 Aylık	 bildirimin	 yazılı	 olarak	 yapılması	
ve	bildirime	ilişkin	belgelerin	ilgili	dönemi	izleyen	7	gün	içinde	MÜŞTERİ’nin	iş	bu	sözleşmede	belirtilen
adresine	 taahhütlü	 olarak	 gönderilmesi	 esastır.	 ARACI	 KURUM	 aylık	 hesap	 ekstresi	 gönderme	
yükümlülüğünü,	MÜŞTERİ’nin	 yazılı	 talebi	 olmak	 kaydıyla	MÜŞTERİ	 tarafından	 beyan	 edilen	 elektronik	
posta	 adresine	 göndermek	 veya	MÜŞTERİ’nin	 elektronik	 ortamda	hesap	 ekstresine	 erişimini	 sağlamak	
suretiyle	de	yerine	getirebilir.	
ARACI	KURUM	ilgili	dönem	içerisinde	herhangi	bir	işlem	yapmayan	MÜŞTERİ’ye	günlük	ve	aylık	bildirimde	
bulunmama	hakkına	sahiptir.	
Sermaye	piyasası	mevzuatı	çerçevesinde	veya	talebe	bağlı	olarak	Profesyonel	Müşteri	olarak	kabul	edilen	
MÜŞTERİ’lere	hesap	ekstresi	gönderilmeyecektir.

MÜŞTERİ’nin	işbu	sözleşmede	bulunan	adresi	kanuni	ikametgah	adresidir.	Bu	adrese	yapılacak	tebligatların
MÜŞTERİ’ye	tebliğ	edildiği	kabul	edilmiştir.	MÜŞTERİ,	adresini	değiştirir	ise	keyfiyeti	en	geç	3	gün	içinde	
yazılı	olarak	Şirkete	bildirilecektir.

MADDE 4.MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ ALMA ŞARTLARI 

MÜŞTERİ’nin	açığa	satış	amacıyla	menkul	kıymetleri	ödünç	alabilmesi	için	öncelikle	bir	kredi	hesabı	açması	
ve	açığa	satış	çerçeve	sözleşmesi	imzalaması	zorunludur.	

Açığa	 satış	 amacıyla	 ödünç	 alınacak	 menkul	 kıymetlerin	 cins	 ve	 miktarı	 MÜŞTERİ’nin	 yazılı	 talebi	 ve	
şirketin	onayı	ile	belirlenir.	Şirket,	MÜŞTERİ’ye	ödünç	vereceği	pay	senetlerini	resen	tespit	eder.	Bu	konuda
herhangi	bir	gerekçe	gösterme	veya	açıklama	yapmak	zorunda	değildir.	

Şirket	MÜŞTERİ’ye	ödünç	verilecek	menkul	 kıymetlerde	MÜŞTERİ’ye	yazılı	 olarak	bildirmek	ve	 tebellüğ
tarihinden	 itibaren	 azami	 2	 (iki)	 gün	 süre	 vermek	 koşulu	 ile	 sınırlama	 getirebilir	 veya	 değiştirebilir.	

Şirket	teminat	vermiş	olsa	bile	ödünç	menkul	kıymet	işlemi	yapmak	zorunda	değildir.	

Açığa	Satış	işlemine	konu	olabilecek	menkul	kıymetler,	Borsa	tarafından	ilan	edilen	kredili	menkul	kıymet	
işlemleri	ve	açığa	satış	işlemlerine	konu	olan	menkul	kıymetler	listesindeki	menkul	kıymetlerdir.
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d.

e.

a.

b.

c.

Açığa	 satış	 işlem	 süresi,	 menkul	 kıymetleri	 ödünç	 verenin	 ödünç	 verme	 süresidir.	 Bu	 süre	 açığa	 satış	
işlemi	yapılmadan	önce	MÜŞTERİ’ye	bildirilir.	MÜŞTERİ	öngörülen	sürede	açığa	satış	işlemini	kapatmaya	
ve	ödünç	aldığı	menkul	kıymetleri	iade	etmekle	yükümlüdür.	Süre	sonunda	MÜŞTERİ	açığa	satış	işlemini
kapatmaz	ise	kendisine	yazılı	ihtar	çekilir	ve	tebellüğ	tarihinden	itibaren	2	(iki)	gün	süre	verilir.	MÜŞTERİ’nin	
yapılan	 tebligata	 ve	 tebligatta	öngörülen	 sürede	açığa	 satış	 işlemini	 kapatmaması	 ve	dolayısıyla	ödünç	
aldığı	 pay	 senetlerini	 iade	 etmemesi	 halinde	 şirket	 MÜŞTERİ	 tarafından	 teminat	 olarak	 bırakılan	 pay
senetlerini	ayrıca	bir	mahkeme	kararı,	İcra	Takibi	ve	sair	yollara	tevessül	etmeden	tek	taraflı	olarak	kısmen	veya
tamamen	satarak	açığa	satış	işlemlerini	kapatabilir.	Ayrıca	aşan	süreler	için	%........	temerrüt	faizi	uygulanır.	

Kredili	olarak	satın	alınan	pay	senetleri	açığa	satış	işleminde	teminat	olarak	verilmez.	

MÜŞTERİ	tarafından	yapılan	açığa	satış	işlem	miktarına	uygulanacak	günlük	komisyon	oranı	...............tarih	
ve	............	no’lu	alım	satım	aracılık	çerçeve	sözleşmesinin	6.	maddesinde	belirlenen	komisyon	oranıdır.	Bu	
oran	gecelik	olarak	hesaplanır	ve	günlük	olarak	tahakkuk	ettirilir.	MÜŞTERİ	açığa	satış	işlemlerini,	kredili	
menkul	kıymet	 işlemleri	ve	açığa	satış	 işlemlerine	konu	olan	menkul	kıymetler	 listesi	dahilinde	şirketçe	
yayınlanan	 listelerdeki	 menkul	 kıymetlerden	 yapmak	 zorundadır.	 MÜŞTERİ	 her	 nasılsa	 liste	 dışındaki	
başka	pay	senetleri	 ile	açığa	satış	yaparsa	veya	 limitleri	aşarsa	şirket,	durumu	yazılı	olarak	MÜŞTERİ’ye
bildirecek	ve	açığa	 satış	 işlemini	 kapatması	 için	 tebellüğ	 tarihinden	 itibaren	2	 (iki)	 gün	 süre	verecektir.
Tebligata	rağmen	MÜŞTERİ	açığa	satış	işlemini	kapatacak	ve	ödünç	verilen	menkul	kıymetleri	geri	alacaktır.	
Ayrıca	limiti	aşan	kısma	ve	kapsam	dışındaki	işlemlerde	günlük	%...........	temerrüt	faizi	uygulanacaktır.	

Bu	sözleşmenin	tanzim	ve	tatbikinden	doğmuş	olan	komisyon	kredi	faizi	temerrüt	faizi,	vergiler	MÜŞTERİ	
tarafından	ödenecektir.	

MÜŞTERİ’nin	Şirkete	teminat	olarak	tevdi	ettiği	pay	senetlerinin	satılması	yolu	ile	şirket	alacaklarının	tümü	
karşılanmaz	ise	bakiye	borcun	ödenmesi	için	tebligat	yapılır.	Buna	rağmen	borç	ödenmez	ise	MÜŞTERİ	kalan	
borç	miktarını	derhal	ve	ayrıca	bir	ihbara	gerek	olmaksızın	kendi	kaynakları	ile	kapatmak	yükümlülüğünde	
olduğunu	 kabul	 ve	 taahhüt	 eder.	 MÜŞTERİ	 bu	 borcun	 ödenmesinde	 temerrüde	 düştüğü	 takdirde
temerrüde	 düştüğü	 tarihten	 tahsil	 tarihine	 kadar	 geçen	 süre	 için	 işbu	 sözleşmenin	 temerrüt	 halinde
uygulanacak	faiz	oranını	gösteren	hükmü	uyarınca	saptanacak	faizi	de	ayrıca	ödemeyi	kabul	ve	taahhüt	
etmiştir.	

MADDE 7. MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI 

MÜŞTERİ’nin	teminat	olarak	Şirkete	tevdi	ettiği	menkul	kıymetlerin	sermaye	artırımlarından	doğan,	bedelli
bedelsiz	sermaye	artırımı,	faiz	ve	temettü	hakları	MÜŞTERİ’ye	ödünç	olarak	aldığı	pay	senetlerininki	ise	ödünç	
verene	aittir.	Teminat	olarak	yatırılan	pay	senetlerinin	temettü	ve	bedelsiz	pay	senedi	alma	hakları	MÜŞTERİ	
adına	şirket	tarafından	kullanılır	ve	MÜŞTERİ	hesabına	geçirilir.	Bedelli	pay	senedine	iştirak	kararı................
tarih	 ve	 ............sayılı	 alım	 satıma	 aracılık	 çerçeve	 sözleşme	 sözleşmesindeki	 prensipler	 doğrultusunda	
MÜŞTERİ’ye	aittir.	Şirket	rüçhan	haklarının	kullanılması	amacıyla	MÜŞTERİ’ye	kredi	açmayacaktır.	Ancak	şirket	
MÜŞTERİ’nin	talebi	halinde	ihraçcı	şirketin	bedelli	sermaye	artışı	için	belirlediği	tarihten	önce	rüçhan	hakkı	
kuponunun	satışı	için	gerekli	işlemleri	yapacaktır.	

MADDE 6. AÇIĞA SATIŞ KOMİSYON, VERGİ VE FON MASRAF ÖDEMELERİ

Pay senedi sözleşmesi
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MADDE 5. AÇIĞA SATIŞ ŞARTLARI

MÜŞTERİ’nin	açığa	satış	işlemi	yapabilmesi	için	kredi	hesabının	açılmış	olması	gerekmektedir.	Açığa	satış	
tutarı	kredi	sözleşmesindeki	kredi	tutarını	aşamaz.	MÜŞTERİ’nin	açığa	satış	limitini	artırması	ancak	kredi	
miktarının	artırması	ile	mümkün	olacaktır.	

MÜŞTERİ	 açığa	 satış	 amacıyla	 fiilen	 ödünç	 aldığı	 pay	 senetleri	 ile	 ilgili	 işlem	 yapmaması	 halinde	 bile	
sözleşmenin	8.	maddesinde	belirtilen	komisyonu	günlük	olarak	ödemekle	yükümlüdür.	

Şirket	MÜŞTERİ’ye	yazılı	olarak	bildirmek	ve	azami	2	(iki)	gün	süre	vermek	koşulu	ile	açığa	satış	limitin-
de	tek	taraflı	olarak	sınırlama	getirebilir.	MÜŞTERİ	bu	koşulları	kabul	etmez	ise	sözleşmenin	16.	maddesi	
hükümleri	uygulanır.



MADDE 8. ÖDÜNÇ ALINAN MENKUL KIYMETLER İÇİN ÖDENECEK KOMİSYON VE MASRAFLAR 
MÜŞTERİ’nin	açığa	satış	amacıyla	ödünç	olarak	aldığı	senetleri	için	ödeyeceği	faiz	pay	senetlerini	ödünç	aldığı	
gün	sonu	itibari	ile	cari	kapanış	fiyatları	üzerindeki	toplam	tutara	uygulanacak	olup	bu	oran	%..................’dir.	
Bu	faiz	gecelik	olarak	uygulanacaktır.	
MADDE 9. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNDE EMİR ŞEKLİ 
Açığa	 satış	 emirlerinde	 MÜŞTERİ	 emirleri	 prensip	 olarak	 yazılı	 olarak	 verecektir.	 Açığa	 satış	 işlemlerinde
emirler	Borsaya	iletilirken	açığa	satış	olduğu	belirtilecektir.

Pay senedi sözleşmesi
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MADDE 11. İŞLEMLERDE FİYAT SINIRI 
Açığa	satış	işlemi	açığa	satışa	konu	olacak	menkul	kıymetin	en	son	gerçekleşen	fiyatından	daha	yüksek	bir	fiyat	
üzerinden	yapılır.	Ancak	en	son	gerçekleşen	fiyatın	bir	önceki	fiyattan	daha	yüksek	olması	halinde	açığa	satış	
işlemi	en	son	gerçekleşen	fiyat	üzerinden	yapılır.	Seans	açılışında	en	son	gerçekleşen	fiyat	bir	önceki	seansın	
kapanış	fiyatıdır.	
MADDE 12. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 
Açığa	 Satış	 işlemlerinde	 emirlerin	 geçerlilik	 süresi	 menkul	 kıymetlerin	 ödünç	 alınma	 süresi	 ile	 aynı	 olup	
şirketçe	 belirlenir.	 Bu	 sürenin	 sonunda	 MÜŞTERİ	 açığa	 sattığı	 pay	 senetlerini	 alarak	 açık	 pozisyonunu
kapatmak	zorundadır.	Aksi	takdirde	şirket	temerrüt	hükümleri	çerçevesinde	tüm	zarar	MÜŞTERİ’ye	ait	olmak	
üzere	açığa	satılan	menkul	kıymetleri	piyasadan	alarak	açık	pozisyonu	kapatır.	MÜŞTERİ’nin	süreyi	uzatmak	
istemesi	 durumunda	 “süre	 uzatım”	 talebinde	 bulunacaktır.	 Süre	 uzatımı	 ancak	 şirketin	 onayı	 ile	mümkün	
olacaktır.	
MADDE 13. MÜŞTERİNİN TEMERRÜDÜ 
MÜŞTERİ’nin	 açığa	 satış	 işleminin	 	 kapatılmasında	 ve	 dolayısıyla	 ödünç	 aldığı	 pay	 senetlerinin	 iadesi	
süresinde	kapatmaması	halinde	gecikilen	süre	kadar,	limitleri	aşarsa	limit	dışı	miktar	kadar	ve	kapsam	dışı	pay	
senetlerinin	satar	ise	satılan	tutar	kadar	temerrüde	düşmesi	halinde	uygulanacak	temerrüt	faizi	tenkisi	kabil	
olmayacak	ticari	nitelikteki	cezai	şart	olup	oranı	%.......’dır.	Temerrüt	faiz	oranı	kredi	faiz	oranının	artırımına	
paralel	olarak	otomatik	olarak	artar.	MÜŞTERİ	aşağıdaki	şartlarda	mütemerrid	kabul	edilir.	

MADDE 10. TEMİNATLAR VE ÖZKAYNAK TUTARI 
a.

b.

c.

MÜŞTERİ	Açığa	Satış	işlemlerinde,	açığa	satış	amacıyla	ödünç	alınan	pay	senetlerine	teminat	olarak	ödünç	
olarak	alınan	menkul	 kıymetlerin	gün	 sonu	 cari	piyasa	değerinin	en	az	eşdeğeri	 kadar	 (%50	özkaynak)	
şirketçe	kabul	edilen	menkul	kıymetleri	peşin	olarak	kredi	hesabına	yatırmak	zorundadır.	Teminat	olarak	
verilen	kredi	hesabına	yatırılmadan	menkul	kıymetlerin	cins	ve	miktarı	kredili	işlemlerde	kullanılan	temi-
natlar	 ile	aynı	olmakla	beraber	 teminatlar	 şirketçe	 serbestçe	belirlenecektir.	Teminatlar	kredi	hesabına	
yatırılmadan	menkul	kıymetlerin	ödünç	verilme	ve	açığa	satış	işlemi	yapılmayacaktır.	Herhangi	bir	nedenle	
teminat	 listesinden	 çıkarılan	menkul	 kıymet	 için	 açılmış	menkul	 kredisi,	MÜŞTERİ’nin	 talebi	 ve	 şirketin	
kabulü	halinde	listede	yer	alan	başka	bir	halinde	listede	yer	alan	başka	bir	menkul	kıymetle	değiştirilmek	
suretiyle	devam	edebilecektir.	
Açığa	satış	işleminde	bulunan	MÜŞTERİ’nin	hesabında	Açığa	Satış	işleminin	devamı	süresince	kullanılan	
kredinin	2(iki)	katı	tutarında	özkaynak	bulunmak	zorundadır.	Şirket	açığa	satış	işleminin	devamı	esnasında	
MÜŞTERİ	tarafından	verilen	teminatı	günlük	olarak	takip	edecek	ve	özkaynak	oranının	%50	altına	düşmesi	
halinde	 keyfiyeti	MÜŞTERİ’ye	 bildirerek	 teminatın	 kullanılan	 kredinin	 2	 (iki)	 katına	 çıkartılmasını	 talep
edecektir.	 MÜŞTERİ	 gönderilen	 ihbarın	 tebellüğ	 tarihinden	 itibaren	 2	 (iki)	 günlük	 öz	 kaynağını
tamamlamaz	ise	MÜŞTERİ’nin	teminat	maksadı	ile	tutulan	menkul	kıymetlerinden	aradaki	farka	yetecek	
kadar	kısmı	satılarak	teminat	tamamlanacaktır.	
Şirket	açığa	satış	talebinde	bulunan	MÜŞTERİ’nin	mali	yapısına	ve	açığa	satış	yapılan	menkul	kıymetlerin	
risk	 düzeyine	 göre	 yüksek	 bir	 özkaynak	 oranı	 (teminat)	 uygulayabilir.	 Bu	 oran	 piyasa	 koşulları	 göz	
önünde	 bulundurularak	 şirket	 tarafından	 sözleşmenin	 imzasından	 önce	 serbestçe	 saptanabilir.	 Pay
senetlerinin	listeden	çıkması	nedeniyle	teminat	vasfını	kaybetmesi	halinde	bu	pay	senedi	için	açılmış	olan	
kredi	MÜŞTERİ’nin	talebi	 ile	şirketin	kabulü	 ile	 listede	yer	alan	başka	bir	menkul	kıymet	 ile	değiştirmek	
şartıyla	devam	edebilir.	

Bildirime	rağmen	özkaynak	oranının	tamamlanması,	
Mevzuat	ve	işbu	sözleşme	gereği	açığa	sattığı	pay	senetlerinin	kararlaştırılan	ve	kabul	edilen	zamanlarda	
iade	etmemesi,
Sözleşmenin	sair	nedenlerle	sona	ermesi	durumunda	MÜŞTERİ’nin	kendine	düşen	yükümlülükleri	yerine	
getirmemesi	halinde.

1.
2.

3.
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MADDE 14. HESAPLARARASI VİRMAN 

MÜŞTERİ’nin	yazılı	talimatı	ile	bu	sözleşme	ile	açığa	satış	işlemlerinden	doğan	ve	yatırılması	gereken	özkaynak	
açığı	ve	benzeri	mali	yükümlülüklerini	karşılamak	üzere	şirket	nezdinde	bulunan	diğer	hesaplarındaki	nakit	ve	
menkul	kıymetlerin	hesaplararası	virmanı	yapılabilecektir.	

MADDE 15. AÇIĞA SATIŞ TALEBİ 

MÜŞTERİ	bu	sözleşme	kapsamında	yapmak	istediği	her	açığa	satış	işlemi	için	yazılı	olarak	talepte	bulunmak	
zorundadır.	

MADDE 16. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK 

Şirket	işbu	sözleşmedeki	tüm	hükümleri,	herhangi	bir	zamanda	tek	taraflı	olarak	değiştirme	hakkına	sahiptir.	
Şirket	sözleşmede	öngördüğü	değişiklikleri	MÜŞTERİ’ye	yazılı	olarak	tebliğ	edecektir.	MÜŞTERİ	bu	sözleşme	
değişikliklerini	kabul	edip	etmemekte	serbesttir.	Ancak	tebellüğ	tarihinden	itibaren	en	geç	7	(yedi)	gün	içinde,	
bu	değişikliklere	yazılı	olarak	 itirazda	bulunmadığı	 takdirde	değişikliklere	yazılı	olarak	 itirazda	bulunmadığı
takdirde	 değişiklikleri	 kabul	 etmiş	 sayılacaktır.	 Şirket	 tarafından	 önerilen	 sözleşme	 değişikliği	 yatırımcı	
açısından	 haklı	 fesih	 nedenidir.	 Yatırımcı	 mevzuatta	 uygulanması	 zorunlu	 bir	 değişiklik	 yapıldığı	 takdirde	
kendisine	uygulanabileceğini	beyan,	kabul	ve	taahhüt	eder.	Bu	değişiklikler	şirket	tarafından	derhal	Sermaye	
Piyasası		Kuruluna	bildirilecektir.	

MADDE 17. ŞİRKET DEFTER VE KAYITLARININ KESİN DELİL OLACAĞI 

İşbu	sözleşmeden	doğabilecek	 ihtilaflarda	Sermaye	Piyasası	Kurulunca	yayınlanan	Seri	V	No:6	tebliğinin	9.	
maddesi	 hükümlerine	 göre	 tarafların	 mutabakat	 sağlaması	 durumunda	 şirketin	 defter,	 belge	 ve	 kayıtları	
Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	kanununda	yazılı	şartları	taşıması	halinde	kesin	delil	sayılacaktır.	

MADDE 18. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ ESASLARI 

Bu	sözleşme	süresiz	olarak	düzenlenmiştir.	Ancak	her	açığa	satış	işleminde	tarafların	sorumluluğu	açığa	satışa	
konu	olan	pay	senetlerinin	geri	satın	alınarak	açık	pozisyonun	kapatılması	ve	MÜŞTERİ’nin	bu	işlemden	ötürü	
sözleşmeden	doğan	yükümlülüklerini	yerine	getirmesi	ve	şirketin	bu	işlemlerin	sonunda	teminatı	iade	etmesi	
ile	sona	erer.	Aşağıdaki	hallerde	açığa	satış	işlemlerinden	doğan	borç	muaccel	hale	gelir.	

Şirket	tarafından	yapılan	teminatın	tamamlanması	çağrısına	rağmen	MÜŞTERİ’nin	borcunun	ödenmemesi,	

Sözleşmede	belirlenen	ödünç	menkul	kıymet	ve	açığa	satış	işlem	süresinin	sona	ermesi,	

Açığa	satış	yapılan	menkul	kıymetlerin	ilgili	listeden	çıkarılması,	

Şirket	MÜŞTERİ’nin	vekil	aracılığı	ile	ödünç	menkul	kıymet	alımını	ve	açığa	satış	işlemini	kabul	ettiği	takdirde	
MÜŞTERİ	vekil	veya	vekillerinin	adlarını	ve	kimlik	bilgilerini	sözleşmedeki	 ilgili	bölüme	veya	ayrıca	yazılı	
olarak	şirkete	bildirmek	zorundadır.	Şu	kadar	ki,	MÜŞTERİ’yi	temsil	etmeye	yetkili	olduğunu,	usulüne	uy-
gun	nitelikte	belgelerle	teşvik	eden	kişilerin	sözleşmenin	bu	hükmüne	göre	MÜŞTERİ	adına	menkul	kıymet	
ödünç	almaya,	açığa	satış	yapmaya	ve	bu	işlemlerle	ilgili	her	türlü	belgeyi	imzalamaya	yetkili	olduklarını	
MÜŞTERİ	kabul	ve	taahhüt	etmiştir.	MÜŞTERİ	vekilin	bu	işlemleri	yapması	nedeniyle	ileride	hiçbir	itirazda	
bulunamayacaktır.

MADDE 20. KREDİNİN VEKİL ARACILIĞI İLE KULLANILMASI
1.

Bu		sözleşme		her	ne	kadar		süresiz		olarak		düzenlenmiş		ise		de		taraflar		Sözleşmeyi			karşılıklı			vey	a			tek		t	araflı		olarak		fesih	
edebilir.	Sözleşme	bu	fesih	hakkının		kullanılmasını				müteakip	7(yedi)	iş	günü		sonu		münfesih		kabul		edilir.	Fesih	beyanı	
yazılı	yapılır.	Sözleşmenin	sona	erme	tarihinden	önce	başlamış	fakat	ifası	sözleşmenin	feshinden	sonraya	sarkan
yükümlülükler	bakımından	işbu	sözleşme	yükümlülüğü	ifaya	kadar	tarafları	bağlamaya	devam	eder.	

MADDE 19 İHTİLAFLAR 

Daha	önce	sözleşme	imzalayan	MÜŞTERİ’ler	ile	eski	sözleşmelerin	geçerli	olduğu	dönemde	gerçekleştirilen	
işlemlere	istinaden	geriye	dönük	ihtilafın	olması	durumunda	MÜŞTERİ’ler	ile	aktedilecek	yeni	sözleşmelerde	
ihtilafa	konu	olay	hakkında	eski	sözleşmeye	nazaran	MÜŞTERİ	lehine	hususlar	varsa	bu	hususlar	geriye	doğru	
geçerli	olarak	kabul	edilecektir.	

a.

b.

c.

Pay senedi sözleşmesi
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MADDE 21. UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Bu	sözleşmede	Sermaye	Piyasası	Kurulu	düzenlemelerine	ve	borsa	mevzuatına	aykırı	hükümlere	yer	verilmez.	
Bu	sözleşme	de	hüküm	bulunamayan	hallerde	genel	hükümler	uygulanır.	

MADDE 22 

Bu	sözleşme	her	iki	tarafça	............................................tarihinde	okunup	iki	nüsha	olarak	imzalanmış	ve	aynı	
tarihte	yürürlüğe	girmiştir.	Bir	nüshası	YATIRIMCI’ya	verilmiştir

TARİH:..............................................................	

MÜŞTERİNİN		 	 	 	 	 	 	 VEKİLİNİN	

ADI	:.......................................................................................................................		 	 	 ADI	:.......................................................................................................................

SOYADI	:...........................................................................................................		 	 	 SOYADI	:........................................................................................................... 

HESAP	NO:................................................................................................... 

TEL	NO(1)	:...................................................................................................	 	 	 TEL	NO(1)	:..................................................................................................

TEL	NO(2)	:..................................................................................................			 	 	 TEL	NO(2)	:.................................................................................................

FAKS	NO	:.......................................................................................................		 	 	 FAKS	NO	:......................................................................................................

BANKA	HES.	NO	:...............................................................................		 	 	 BANKA	HES.	NO	:..............................................................................

VERGİ	KAYIT	NO	:...............................................................................	 	 	 VERGİ	KAYIT	NO	:...............................................................................

ADRES	:..............................................................................................................		 	 	 ADRES	:..............................................................................................................

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

E-MAİL	ADRES	:.......................................................................................		 	 	 E-MAİL	ADRES	:....................................................................................... 

BANKA	HESAP	NO	:...........................................................................	 	 	 BANKA	HESAP	NO	:........................................................................... 

	 	 	 	 	 	 	 	 VEKİL	İMZA	:.................................................................................................

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     MÜŞTERİ 

	 			 	 	 	 	 	 	 	 Ad-Soyad	:		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 İmza:

2.

3.

Vekaletin	 sona	 erdiği	 veya	 MÜŞTERİ’nin	 ölümü	 halinde	 mirasçıları	 tarafından	 şirkete	 yazılı	 olarak	
bildirilmediği	 sürece,	 vekaletnamenin	 geçerli	 olacağını	 ve	bu	 vekalete	dayalı	 olarak	 yapılmış	 işlemlerin	
MÜŞTERİ	yönünden	geçerli	olacağını	MÜŞTERİ	kabul	ve	taahhüt	eder.	

İşbu	 sözleşmeyle	 ilgili	 olarak	 her	 türlü	 vergi,resim,harç	 ve	 benzeri	 yükümlülükler	 MÜŞTERİ’ye	 aittir.
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ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

1.1	 İstanbul,	 Gülbahar	 Mahallesi	 Altan	 Erbulak	 Sokak	 Maya	 Han	 No:	 14/A	 Gayrettepe’de	 yerleşik
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(Aşağıda	kısaca		“Şirket”	olarak	anılacaktır.)	

1.2..............................................................................................................................adresinde	mukim	.............

............................................................(Kısaca	MÜŞTERİ)	

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Bu	sözleşmede	belirlenen	esaslar	dahilinde	ödünç	veren	 tarafından	açığa	 satış	amacıyla	 taraflar	belirli	bir	
dönem	için	menkul	kıymetlerin	verilmesi	ve	aynı	cins	menkul	kıymetlerin	mislen	geri	alınmasıdır.	

MADDE 3 ÖDÜNÇ İŞLEME KONU MENKUL KIYMETLER VE ÖDÜNÇ VERİLME ŞARTLARI 

a.		Ödünç	verilecek	menkul	kıymetlerin	cins	ve	miktarı	MÜŞTERİ	tarafından	Şirket’e	yazılı	olarak	bildirilecektir.	

b.	 Şirket	 MÜŞTERİ’den	 ödünç	 alınacak	 menkul	 kıymetler	 de	 sınırlama	 getirebilir.	 	 Ancak	 bu	 değişiklik	
MÜŞTERİ’ye	yazılı	olarak	tebliğ		edildikten	ve	tebellüğ	tarihinden	itibaren	iki	(2)	gün	süre	verildikten	sonra	ve	
MÜŞTERİ’nin	kabulü	halinde	uygulanacaktır.

c.	 	 Şirket	 MÜŞTERİ’nin	 öngörülen	 sürede	 ödünç	 verdiği	 pay	 senetlerini	 MÜŞTERİ’ye	 aynen	 iade	 etmeye	
yükümlüdür.	

MADDE 4. ÖDÜNÇ ALINAN MENKUL KIYMETLER İÇİN ÖDENECEK KOMİSYON VE MASRAFLAR 

MÜŞTERİ’nin	 ödünç	 olarak	 	 verdiği	 pay	 senetleri	 için	 	 MÜŞTERİ’ye	 ödenecek	 faiz	 	 ödünç	 verilen	 pay
senetlerinin	ödünç	verildiği	gün	itibariyle	gün	sonu	cari	kapanış	fiyatı	üzerindeki	toplam	tutar	uygulanacaktır.	
Faiz	 oranı	 ve	 miktarı	 MÜŞTERİ’lerin	 cari	 bakiyelerinin	 günlük	 değerlendirilmesi	 	 ile	 belirli	 olarak.............
tarih	ve......................	sayılı	alım	satıma	aracılık	çerçeve	sözleşmesindeki	esaslar	dahilinde	tespit	edilecektir.
Belirlenen	faiz	tutarından	%..............	Şirket	hizmet	bedeli	tenzil	edildikten	sonra	bu	ödünç	verenin	hesabına	
günlük	olarak	işlenecektir.	

MADDE 5 TEMİNATLAR 

a.	Şirket	MÜŞTERİ’nin	ödünç	verdiği	pay	senetlerini	başka	kişi	ve	kurumlara	verdiği	zaman	kendisinin	kullandığı	
durumlarda	pay	senetlerini	öngörülen	sürede	mislen	iadesinde		ve	ödünç	menkul	kıymet	karşılığında	ödenecek	
faizden	 sorumludur.	 Ödünç	 verenin	 ayrıca	 teminat	 verme	 durumunda	 Şirket	 ödünç	 alma	 işlemini	 yapıp
yapmamakta	serbesttir.	

b.	MÜŞTERİ’nin	menkul	kıymetlerini	ödünç	vermek	üzere	yaptığı	yazılı	beyanın	tarihi	ödünç		tarihi	değildir.	
Ödünç	tarihi	menkul	kıymetin	başka	kişi	ve	kuruma	fiilen	ödünç	verdiği	tarihtir.	Süresi	ve	ödenecek	faizler	
bu	tarihten	itibaren	başlar.	

c.	Ödünç	verme	belirlenecek	olan	ödünç	süresinin	bitiminde	sona	erecektir.	

MADDE 6 MÜŞTERİNİN TEMERRÜD HALİ 

MÜŞTERİ’nin	ödünç	verdiği	menkul	kıymetleri	ödünç	süresinin	bitiminde	önce	bloke	koyarak	veya	satarak	
Şirketi	temerrüde	düşürmesi	halinde	uygulanacak	temerrüt	faiz	oranı	satılan	pay	senetlerinin	geri	alınıp	açık	
kapatılıncaya	kadar	geçen	süre	içinde	temerrüde	konu	menkul	kıymetlerin	günlük	kapanış	fiyatı	üzerindeki	
cari	piyasa	değerinin	%.....	dir.	Bu	ceza	günlük	olarak	hesaplanır	ve	tahsil	edilir.	
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MADDE 7 MÜŞTERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
YATIRIM	KURULUŞU	tarafından	MÜŞTERİ’ye,	mevzuatın	öngördüğü	süre	ve	şekilde,	ayrıca	MÜŞTERİ’den	alınan
talimatta	yer	alan	usullerle	bildirim	yapılır	

MADDE 8 ÖDÜNÇ VERİLEN MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI 
MÜŞTERİ’nin	ödünç	olarak	tevdi	ettiği	menkul	kıymetlerden	doğan	faiz	temettü	gelirleri	bedelli	ve	bedelsiz	
sermaye	arttırım	hakları	MÜŞTERİ’ye	aittir.	Bedelli	Pay	senedine	iştirak	kararı	...............tarih	........................
sayılı	Alım	Satıma	Aracılık	Çerçeve	Sözleşmesindeki	prensipler	doğrultusunda	MÜŞTERİ’ye	aittir.	Şirket	rüçhan	
haklarının	 kullanılması	 amacıyla	MÜŞTERİ’ye	 kredi	 açmayacaktır.	 Ancak	 Şirket	MÜŞTERİ’nin	 talebi	 halinde	
ihraççı	Şirketin	bedelli	sermaye	artışı	için	belirlediği	tarihten	önce	rüçhan	hakkı	kuponunun	satışı	için	gerekli	
işlemleri	yapacaktır

MADDE 9 ÖDÜNÇ İŞLEMİN GEÇERLİ OLACAĞI SÜRE 
Menkul	kıymetlerin	ödünç	verilme	süresi	MÜŞTERİ’nin	onayı	çerçevesinde	Şirket	tarafından	belirlenecektir.	
Bu	süre	MÜŞTERİ’nin	onayını	almak	kaydıyla	her	zaman	Şirketçe	yeniden	düzenlenebilecektir.	MÜŞTERİ’nin	
süreleri	kabul	etmemesi	halinde	ödünç	menkul	kıymet	işlemleri	yapılmayacaktır.	

MADDE 10 SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK 
Şirket	 işbu	 	 sözleşmedeki	 tüm	 hükümleri	 herhangi	 bir	 zamanda	 tek	 taraflı	 olarak	 değiştirme	 hakkına
sahiptir.	Şirket	sözleşmede	öngördüğü	değişiklikleri	 	MÜŞTERİ’ye	yazılı	olarak	tebliğ	edecektir.	MÜŞTERİ	bu	
sözleşme	değişikliklerini	kabul	edip	etmemekte	serbesttir.		Ancak	tebellüğ	tarihinden	itibaren	en	geç	7(yedi)	
gün	içinde	,	bu	değişikliklere	yazılı	olarak	itirazda		bulunmadığı	takdirde	değişiklikleri	kabul	etmiş	sayılacaktır.	
Şirket	tarafından	önerilen	sözleşme	değişikliği	yatırımcı	açısından	haklı	fesih	nedenidir.	Yatırımcı	mevzuatta	
uygulanması	zorunlu	bir	değişiklik	yapıldığı	takdirde	kendisine	uygulanabileceği	beyan,	kabul	ve	taahhüt	eder.	
Bu	değişiklikler	Şirket	tarafından	derhal	Sermaye	Piyasası	derhal	Sermaye	Piyasası	Kuruluna	bildirilecektir.

MADDE 11 ŞİRKET DEFTER VE KAYITLARININ KESİN DELİL OLACAĞI 
İşbu	 sözleşmeden	doğabilecek	 ihtilaflarda	Sermaye	Piyasası	 Kurulunca	 yayınlanan	Seri	V	No6	 tebliğinin	9.	
maddesi	hükümlerine	göre	tarafların	mutabakat	sağlaması	durumunda	Şirketin	defter	belge	ve	kayıtları	Hukuk	
Usulü	Muhakemeleri	kanununda	yazılı	şartları	taşıması	halinde	delil	sayılacaktır.	

MADDE 12 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ÖDÜNÇ İŞLEMİN SONA ERMESİ VE MUACCELLİK ŞARTLARI 
Bu	sözleşme	süresiz	olarak	düzenlenmiştir.	Menkul	kıymetlerin	ödünç	verilmesindeki	 taraflar	 sorumluluğu	
ödünç	işleme	konu	olan	pay	senetlerinin		MÜŞTERİ’ye	geri	iade	edilmesi	faizlerin	ödenmesi	MÜŞTERİ’nin	so-
nunda	varsa	aldığı	teminatı	iade	etmesi	ile	sona	erer.	

MADDE 13 FESİH 
Bu	 sözleşme	her	 ne	 kadar	 süresiz	 olarak	 düzenlenmiş	 ise	 de	 taraflar	 Sözleşmeyi	 karşılıklı	 veya	 tek	 olarak	
fesih	edebilir.	Sözleşme	bu	fesih	hakkının	kullanılmasının	7(yedi)	iş	günü	münfesih	kabul	edilir.	Fesih	beyanı	
yazılı	yapılır.	Sözleşmenin		sona	erme	tarihinden	önce	başlama	ifası		sözleşmenin	feshinden	sonraya	sarkan
yükümlülükler	bakımından	işbu	sözleşme	yükümlülükleri	kadar	tarafları	bağlamaya	devam	eder.	

MADDE 14 YETKİ 
MÜŞTERİ	ödünç	olarak	verdiği	pay	senetleri	ile	ilgili	olarak	Şirketi	bu	pay	senetlerini	istediği	kuruma	(bankalar	
dahil)	 vermeye	 yetkili	 kılmıştır.	 MÜŞTERİ	 pay	 senetlerinin	 ödünç	 verilmesini	 öngörülen	 ödünç	 süre	 içer-
isinde	pay	senetleri	üzerinde	faiz	temettü	gelirleri	bedelli	ve	bedelsiz	sermaye	arttırımlarından	doğan	haklar	
MÜŞTERİ’ye	aittir.	

MADDE 15 ÖDÜNÇ İŞLEMİN VEKİL ARACILIĞI İLE KULLANILMASI
1. Şirket,	MÜŞTERİ’nin	vekil	aracılığı	ile	ödünç	işlemi	yapmasını	kabul	ettiği	takdirde	MÜŞTERİ	vekil	veya	vekill-
erinin	adlarını	bu	sözleşme	de	veya	ayrıca	yazılı	olarak	Şirkete	bildirmek	ve	vekile	bu	yetkiyi	kapsar	bir	vekalet	
vermek	zorundadır.	Şu	kadar	ki	vekilin	adı	bu	sözleşmede	belirtilmiş	ise	MÜŞTERİ	vekilin	menkul	kıymetlerin	
ödünç	verilmesi	ile	ilgili	her	türlü	işlemi	yapmaya	ve	bu	işlemler	ile	ilgili	belgeleri	imzalamaya	yetkili	kıldığını	
kabul	etmiştir.	
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2. MÜŞTERİ’yi	 temsil	 etmeye	 yetkili	 vekaletin	 sona	 erdiği	 veya	 MÜŞTERİ’nin	 ölümü	 halinde	 mirasçıları	
tarafından	Şirkete	yazılı	olarak	bildirilmediği	sürece	vekaletnamenin	geçerli	olacağını	ve	bu	vekalete	dayalı	
olarak	yapılmış	işlemlerin	MÜŞTERİ	yönünden	geçerli	olacağını	MÜŞTERİ	kabul	ve	taahhüt	eder.	

MADDE 16 İHTİLAFLAR 

Daha	önce	sözleşme	imzalayan	MÜŞTERİ’ler	ile	eski	sözleşmelerin	geçerli	olduğu	dönemde	gerçekleştirilen	
işlemlere	 istinaden	geriye	dönük	 ihtilafın	olması	durumunda	MÜŞTERİ’ler	 ile	aktedilecek	yeni	 sözleşmeler	
ihtilafa	konu	olay	hakkında	eski	sözleşmeye	nazaran	MÜŞTERİ	lehine	hususlar	varsa	bu	hususlar	geriye	doğru	
geçerli	olarak	kabul	edilecektir.	

MADDE 17 

Bu	 sözleşme	 taraf	 yetkililerinin	 onayından	 sonra	 ...............................tarihinde	 yürürlüğe	 girecektir.	
Sözleşmenin	SPK	ve	BIST	düzenlemelerine		aykırı	hükümleri	uygulanamaz.	Bu	sözleşmede	bulunmayan	hallerde
yürürlükteki	SPK	ve	BIST	düzenlemeleri	ile	genel	hükümler	uygulanacaktır.	

MADDE 18 YÜRÜRLÜK 

Bu	sözleşme	her	iki	tarafça	............................................tarihinde	okunup	iki	nüsha	olarak	imzalanmış	ve	aynı	
tarihte	yürürlüğe	girmiştir.	Bir	nüshası	YATIRIMCI’ya	verilmiştir.

MÜŞTERİNİN		 	 	 	 	 	 	 VEKİLİNİN	

ADI	:.......................................................................................................................		 	 	 ADI	:.......................................................................................................................

SOYADI	:...........................................................................................................		 	 	 SOYADI	:........................................................................................................... 

HESAP	NO:................................................................................................... 

VERGİ	KAYIT	NO	:...............................................................................	 	 	 VERGİ	KAYIT	NO	:...............................................................................

ADRES	:..............................................................................................................		 	 	 ADRES	:..............................................................................................................

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

TEL	NO(1)	:...................................................................................................	 	 	 TEL	NO(1)	:..................................................................................................

TEL	NO(2)	:..................................................................................................			 	 	 TEL	NO(2)	:.................................................................................................

FAKS	NO	:.......................................................................................................		 	 	 FAKS	NO	:......................................................................................................

BANKA	HES.	NO	:...............................................................................		 	 	 BANKA	HES.	NO	:..............................................................................

	 	 	 	 	 	 	 	 VEKİL	İMZA	:.................................................................................................

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     MÜŞTERİ 

	 			 	 	 	 	 	 	 	 Ad-Soyad	:		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 İmza:
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .......	/	.......	/	.........

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘ NE , 

Konu	:	Hesaplar	arası	virman	hk.	

	 Nezdinizdeki	 	 hesabımla	 ilgili	 adıma	 açılmış	 olan	 aşağıdaki	 alt	 hesaplarım	 arasında	 virmanların	
yapılmasını	 ve	 kullanacağım	 kredi	 için	 	 	 krediyi	 	 kullandıran	 bankanın	 istediği	 tutarda	 pay	 senetlerinin	
virmanlarının	yapılmasına	kurumunuzu	yetkili	kılıyorum	.	

VİRMAN	YAPILACAK	HESAPLAR	:

1200	–	1210	ve	8500	-	8550	–	8570	–	8580	

1200	–	Müşteri	Cari	Hesabı
1210	–	Müşteri	Kredi	Hesabı
8500	–	Emanet	Hisse	Senedi	Serbest	Kasası
8550	–	Kredili	Hisse	Senedi	Kasası
8570	–	Hisse	Senedi	Teminat	Kasası
8580	–	Dış	Kaynaklı	Kredi	Hisse	Senedi	Kasası	

Saygılarımla	;	

HESAP	NO	:	

ADI	SOYADI	:	

İMZA	:	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .......	/	.......	/	.........

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

İNTERNET ŞUBE TALEP/BAŞVURU FORMU

	 Tarih	:	......./......./..............	
 

	 Kurumunuzun	..............................hesap	nolu	müşterisiyim;	

•	 Şirketinizle	 imzaladığım	 ....../......./............	 tarihli	 Alım	 Satım	 Aracılık	 Sözleşmemiz	 genel	 hükümleri	 ve	
İnternet	üzerinden	yapılan	işlemlere	ilişkin	özel	hükümleri	(Madde	14,15,16,17,18)	kapsamında	olmak,	

•	 İnternet	 siteniz	ve	 şubeniz	güvenlik	 linklerinde	ve	 şifre	 zarflarınızda	yer	verilen	uyarılara	ve	genel	kabul	
görmüş	güvenlik	kurallarına	özenle	uymak,	

•	İnternet	işlemleri	limit	ve	saatleri	içerisinde	olmak,	

•	 Başta	 pay	 senedi	 alım	 satım	 emirleri	 iletmek	 ve	 hesap	 bilgilerimi	 takip	 etmek	 işlevleri	 olmak	 kaydıyla,	
İnternet	şubenizde	sunulan	tüm	hizmetlerden	yararlanmak,	

•	Şahsıma	özel	verilecek	kullanıcı	kodu	ve	şifremi	yalnızca	şahsen	kullanmak

Üzere,	şahsıma	özel	İnternet	şubeniz	kullanıcı	kodumu	ve	şifremi	talep	etmekteyim.	

•	Şifremin	SMS		olarak	gönderilmesini	istiyorum		 	 	 	 SMS	

•	Şifremin		Şifre	Zarfı	olarak	gönderilmesini	istiyorum		 	 					Şifre	Zarfı	

ADI	SOYADI	:	

İMZA	:	
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ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME YAPILABİLMESİ VE MEVCUT SÖZLEŞMELERİN 
DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YATIRIMCININ KABUL BEYANI

1.		Tarafım	/	Tarafımız	ile	Aracı	Kurum	(	Yatırım	Kuruluşu)	arasında	yapılmış	sözleşmelerin	değişikliğinin,	elek-
tronik	ortamda	yapılabilmesini,	Ayrıca	Elektronik	ortamda	yeni	sözleşmeler	yapılabilmesini,	

2.	 Bu	 nedenle	 elektronik	 imzamı	 kullanarak	 veya	 elektronik	 ortama	 erişimi	 ARACI	 KURUM’un	 (	 Yatırım	
Kuruluşunun	)	atadığı	şifre	ile	sağlayarak	onay	verdiğimi,

3.	Söz	konusu	durumda	ispat	yükü	ve	bilgilerin	saklanması	Sermaye	Piyasası	Kurulu’nun,	01.08.2015	tarih	ve	
29432	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayınlanan	III-45.1	“Yatırım	Hizmet	ve	Faaliyetleri	İle	Yan	Hizmetlere	ilişkin	Belge	
ve	Kayıt	Düzeni	Hakkında	Tebliğ”in	5.	Maddesinin	uygulanacağını,

4.	4		(	Dört)	maddeden	oluşan	bu	metnin	tamamını	dikkatle	okuduğumu,	anladığımı,	bildiğimi,	gereğini	aynen	
yerine	getireceğimi;	sorumluluklarımı	yerine	getirmememden	kaynaklanacak	zararlar	nedeniyle	Aracı	Kuru-
ma	 (	Yatırım	Kuruluşuna)	 kar	kaybı	 yada	 zarar	 tazmini	amacıyla	başvurmayacağımı	gayrikabili	 rücu	olarak,	
peşinen	beyan,	kabul	ve	taahhüt	ederim.
Tarafımın	anlayabileceği	açık	bir	dil	ile	ve	rahat	bir	şekilde	okuyabildiğim	puntolarla	yazılan	iş	bu		“Elektronik	
Ortamda	Sözleşme	Yapılabilmesi	ve	Mevcut	Sözleşmelerin	Değiştirilebilmesi	İçin	Yatırımcının	Kabul	Beyanı”			
__.__._____	tarihinde	tarafımca	kabul	edilip	iki	nüsha	halinde	imzalanmış	ve	bir	nüshası	Aracı	Kurumda
(Yatırım	Kuruluşunda)	kalmış	ve		bir	nüshası	da	Aracı	Kurumca	(	Yatırım	Kuruluşunca)	tarafıma	teslim	edilmiştir.

YATIRIMCI	AD	SOYAD	 	 :	 	………………………………………….

TARİH	VE	YER	 	 	 :	 	…/	…	/…																							………………………	/	……………………..	(İl)

İMZA	 	 	 	 :	
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GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU
(Kendi	adına	ve	fakat	başkası	hesabına	işlem	yapılıp	yapılmadığının	beyan	edilmesi)

5549	sayılı	“Suç	Gelirlerinin	Aklanmasının	Önlenmesi”	hakkında	Kanun’un	15.	maddesine	uyarınca,	yüküm-
lüler	nezdinde	veya	aracılığıyla	yapılacak	kimlik	tespitini	gerektiren	işlemlerde,	kendi	adına	ve	fakat	başkası	
hesabına	 hareket	 eden	 kimse,	 bu	 işlemleri	 yapmadan	 önce	 kimin	 hesabına	 hareket	 ettiğini	 yükümlülere	
yazılı	olarak	bildirmediği	takdirde,	altı	aydan	bir	yıla	kadar	hapis	veya	beş	bin	güne	kadar	adli	para	cezasıyla	
cezalandırılır.
Bu	itibarla,	ARACI	KURUM	nezdinde	5549	sayılı	Kanun,	ilgili	yönetmelik	ve	tebliğler	çerçevesinde	kimlik	tespi-
ti	 gerektiren	 işlem	 yaptıran	 gerçek	 kişilerin	 ve	 kuruluşların	 (Tüzel	 kişiliği	 haiz	 olan	 ve	 olmayan	 kuruluşlar)	
kendi	adına	ve	fakat	başkası	adına	hareket	etmeleri	halinde,	işlemin	gerçek	mahiyetine	uygun	şekilde	kimin	
hesabına	hareket	ettiklerini	ARACI	KURUM’a	yazılı	olarak	beyan	etme	zorunluluğu	bulunmaktadır.
ARACI	KURUM	nezdinde	açtığım/ız	 ve	açacağım/ız	her	 türlü	hesaplarım/ız	nedeniyle	kendi	adıma	ve	ken-
di	 hesabıma	 /	 kuruluşumuz	 adına	 ve	 kuruluşumuz	hesabına	hareket	 ettiğimi/zi,	 başkası	 hesabına	hareket	
etmediğimi/zi	ve	kendi	adıma	/	kuruluşumuz	adına	ve	fakat	başkası	hesabına	hareket	etmem/iz	halinde,	5549	
sayılı	Kanun’un	15.	maddesine	uygun	olarak	kimin	hesabına	işlem	yaptığımı/zı	ve	bu	kişi	/	kişilerin	ve	kuruluşu	
temsile	yetkili	kişi	/	kişilerin	kimlik	bilgilerini	ARACI	KURUM’a	derhal	yazılı	olarak	bildireceğimi/zi	kabul,	beyan	
ve	taahhüt	ederim/z.

            Gerçek	Kişiler													 		 														 	 	 								Tüzel	Kişiler

	 	 Tarih	……….	/	……….	/	……….						 	 	 			 								Tarih	……….	/	……….	/	……….

                             Hesap No ……………………………………    Hesap No ……………………………………………

  																						MÜŞTERİ	Adı	ve	Soyadı																 												 	 	 																				MÜŞTERİ	Ünvanı

	 	 																				İmza	 	 	 	 	 	 								Kuruluşu	Temsile	Yetkili	Kişi/ler
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	İsim	/	Soyisim	ve	İmza

Hesabına	işlem	yapılan	kişi	/	kişiler	aşağıdaki	gibidir	:	(Yoksa	boş	bırakınız	veya	“X”	işareti	koyunuz.)

	 	 	 	 1	 	 	 	 	 	 	 											2
TC.	Kimlik	/	Vergi	No	 ………………………………………..	 	 	 	 	 ……………………………………………..
Adı	Soyadı	 	 ………………………………………..	 	 	 	 	 ……………………………………………..
Doğum	Yeri	ve	Tarihi	 ………………………………………..	 	 	 	 	 ……………………………………………..
Anne	Adı	 	 	 ………………………………………..	 	 	 	 	 ……………………………………………..
Baba	Adı	 	 	 ………………………………………..	 	 	 	 	 ……………………………………………..
Uyruğu	 	 	 ………………………………………..	 	 	 	 	 ……………………………………………..

İZİNLİ PAZARLAMA ONAYI
(Lütfen	aşağıdaki	seçeneği	işaretlemeyi	unutmayınız)	

6563	sayılı	ve	23.10.2014	tarihli	Elektronik	Ticaretin	Düzenlenmesi	Hakkında	Kanun	Md.6	gereğince	işbu	bilg-
ilendirme	tarafınıza	yapılmaktadır.	
Size	gönderilecek	olan	ticari	elektronik	iletiler	önceden	onayınız	alınmak	kaydıyla	gönderilebilir.	Bu	onay,	yazılı	
olarak	veya	her	türlü	elektronik	iletişim	araçlarıyla	alınabilir.	Tarafınızla	iletişime	geçilmesi	amacıyla	iletişim	
bilgilerinizi	vermeniz	halinde,	temin	edilen	mal	ve	hizmetlere	ilişkin	değişiklik,	kampanyalar,	size	özel	fırsatlar,	
piyasaya	dair,	eğitim	ve	bilgilendirme	amacıyla	gönderilen	ticari	elektronik	iletiler	için	ayrıca	tarafınızdan	onay	
alınmayacaktır.	

Almak	istiyorum	 	 Almak	istemiyorum																						Yatırımcı	İmza	...................................................
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VARANT
ve

VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
RİSK BİLDİRİM FORMU 

Önemli Açıklama 

Sermaye	 piyasasında	 gerçekleştireceğiniz	 varant	 ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası	 araçları	
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,	 “VII	 -	 128.3	 VARANTLAR	 VE	 YATIRIM	 KURULUŞU	 SERTİFİKALARI	 TEBLİĞİ”	 nin	 9.	 maddesinde	
öngörülüğü	üzere	“	Varantlara	İlişkin	Risk	Bildirim	Formu	‘nda	yer	alan	aşağıdaki	hususları	anlamanız	gerek-
mektedir.

Uyarı 

İşlem	 yapmaya	 başlamadan	 önce	 çalışmayı	 düşündüğünüz	 kuruluşun	 “İşlem	 Aracılığı	 Yetki	 Belgesi”	 olup	
olmadığını	kontrol	ediniz.	Varant	ve	Varant	Benzeri	sermaye	piyasası	araçlarının	alım	satımına	aracılık	faaliyeti	ko-
nusunda	yetkili	yatırım	kurumlarını	www.spk.gov.tr	veya	www.tspakb.org.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,	BIST	30	endeksinde	yer	alan	pay	senedi	ve/veya	BIST	30	endeksi	kapsamında	yer	
alan	birden	fazla	pay	senedinden	oluşan	sepet	oluşturur.	Dayanak	göstergesi	 ise	Borsa	 İstanbul	A.Ş.	 (BIST)	
tarafından	oluşturulmuş	pay	senedi	endeksleridir.	Sermaye	Piyasası	Kurulu	(Kurul)	tarafından	uygun	görülm-
esi	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.	

Bu formda yer alan açıklamalar Tebliğ’in 20’nci maddesi uyarınca Kurul’un uygun göreceği varantlara benzer 
nitelikli sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı 
alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında 
müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı 
kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz. 

İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler 

1.	 Varantların	 alım	 satımı,	 Kurulun	 onayı	 üzerine	 BIST	 mevzuatı	 çerçevesinde	 belirlenecek	 işlem	 esasları	
kapsamında	BIST’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	BIST	tarafından	belirlenir.	

2.	Varantların	satışının	aracı	kuruluşlar	vasıtasıyla	yapılması	veBIST’de	işlem	görmesi	zorunludur.	BIST’de	işlem	
gören	varantların	işlem	sırasının	kapatılmasına	ilişkin	esaslar	BIST	tarafından	belirlenir.	

3.	Varantların	vadeleri	iki	aydan	az,	beş	yıldan	fazla	olamaz.	

Yatırımcı	İmza	...................................................	
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4. Dayanak	varlığı	 veya	göstergesi	BIST	30	endeksinde	yer	alan	pay	veya	BIST	30	endeksi	 kapsamında	yer	
alan	birden	 fazla	pay	BIST	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.	İzahname,	Tebliğ	uyarınca	ihraççı	ile	piyasa	yapıcının	internet	sitesinde	yayınlanır.	İhraççının	
risk	yönetim	politikası,	yatırım	kararınızı	vermeden	önce	dikkatle	okunmalıdır.	
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,	dev-
letlerin	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.	
MÜŞTERİ’NİN	

Ad	Soyadı	veya	Ünvanı	:

Hesap	Numarası	:

MKK	Sicil	Numarası	:	

Tarih :

İmza	:

Pay senedi sözleşmesi
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FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK
YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL

İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU 

Önemli Açıklama: 

Fon	 çıkışı	 gerektirmeyen	 sermaye	 azaltımı	 ile	 eş	 anlı	 olarak	 ya	da	 sermaye	azaltımının	 sonuçlanmasından
itibaren	 iki	 yıl	 içerisinde	 yapılacak	 sermaye	 artırımında	 bulunan	 halka	 açık	 ortaklığın,	 artırılan	 sermayeyi
temsil	 eden	 payları	 satın	 almanız	 sonucunda	 kâr	 edebileceğiniz	 gibi	 zarar	 riskiniz	 de	 bulunmaktadır.
Bu	nedenle,	sermaye	artımına	katılma	kararı	vermeden	önce,	piyasada	karşılaşabileceğiniz	riskleri	anlamanız,	
mali	durumunuzu	ve	kısıtlarınızı	dikkate	alarak	karar	vermeniz	gerekmektedir.	

Bu	amaçla,	Sermaye	Piyasası	Kurulu’nun	VII-128.1	sayılı	“Pay	Tebliği”nin	(Tebliğ)	19.	maddesinde	belirtildiği	
üzere	bu	“Risk	Bildirim	Formu”nda	yer	alan	aşağıdaki	hususları	anlamanız	gerekmektedir.	

Uyarı: 

İşlem	yapmaya	başlamadan	önce;	fon	çıkışı	gerektirmeyen	sermaye	azaltımı	ile	eş	anlı	olarak	ya	da	sermaye	
azaltımının	 sonuçlanmasından	 itibaren	 iki	 yıl	 içerisinde	 yapılacak	 sermaye	 artırımında	 bulunan	 ortaklığın,	
payları	 borsada	 işlem	 gören	 halka	 açık	 ortaklık	 statüsünde	 olup	 olmadığını,	 sermaye	 azaltımı	 ve	 sermaye	
artırımına	ilişkin	ortaklık	esas	sözleşme	değişikliği	hakkında	Sermaye	Piyasası	Kurulu’nun	uygun	görüşü	olup	
olmadığını,	payları	satın	almanıza	aracılık	eden	yatırım	kuruluşunun	yatırım	hizmetleri	ve	faaliyetlerinde	bu-
lunmaya	yetkili	olup	olmadığını	www.spk.gov.tr,	www.borsaistanbul.com	ve	www.kap.gov.tr	internet	sitele-
rinden	veya	diğer	iletişim	araçlarıyla	kontrol	ediniz.	

Genel Bilgi: 

Sermaye	azaltımı	en	genel	ifadeyle,	şirket	esas	sözleşmesinde	yazılı	olan	muayyen	sermayenin	toplam	itibari	
değerinin	rakamsal	olarak	azaltılmasıdır.	Sermaye	azaltımının	başlıca	iki	temel	sebebi	bulunmaktadır.	Bunlar,	
sermayenin	gerçek	ihtiyacının	üzerinde	olması	ve	bilanço	açığının	(geçmiş	yıl	zararları	ile	dönem	zararlarının	
toplamı)	kapatılmasıdır.	

Anonim	şirketlerde	sermaye	azaltımı	değişik	yöntemler	uygulanarak	yapılabilir.	Bu	yöntemler;	

	 -	Payların	itibari	değerinin	düşürülmesi,	
	 -	Pay	sayılarının	azaltılması	yani	payların	birleştirilmesi	veya	yok	edilmesidir.	
SPK	 tarafından	 yayımlanan	 VII-128.1	 sayılı	 “Pay	 Tebliği”nin	 19’uncu	maddesinde	 fon	 çıkışı	 gerektirmeyen
sermaye	 azaltımı	 ile	 eş	 anlı	 olarak	 ya	 da	 sermaye	 azaltımının	 sonuçlanmasından	 itibaren	 iki	 yıl	 içerisinde	
yapılacak	sermaye	artırımına	ilişkin	şartlar	düzenlenmiştir.	Buna	göre;	

Payları	 borsada	 nominal	 değerinin	 altında	 işlem	 gören	 ortaklıklar	 bilanço	 açığının	 kapatılması	 amacıyla
sermaye	azaltımı	yapabilir.	Yapılacak	sermaye	azaltımı	ilemünhasıran	bilanço	açığı	kapatılır.	

Sermaye	azaltımına	konu	tutarın,	yapılacak	sermaye	azaltımı	sonrasında	hesaplanacak	payların	düzeltilmiş	
borsa	fiyatının	payların	nominal	değerinin	%20’sini	aşmayacak	şekilde	belirlenmesi	zorunludur.

Ortaklıkların	bilanço	açığının	bulunmaması	veya	yapılacak	sermaye	azaltım	tutarının	bilanço	açığından	fazla	
olması	durumunda,	ortaya	çıkacak	olan	fazlalık	için	sermaye	azaltımı	ile	sermaye	artırımına	eş	anlı	olarak	karar	
verilmesi	gerekir.	Bu	takdirde	yapılacak	sermaye	artırımının	asgari	olarak	söz	konusu	fark	kadar	fazla	olması	
zorunludur.	Sermaye	artırımına	ilişkin	izahnamenin	SPK’ca	onaylanmasına	ilişkin	başvuru	sermaye	azaltımına	
ilişkin	olarak	SPK’ya	yapılacak	başvuru	ile	birlikte	yapılır.

Fon	çıkışı	gerektirmeyen	sermaye	azaltımları,	sadece	pay	sayısının	azaltılması	suretiyle	yapılabilir.	

Fon	 çıkışı	 gerektirmeyen	 sermaye	 azaltımı	 ile	 eş	 anlı	 olarak	 ya	 da	 sermaye	 azaltımınınsonuçlanmasından
itibaren	 iki	 yıl	 içerisinde	 yapılacak	 sermaye	 artırımına	 ilişkin	 Pay	 Tebliği’nde	 belirtilen	 diğer	 bilgilere
www.spk.gov.tr	adresindeki	mevzuat	sayfasından	ulaşmanız	mümkündür.	
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RİSK BİLDİRİMİ

İşlem	yapacağınız	yatırım	kuruluşu	 ile	 imzalanacak	“Çerçeve	Sözleşmesi”nde	belirtilen	hususlara	ek	olarak	
aşağıdaki	hususları	anlamanız	çok	önemlidir,	

 1.	Yatırım	kuruluşu	nezdinde	açtırdığım	hesap	ve	bu	hesap	üzerinden	gerçekleştirilecek	tüm	işlemler		
	 için	Sermaye	Piyasası	Kurulu,	Borsalar,	Merkezi	Takas	Kuruluşları,	Merkezi	Saklama	Kuruluşları	ve		
	 Merkezi	Kayıt	Kuruluşu	tarafından	çıkartılan	ilgili	her	türlü	mevzuat	ve	benzeri	tüm	idari	düzenleme		
	 hükümleri	uygulanacaktır,	
 2.	İşlemlerime	başlamadan	önce,	yatırım	kuruluşumdan	yükümlü	olduğum	bütün	komisyon	ve	diğer		
	 muamele	ücretleri	konusunda	teyit	aldığımı.	Eğer	ücretler	parasal	olarak	ifade	edilmemişse,	ücretlerin	
	 parasal	olarak	tarafıma	nasıl	yansıtılacağı	ile	ilgili	anlaşılır	örnekler	içeren	yazılı	bir	açıklama	talep
	 etmelisiniz,	
 3.	Fon	çıkışı	gerektirmeyen	sermaye	azaltımı	ile	eş	anlı	olarak	ya	da	sermaye	azaltımının
	 sonuçlanmasından	itibaren	iki	yıl	içerisinde	yapılacak	sermaye	artırımında	bulunan	halka	açık	ortaklığın,	
	 artırılan	sermayeyi	temsil	eden	paylarını	satın	almanız	çeşitli	risklere	tabi	olduğunu.	Piyasada	oluşacak	
	 fiyat	hareketleri	sonucunda	yatırım	kuruluşuna	yatırdığım	paranın	tümünü	kaybedebileceğim	gibi,
	 kayıplarımın	yapacağım	işlemin	türüne	göre	yatırdığım	para	tutarını	dahi	aşabilecektir,	 
 4.	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
	 ekisinin	tarafınıza	yüksek	kazançlar	sağlayabileceği	gibi	zararlara	da	yol	açabileceği	ihtimali	göz	önünde
	 bulundurulmalıdır.	
 5.	Yatırım	kuruluşunun,	fon	çıkışı	gerektirmeyen	sermaye	azaltımı	ile	eş	anlı	olarak	ya	da	sermaye
	 azaltımının	sonuçlanmasından	itibaren	iki	yıl	içerisinde	yapılacak	sermaye	artırımında	bulunan	halka
	 açık	ortaklık	ve	bu	ortaklığın	payları	hakkında	tarafınıza	aktaracağı	bilgiler	ve	yapacağı	tavsiyelerin
	 eksik	ve	doğrulamaya	muhtaç	olabileceği	tarafınızca	dikkate	alınmalıdır.	
 6.	Fon	çıkışı	gerektirmeyen	sermaye	azaltımı	ile	eş	anlı	olarak	ya	da	sermaye	azaltımının
	 sonuçlanmasından	itibaren	iki	yıl	içerisinde	yapılacak	sermaye	artırımında	bulunan	halka	açık	ortaklığın
	 paylarının	alım	satımına	ilişkin	olarak	yatırım	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.	Fon	çıkışı	gerektirmeyen	sermaye	azaltımı	ile	eş	anlı	olarak	ya	da	sermaye	azaltımının
	 sonuçlanmasından	itibaren	iki	yıl	içerisinde	yapılacak	sermaye	artırımında	bulunan	halka	açık	ortaklığın
	 Sermaye	Piyasası	Kurulu	ve	BIST	A.Ş.	düzenlemelerine	uymaması	halinde,	ortaklık	paylarının
	 işlem	sırasının	geçici	veya	sürekli	olarak	durdurulabileceği	dikkate	alınmalıdır.	
 8.	Finansal	bilgileriniz,	sermaye	artırım	sürecindeki	gelişmeleri	takip	edemeyecek	seviyede	ise	yatırım
	 danışmanlarından	destek	almanız	ya	da	yatırımlarınızı	kurumsal	yatırımcıların	sunduğu	ürünler
	 üzerinden	yapmanız	uygun	olacaktır.	
 9.	Yatırım	yaptığınız	ortaklığın,	fon	çıkışı	gerektirmeyen	sermaye	azaltımı	ile	eş	anlı	olarak	ya	da
	 sermaye	azaltımının	sonuçlanmasından	itibaren	iki	yıl	içerisinde	yapılacak	sermaye	artırım	sürecini	
 www.kap.gov.tr	adresinden	takip	etmeniz	gerekmektedir.	

İşbu	fon	çıkışı	gerektirmeyen	sermaye	azaltımı	ile	eş	anlı	olarak	ya	da	sermaye	azaltımının	sonuçlanmasından	
itibaren	iki	yıl	içerisinde	yapılacak	sermaye	artırımı	risk	bildirim	formu,	yatırımcıyı	genel	olarak	mevcut	riskler	
hakkında	bilgilendirmeyi	amaçlamakta	olup,	sermaye	artırımda	bulunan	ortaklık	ve	bu	ortaklığın	paylarının	
alım	satımından	ve	uygulamadan	kaynaklanabilecek	tüm	riskleri	kapsamayabilir.	Dolayısıyla	tasarruflarınızı	bu	
tip	yatırımlara	yönlendirmeden	önce	dikkatli	bir	şekilde	araştırma	yapmalısınız.	

MÜŞTERİ’NİN	

Ad	Soyadı	veya	Ünvanı	:

Hesap	Numarası	:

MKK	Sicil	Numarası	:	

Tarih :

İmza	:

Pay senedi sözleşmesi

42



Pay senedi sözleşmesi

NOMİNAL DEĞERİN ALTINDA PAY İHRACI YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI 
RİSK BİLDİRİM FORMU  

Önemli Açıklama: 

Nominal	değerin	altında	pay	ihracı	yoluyla	sermaye	artırımında	bulunan	halka	açık	ortaklığın,	artırılan	ser-
mayeyi	temsil	eden	payları	satın	almanız	sonucunda	kâr	edebileceğiniz	gibi	zarar	riskiniz	de	bulunmaktadır.	
Bu	nedenle,	sermaye	artımına	katılma	kararı	vermeden	önce,	piyasada	karşılaşabileceğiniz	riskleri	anlamanız,	
mali	durumunuzu	ve	kısıtlarınızı	dikkate	alarak	karar	vermeniz	gerekmektedir.	

Bu	amaçla,	Sermaye	Piyasası	Kurulu’nun	VII-128.1	sayılı	“Pay	Tebliği”nin	(Tebliğ)	18.	maddesinde	belirtildiği	
üzere	bu	“Risk	Bildirim	Formu”nda	yer	alan	aşağıdaki	hususları	anlamanız	gerekmektedir.	

Uyarı 

İşlem	yapmaya	başlamadan	önce;	nominal	değerin	altında	pay	ihracı	yoluyla	sermaye	artırımında	bulunan	
ortaklığın,	payları	borsada	işlem	gören	halka	açık	ortaklık	statüsünde	olup	olmadığını,	nominal	değerin	altında	
pay	ihracına	ilişkin	Sermaye	Piyasası	Kurulu’ndan	izin	alınıp	alınmadığını,	payları	satın	almanıza	aracılık	eden	
yatırım	kuruluşunun	yatırım	hizmetleri	ve	faaliyetlerinde	bulunmaya	yetkili	olup	olmadığını	www.spk.gov.tr,	
www.borsaistanbul.com	ve	www.kap.gov.tr	internet	sitelerinden	veya	diğer	iletişim	araçlarıyla	kontrol	ediniz.	

Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımına İlişkin Genel Bilgi 

Anonim	şirketlerle	ilgili	genel	düzenlemeleri	içeren	Türk	Ticaret	Kanunu,	itibarî	(nominal)	değerinden	aşağı	
bedelle	pay	çıkarılmasını	 yasaklamaktadır.	Bu	durum	piyasa	fiyatı,	 itibarî	 (nominal)	değerinin	altına	düşen	
halka	açık	şirketlerin	itibarî	(nominal)	değerin	altında	bir	bedelle	nakit	sermaye	artırımı	yapmalarına	imkân	
vermemekte	ve	sermaye	ihtiyacı	olan	bu	şirketleri	zor	durumda	bırakabilmektedir.	

Örneğin,	 borsada	 işlem	 gören	 bir	 halka	 açık	 ortaklığın	 bir	 adet	 payının	 itibarî	 (nominal)	 değeri	 1	 TL’yken
piyasa	 fiyatının	 1	 TL’nin	 altında	 (örneğin	 0,8	 kuruş)	 olması	 durumunda,	 bu	 halka	 açık	 ortaklığın	 itibarî
(nominal)	değer	(1	TL)	üzerinden	yapacağı	sermaye	artırımına	katılım	sağlaması	(0,8	kuruş	piyasa	değeri	olan	
bir	paya,	ortakların	1	TL	vermesi	söz	konusu	olacağından)	mümkün	olamayabilecektir.	

Bu	nedenle,	halka	açık	ortaklıklara	 ilişkin	özel	düzenlemeleri	 içeren	Sermaye	Piyasası	Kanunu’nda	payların	
piyasa	fiyatı,	nominal	değerinin	altında	olması	durumunda,	payların	nominal	değerinin	altında	bir	fiyatla	ihraç	
edilmesine	SPK	tarafından	izin	verilebileceği	belirtilmiştir.	Böylece,	piyasa	fiyatı	nominal	değerinin	altına	inmiş	
bir	halka	açık	ortaklığın	sermaye	artırımı	yaparak	nakit	elde	etmesi	mümkün	olabilecektir.	

SPK	tarafından	yayımlanan	VII-128.1	sayılı	“Pay	Tebliği”nin	18’inci	maddesinde	nominal	değerin	altında	pay	
ihracı	yoluyla	sermaye	artırımına	ilişkin	şartlar	düzenlenmiştir.	Buna	göre;	

      1.	Bu	olanaktan	sadece	borsada	işlem	gören	halka	açık	ortaklıklar	yararlanabilecektir	

      2.	Payları	borsada	işlem	görmeyen	halka	açık	ortaklıklar	nominal	değerin	altında	pay	ihraç	edemeyecektir.	

      3.	Bu	olanaktan	yararlanmak	için,	sermaye	artırım	kararının	kamuya	açıklanma	tarihinden	önceki	otuz	gün	
										içinde	paylarının	borsada	oluşan	ağırlıklı	ortalama	fiyatlarının	ortalamasının	nominal	değerinin	altında
											olması	gerekmektedir.	(Örneğin	1	TL	nominal	değerli	bir	şirketin	sermaye	artırım	karar	tarihinden	önceki
										günlük	ağırlıklı	ortalama	piyasa	fiyatının	30	günlük	ortalamasının	0,8	kuruş	olması	durumunda).

    4.	İhraç	edilecek	payların	fiyatı,	sermaye	artırım	kararının	kamuya	açıklandığı	tarihten	önceki	otuz	gün
									içinde	borsada	oluşan	ağırlıklı	ortalama	fiyatların	ortalamasından	aşağı	olamayacaktır.
								(Yukarıdaki	örnekte	30	günlük	ağırlıklı	ortalama	fiyat	0,8	kuruş	olduğu	için	nominalin	altında	ihraç
								edilecek	pay	bedeli	0,8	kuruş	ile	1	TL	arasında	olabilecektir)	

    5.	Ortaklığın	sermayesi,	nominal	değer	üzerinden	tescil	edilecek	ancak	ihraç	edilecek	payların	nominal
								değeri	(örneğin	1	TL)	ile	ihraç	değeri	(örneğin	0,8	kuruş)	arasındaki	fark	(örneğin	0,2	kuruş),	öz	kay-
								naklarda	indirim	kalemi	olarak	izlenecektir.	
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Nominal	değerin	altında	pay	ihracı	yoluyla	sermaye	artırımına	ilişkin	Pay	Tebliği’nde	belirtilen	diğer	bilgilere	
www.spk.gov.tr	adresindeki	mevzuat	sayfasından	ulaşmanız	mümkündür.	

Risk Bildirimi 

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

İşbu	nominal	değerin	altında	pay	ihracı	yoluyla	sermaye	artırımı	risk	bildirim	formu,	yatırımcıyı	genel	olarak	
mevcut	 riskler	 hakkında	 bilgilendirmeyi	 amaçlamakta	 olup,	 nominal	 değerin	 altında	 pay	 ihracı	 yoluyla
sermaye	artırımda	bulunan	ortaklık	ve	bu	ortaklığın	paylarının	alım	satımından	ve	uygulamadan	kaynaklana-
bilecek	tüm	riskleri	kapsamayabilir.	Dolayısıyla	tasarruflarınızı	bu	tip	yatırımlara	yönlendirmeden	önce	dikkatli	
bir	şekilde	araştırma	yapmalısınız.	

MÜŞTERİ’NİN	

Ad	Soyadı	veya	Ünvanı	:

Hesap	Numarası	:

MKK	Sicil	Numarası	:	

Yatırım	kuruluşu	nezdinde	açtıracağınız	hesap	ve	bu	hesap	üzerinden	gerçekleştirilecek	tüm		işlemler	
için	 Sermaye	 Piyasası	 Kurulu,	 Borsalar,	 Merkezi	 Takas	 Kuruluşları,	 Merkezi	 Saklama	 Kuruluşları	 ve	
Merkezi	Kayıt	Kuruluşu	tarafından	çıkartılan	ilgili	her	türlü	mevzuat	ve	benzeri	tüm	idari	düzenleme	
hükümleri	uygulanacaktır.	

İşlemlerinize	 başlamadan	 önce,	 yatırım	 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.	

Nominal	değerin	altında	pay	ihracı	yoluyla	sermaye	artırımında	bulunan	halka	açık	ortaklığın,	artırılan	
sermayeyi	temsil	eden	paylarını	satın	almanız	çeşitli	risklere	tabidir.	Piyasada	oluşacak	fiyat	hareketleri	
sonucunda	 yatırım	 kuruluşuna	 yatırdığınız	 paranın	 tümünü	 kaybedebileceğiniz	 gibi,	 kayıplarınız	
yapacağınız	işlemin	türüne	göre	yatırdığınız	para	tutarını	dahi	aşabilecektir.	

Kredili	işlem	veya	açığa	satış	gibi	işlemlerde	kaldıraç	etkisi	nedeniyle,	düşük	öz	kaynakla	işlem	yapmanın	
piyasada	lehe	çalışabileceği	gibi	aleyhe	de	çalışabileceği	ve	bu	anlamda	kaldıraç	etkisinin	tarafınıza	yük-
sek	kazançlar	sağlayabileceği	gibi	zararlara	da	yol	açabileceği	ihtimali	göz	önünde	bulundurulmalıdır.	

Yatırım	kuruluşunun,	nominal	değerin	altında	pay	ihracı	yoluyla	sermaye	artırımda	bulunan	ortaklık	ve	
bu	ortaklığın	payları	hakkında	tarafınıza	aktaracağı	bilgiler	ve	yapacağı	tavsiyelerin	eksik	ve	doğrulamaya	
muhtaç	olabileceği	tarafınızca	dikkate	alınmalıdır.	

Nominal	 değerin	 altında	 pay	 ihracı	 yoluyla	 sermaye	 artırımda	 bulunan	 ortaklığın	 paylarının	 alım	
satımına	ilişkin	olarak	yatırım	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.	

Nominal	 değerin	 altında	 pay	 ihracı	 yoluyla	 sermaye	 artırımda	 bulunan	 ortaklığın	 Sermaye	 Piyasası
Kurulu	ve	BIST	A.Ş.	düzenlemelerine	uymaması	halinde,	ortaklık	paylarının	işlem	sırasının	geçici	veya	
sürekli	olarak	durdurulabileceği	dikkate	alınmalıdır.	

Finansal	bilgileriniz,	 sermaye	artırım	sürecindeki	gelişmeleri	 takip	edemeyecek	seviyede	 ise	yatırım	
danışmanlarından	 destek	 almanız	 ya	 da	 yatırımlarınızı	 kurumsal	 yatırımcıların	 sunduğu	 ürünler
üzerinden	yapmanız	uygun	olacaktır.	

Yatırım	 yaptığınız	 ortaklığın,	 nominal	 değerin	 altında	 pay	 ihracı	 yoluyla	 sermaye	 artırım	 sürecini
www.kap.gov.tr	adresinden	takip	etmeniz	gerekmektedir.	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tarih :

İmza	:
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ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKİ - MÜŞTERİ BİLDİRİMİ 

Hisse Senetleri Piyasasında Emir İptalinin Serbest Bırakılması Hakkında 

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     MÜŞTERİ 

Yetkili	İmza:		 	 	 	 	 	 	 	 Ad-Soyad	:		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 İmza:

           

Hâlihazırda	 sadece	 varant	 pazarında,	 kotasyon	 emirleri	 haricinde	 tamamen	 serbest	 olan	 emir
iptali,	08	Ekim	2010	tarihinden	itibaren	Hisse	Senetleri	Piyasasında	(HSP)	işlem	gören	tüm	menkul	
kıymetlerde	uygulanacaktır.	

Emir	 iptalinin	 koşulsuz	 olarak	 serbest	 bırakılması	 ile	 birlikte	 Hisse	 Senedi	 Piyasası	 Alım	 Satım
Sistemi	(Sistem)’	ne	girilmiş	olan	ve	bekleyen	normal	ve	özel	emirlerin	tek	tek,	emir	bazında	iptal	
edilmesi	mümkün	olacaktır.	

Uygulamanın	devreye	alınması	ile	birlikte	Sisteme	girilmiş	ancak	isleme	dönüşmemiş	alış	emirleri	
ve	satış	emirleri	tek	tek	iptal	edilebilecektir.	

Emir	tamamen	iptal	edilebileceği	gibi,	miktarı	da	azaltılabilecektir.	

Açılış	seansı	emir	toplama	aşamasında	uygulanmakta	olan	mevcut	emir	iptal	ve	değiştirme	kuralında	
herhangi	bir	değişiklik	olmayacaktır.	

Yeni	 uygulama	 ile	 birlikte	 emir	 iptali	 açılış	 seansında	 olduğu	 gibi	 seansın	 sürekli	 müzayede	
bölümünde	de	koşulsuz	olarak	yapılabilecektir.	

Emir	iptalleri	Borsa	terminalleri	ve	ExAPI	kanalı	ile	yapılabilecektir.	

Emir	 iptalinin	serbest	bırakılması	kapsamında	Kurumsal	Ürünler	Pazar’ında	ve	Varant	Pazarı’nda	
piyasa	yapıcılı	olarak	işlem	görecek	menkul	kıymetlerde	girilmiş	olan	kotasyon	emirlerinin	koşulsuz	
olarak	 iptal	 edilmesi	 söz	 konusu	 olmayacaktır.	 Ancak,	 kotasyon	 emirleri	 minimum	 kotasyon	
miktarına	kadar	azaltılabilecektir.	

Sistemde	emrin	tamamen	iptal	edilmesi	veya	emir	miktarının	azaltılması	durumunda	azaltılan	her	
bir	emrin	azaltılan	kısmının	ve	iptal	edilen	emrin	tamamının	TL	hacminden	milvonda	2.5	oranında	
Borsa’ya	ücret	ödenecektir.	İptal	edilen	emirlerin	ücreti	MÜŞTERİ	hesabına	borç	kaydedilecektir.	

HSP	bünyesinde	bulunan	varant	pazarındaki	tüm	emir	 iptallerinde,	HSP	bünyesinde	yürütülecek	
piyasa	yapıcılık	sisteminde	piyasa	yapıcıların	piyasa	yapıcılık	işlemleri	nedeniyle	yaptıkları	kotasyon	
emir	miktarı	azaltılmanda	Borsamız	tarafından	çeşitli	nedenlerle	yapılabilen	emir	iptallerinde	emir	
iptal	ücreti	alınmayacak,	bunun	dışında	üyelerimiz	tarafından	Sistemde	yapılan	tüm	emir	iptallerin-
den	ve	miktar	azaltımlarından	üye	bazında	ödenecek	ücret	MÜŞTERİ	hesabına	borç	kaydedilecektir.	

Emir	iptali,	seans	süresince	HSP’de	işlem	yapan	aracı	kurumların	Sisteme	erişim	izni	verdikleri	tüm	
kullanıcılar	tarafından	yapılabilecektir.	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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	 3)	Kurulumuzun	i-SPK.101.1.a	(27.11.2015	tarihli	ve	32/1527	s.k.)	sayılı	ilke	kararı:
	 Borsa	 İstanbul	 A.Ş.	 (Borsa)’nin	 31.08.2015	 tarihinde	 yayımlanan	 Kotasyon	 Yönergesi	 değişikliği	
doğrultusunda	 Yeni	 Pay	 Piyasası	 Alım	 Satım	 Sistemi’nin	 devreye	 girmesi	 sonucunda	 “Gelişen	 İşletmeler	
Piyasası”nın	Pay	Piyasası	bünyesine	“Gelişen	İşletmeler	Pazarı”	olarak	alınacak	olması	ve	Borsa’nın	mevcut	
pazar	ve	isimlerinin	değişecek	olması	nedeniyle;
 A)	Kurulumuzun	30.10.2014	tarihli	ve	i-SPK.101.1	sayılı	İlke	Kararı	ile	duyurulan	30.10.2014	tarihli	ve	
31/1080	sayılı	kararda	değişikliğe	gidilmesine,	bu	kapsamda;
	 1)	 Söz	 konusu	 kararın	 (A)	maddesinin	 2	 nci	 fıkrasında	 yer	 alan	 “Gelişen	 İşletmeler	 Piyasası	 (GİP),”	
ifadesinin	metinden	çıkarılmasına,
	 2)	Söz	konusu	kararın	Gelişen	İşletmeler	Piyasasına	ilişkin	işlem	esaslarının	yer	aldığı	(C)	maddesinin	4	
üncü	fıkrasının	metinden	çıkarılmasına,
	 3)	Söz	konusu	karar	metninde	geçen;
	 i)	“Serbest	İşlem	Platformu”	(SİP)	ifadelerinin	“Piyasa	Öncesi	İşlem	Platformu”	(PÖİP),
	 ii)	“Gözaltı	Pazarı”	ifadelerinin	“Yakın	İzleme	Pazarı”
olarak	değiştirilmesine,
	 4)	Söz	konusu	kararın	(Ç)	maddesinde	yer	verilen	tablonun	aşağıdaki	şekilde	değiştirilmesine,

B)	Söz	konusu	değişikliklerin	A,	B,	C,	D	pay	grubu	dağılımlarının	yeniden	yapılacağı	4	Ocak	2016	tarihinde	
yürürlüğe	girmesine	karar	verilmiştir
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SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU 

……………………………………………………….	A.Ş.	ile	yaptığım	Alım	Satıma	Aracılık	Çerçeve	Sözleşmesi’nde	belirtilen	
hususlara	ek	olarak;	

bilincinde	olarak	işlem	yaptığımı,	Serbest	işlem	Platformu	Risk	Bildirim	Formu’nu	ve	Serbest	İşlem	Platformu	
İşleyiş	Usul	ve	Esaslarını	okuyup	anladığımı,	işbu	belgeyi	özgür	iradem	sonucu	imzaladığımı,	kabul,	beyan	ve	
taahhüt	ederim.	

MÜŞTERİ’NİN	

Ad	Soyadı	veya	Ünvanı	:

Hesap	Numarası	:

MKK	Sicil	Numarası	:	

Tarih :

İmza	:

Serbest	 İşlem	 Platformu	 (Platform)’nda	 Kurul	 kaydında	 bulunan	 fakat	 daha	 önce	 Borsa’da	 işlem	
görmeyen	şirketlerden	Kurulca	belirlenen	şirketlerin	paylarının	işlem	gördüğünün,	

Şirket	paylarının	Platforma	kabul	şartı	olarak	Sermaye	Piyasası	Kurulu	(SPK)	kararı	dışında	BIST	tarafından	
şirketin	hukuki	ve	mali	durumu	ile	faaliyetleri	açısından	herhangi	bir	inceleme	yapılmadığının,	bu	alan-
larda	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,	

SİP’te	 işlem	 gören	 şirketin	 SPK	 ve	 BIST	 düzenlemelerine	 uymaması	 halinde,	 şirket	 paylarının	 işlem	
sırasının	geçici	veya	sürekli	olarak	durdurulabileceğinin,	

SPK’nın	 03.06.2011	 tarihli	 ve	 17/519	 sayılı	 kararı	 gereği	 “Şirketin	 paylarının	 Platformda	 işlem	 gör-
meye	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,	

Şirket	paylarının	Platformda	 işlem	görmesinin	 şirketin	veya	şirket	paylarının	SPK	ve	BIST	 tarafından	
tekeffülü	 anlamına	 gelmeyeceğinin,	 Platform’da	 yapacağım	 yatırım	 ve	 üstlendiğim	 risk	 nedeniyle	
uğrayabileceğim	zararlardan	SPK	ve	BIST’in	sorumlu	olmadığının	

1.

2.

3.

4.

5.
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BIST A.Ş.
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP)

BİLDİRİM FORMU 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: 

BIST	 A.Ş.	 GİP’te	 işlem	 yapılması	 bazı	 özel	 risk	 unsurları	 barındırmakta	 ve	 yüksek	 bir	 yatırım	 riski	
taşımaktadır.	 BIST	 A.Ş.	 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,	BIST	A.Ş.	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	 Kuru-
lu	 (SPK)	 tarafından	 verilen	 Alım	 Satıma	 Aracılık	 Yetki	 Belgesi	 ile	 BIST	 A.Ş.	 GİP’te	 işlem	 yapma	 yetki-
sine	 sahip,	 BIST	 A.Ş.’nin	 halen	 faaliyetlerine	 devam	 eden	 bir	 üyesi	 olup	 olmadığını	 www.spk.gov.tr	 ve
www.borsaistanbul.com	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;	

Aracı	 kuruluş	 nezdinde	 açtırdığım	 ve/veya	 açtıracağım	hesaplar	 üzerinden	GİP’te	 gerçekleştirilecek	
tüm	işlemlerin	SPK,	BIST	A.Ş.	ve	diğer	sermaye	piyasası	kuruluşları	tarafından	çıkartılan	ilgili	her	türlü	
mevzuat	ve	benzeri	tüm	düzenleme	hükümlerine	tabi	olacağının,	

GİP’in,	 BIST	 A.Ş.	 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,	

GİP’in,	BIST	A.Ş.	Pay	Piyasası’ndan	(PP)	farklı	ve	münferit	bir	piyasa	olarak	organize	edildiğinin,	GİP’in	
işlem	kurallarının	ve	uygulanan	işlem	yöntemlerinin	PP	ile	benzerlikler	gösterebileceği	gibi	farklılıklar	
da	 gösterebileceğinin;	 şirket	 paylarının	 GİP	 Listesi’ne	 kabul	 edilme	 kriterleri,	 piyasa	 danışmanı	
uygulaması,	kamuyu	aydınlatma	hususunda	GİP	ve	PP	arasında	farklılıklar	bulunduğunun,	

Şirket	 paylarının	 GİP	 Listesi’ne	 kabulünün	 BIST	 A.Ş.	 GİP	 Yönetmeliği’ne	 göre	 yapıldığının,	 BIST	 A.Ş.
Kotasyon	Yönetmeliği’ne	göre	yapılmadığının,	

Şirket	paylarının	GİP	Listesi’ne	kabul	şartı	olarak	SPK	ve	BIST	A.Ş.	tarafından	nicelik	ve/veya	niteliğe	
ilişkin	 kriterler	 (karlılık,	 faaliyet	 süresi,	 sermaye	 büyüklüğü,	 piyasa	 değeri	 gibi	 unsurlara	 bağlanmış	
sınırlayıcı	şartlar)	aranmadığının,	şirketin	hukuki	ve	finansal	durumu	ile	faaliyetleri	açısından	herhangi	
bir	inceleme	yapılmadığının,	

Şirket	paylarının	GİP’te	işlem	görüp	göremeyeceği	hususunda	piyasa	danışmanı	tarafından	hazırlanan	
şirket	 raporuna	 ve	 rapor	 ekindeki	 belgelere	 dayanarak	 BIST	 A.Ş.	 Yönetim	 Kurulu	 tarafından	
değerlendirme	yapıldığının,	

Şirketin	SPK	ve	BIST	A.Ş.	düzenlemelerine	uymaması	halinde,	şirket	paylarının	 işlem	sırasının	geçici	
olarak	durdurulabileceği	veya	şirket	paylarının	GİP	Listesi’nden	çıkarılabileceğinin,	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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bu	nedenler	ile	bu	şirketlere	yatırım	yapmanın	her	durumda	riskli	olduğunun	tarafımca	bilindiğini,	BIST	A.Ş.	
GİP	Risk	Bildirim	Formu’nu	okuyup	anladığımı,	özgür	iradem	sonucu	imzaladığımı,	kabul,	beyan	ve	taahhüt	
ederim.	

MÜŞTERİ’NİN	

Ad	Soyadı	veya	Ünvanı	:

Hesap	Numarası	:

MKK	Sicil	Numarası	:	

Tarih :

İmza	:

Şirket	paylarının	GİP	Listesi’ne	kabul	edilmesi,	işlem	görmeye	başlaması	ve	işlem	görmeyi	sürdürebilm-
esi	için	şirketin	bir	piyasa	danışmanı	ile	imzaladığı	piyasa	danışmanlığı	anlaşması	bulunmasının	zorunlu	
olduğunun,	

Şirketin	payları	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	 içer-
isinde	yeni	bir	piyasa	danışmanı	ile	anlaşma	imzalamaması	halinde	şirket	paylarının	GİP	Listesi’nden	
çıkarılabileceğinin,	

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	 BIST	 A.Ş.	 tarafından	 tekeffülü	 anlamına	 gelmeyeceğinin,	 GİP’te	 yapacağım	 yatırım	 ve	
üstlendiğim	risk	nedeniyle	uğrayabileceğim	zararlardan	BIST	A.Ş.’nin	sorumlu	olmadığının,	

GİP’in	 özelliği	 gereği	 bu	 piyasada	 payları	 işlem	 görecek	 şirketlerin	 sermaye	 piyasasından	 kaynakla-
nan	 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,	

8.

9.

10.

11.
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ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE / SÖZLEŞMELERİNE EK – HESAP EKSTRESİ 
GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

 
Bu	sözleşme,	taraflar	arasında	imzalanmış	bulunan	Çerçeve	Sözleşmesi/Sözleşmelerinin	ayrılmaz	bir	eki	olarak	
ve	münhasıran	yatırımcıya	hesap	ekstresi	gönderilmemesi	konusunda	imzalanmıştır.
 
Sermaye	Piyasası	Kurulu	 tarafından	yayınlanan	Tebliğ	uyarınca;	kural	olarak,	aracı	 kurumların	 işlem	yapan	
yatırımcılarına	ait	hesap	ekstresini	aylık	dönemler	itibariyle	ilgili	dönemi	izleyen	7	gün	içinde	yatırımcıların	
adreslerine	taahhütlü	olarak	göndermeleri	gerekmekle	birlikte,	hesap	ekstresi	gönderilmemesi	hususunda	
yatırımcı	ile	sözleşme	yapabilecekleri	de	kabul	edildiğinden,	Aracı	Kurum	ile	yatırımcı	arasında	bu	münhasır	
sözleşme	imzalanmıştır.	

Yatırımcı,	 Aracı	 Kurumla	 imzalamış	 olduğu	 Çerçeve	 Sözleşmesi/Sözleşmeleri	 ve	 ekleri	 uyarınca,	 verdiği
talimatlar	ve	yaptığı	 işlemlerle	 ilgili	olarak	mevcut	ve	 ileride	konulacak	bildirimlerin	ve	hesap	ekstrelerinin	
kendisine	 gönderilmesini	 istemediğini,	 bunların	 kendisine	 gönderilmemesi	 nedeniyle	 hiçbir	 itiraz	 hakkının	
bulunmadığını	kabul	ve	taahhüt	eder.	

Taraflar,	 bu	 sözleşmede	 yazılı	 olanlar	 dışında	 kalan	 bütün	 hususlarda	 Çerçeve	 Sözleşmesi/Sözleşmeleri
hükümlerinin	uygulanmasını	kabul	eder.	

ALAN	YATIRIM	MENKUL	DEĞERLER	A.Ş.		 	 	 Yatırımcı	Hesap	No	

	 	 	 	 	 	 	 	 Adı	Soyadı	

	 	 	 	 	 	 	 	 İmza

Tarih    
 

Pay senedi sözleşmesi
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Pay senedi sözleşmesi

 

Tarih:	......../.........../..............

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Nezdinizdeki	 .......................……….no.lu	 hesabımdaki	 işlemler	 (VİOP	 dahil)	 ve	 portföyüme	 ilişkin	 hesap
ekstresi,	 menkul	 kıymet	 dökümü	 ve	 overall	 durumumun	 aşağıda	 belirtilen	 e-posta	 (e-mail)	 adresime
gönderilmesini	 rica	 ederim.	 Hesap	 durumunun	 e-posta	 (e-mail)	 adresime	 gönderildiği	 tarihten	 itibaren	
bir	hafta	 içerisinde	gerekli	 itirazları	 yapacağımı,	 itirazda	bulunulmaması	durumunda	hesap	ekstremi	kabul	
ettiğimi	beyan	ederim.	Bu	e-posta	(e-mail)	adresi	tarafıma	ait	olup,	ALAN	YATIRIM	MENKUL	DEĞERLER	A.Ş/
nin	bu	e-posta	(e-mail)	adresime	yapacağı	bildirimler	nedeniyle	doğabilecek	sorunlarda	tüm	sorumluluğun	
tarafıma	ait	olduğunu	beyan	ederim.

Saygılarımla,	

Adı	Soyadı:……………………………………………………………………………….……..	

E-posta	(e-mail)	adresim:	……………………………………@........................................	

İmza	
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TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU 

(Vadeli	işlem	ve	Opsiyon	Borsası	A.Ş.	nezdindeki	emirlere	ilişkindir)	

Önemli Açıklama: 

Vadeli	işlem	ve	Opsiyon	Borsası	nezdinde	yapacağınız	alım-satım	işlemleri	sonucunda	kar	elde	edebileceğiniz	
gibi	 zarar	 riskiniz	 de	 bulunmaktadır.	 Bu	nedenle,Vadeli	 işlem	 ve	Opsiyon	Borsasında	 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	gerekme-
ktedir.	

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	işlem	ve	Opsiyon	Borsası	A.Ş.	sözleşmelerinin	işlem	gördüğü	piyasaları,	

Vadeli İşlem Sözleşmesi :	Belirli	bir	vadede,	önceden	belirlenen	fiyat,	miktar	ve	nitelikte	ekonomik	veya	fi-
nansal	göstergeyi,	sermaye	piyasası	aracını,	mali,	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	ve	nitelikte	ekonomik	veya	finansal	göstergeyi,	sermaye	piyasası	aracını,	mali,	kıymetli	madeni	ve	
dövizi	alma	veya	satma	hakkı	veren,	satan	tarafı	ise	yükümlü	kılan	sözleşmeyi,	

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,

Yatırımcı	İmza	...................................................	
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Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin	 vadesi	 geldiğinde	 sözleşmeye	 konu	 teşkil	
eden	 varlığı	 sözleşmede	 belirtilen	 fiyattan	 ve	 belirtilen	 	miktardan	 satma	 ya	 da	 nakdi	 uzlaşmayı	 sağlama	
yükümlülüğünü,	

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1)	 Alım	opsiyonunda,	 sözleşmenin	 vadesinde	 veya	 vadeye	 kadar	 olan	 süre	 içinde	 sözleşmeye	 konu	 teşkil	
eden	varlığı,	 sözleşmede	belirtilen	fiyattan	ve	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,

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

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

Kullanım Fiyatı:	Opsiyon	sözleşmelerinde,	sözleşmeye	konu	olan	varlığın	alım	veya	satım	hakkının	vade	süres-
ince	veya	vade	sonunda	kullanılabileceği	fiyatı,	

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

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

Başlangıç Teminatı:	Pozisyon	açılırken	yatırılması	zorunlu	olan	tutarı,	

Sürdürme Teminatı:	 Piyasadaki	 günlük	 fiyat	 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	ve	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	çağrılarının	istenen	süre	içinde	ve	şekilde	yerine	ge-
tirilmesi,	aksi	takdirde	hiçbir	ihbara	gerek	duymadan	pozisyonun	piyasa	değerinden,	özen	borcu	çerçevesinde	
zararına	da	olsa	kapatılmasına	razı	olunması	gerekmektedir.	

Yatırımcı	İmza	...................................................	
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VİOP sözleşmesi

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.	

7.	 Bir	 opsiyon	 satarsanız,	 görece	 küçük	 ters	 bir	 piyasa	 hareketinde,	 opsiyon	 satmakla	 elde	 ettiğiniz	 prim	
ödemesini	alabilecek	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	ortam-
da,	 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	
kurulu	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	doğrudan	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	öngörüşlerin	
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	 işlerinin	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	mua-
mele	ücretleri	konusunda	teyit	almalısınız.	Eğer	ücretler	parasal	olarak	ifade	edilmemişse,	(sözleşme	fiyatının	
belli	bir	yüzdesi	dışında)	ücretlerin	parasal	olarak	size	nasıl	yansıyacağı	ile	ilgili	anlaşılır	örnekler	içeren	yazılı	
bir	açıklama	talep	etmelisiniz.	Komisyonun	belli	bir	yüzde	olarak	tahsil	edileceği	durumlarda,	sizin	yatırdığınız	
paranın	değil	de,	sözleşme	değerinin	belli	bir	yüzdesi	olarak	tahsil	edileceği	şeklinde	anlaşmaya	varmalısınız.	

İşbu	 türev	 araçlar	 risk	 bildirim	 formu,	 yatırımcıyı	 genel	 olarak	 mevcut	 riskler	 hakkında	 bilgilendirmeyi	
amaçlamakta	olup,	vadeli	işlem	ve	opsiyon	sözleşmelerinin	alım-satımından	ve	uygulamadan	kaynaklanabi-
lecek	tüm	riskleri	kapsamayabilir.	Dolayısıyla	tasarruflarınızı	bu	tip	yatırımlara	yönlendirmeden	önce	dikkatli	
bir	şekilde	araştırma	yapmalısınız.	

ALAN	YATIRIM	MENKUL	DEĞERLER	A.Ş.
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TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 
 
Madde	1.
Sözleşmenin	Tarafları	ve	Konusu:
Bir	 taraftan,	 Gülbahar	 Mah.	 Altan	 Erbulak	 Sokak	 Maya	 Han	 14/A	 Gayrettepe	 /	 İstanbul	 	 adresin-
de	 mukim	 Alan	 Yatırım	 Menkul	 Değerler	 A.Ş.	 (kısaca	 ALAN	 YATIRIM	 )	 ile	 diğer	 taraftan	 adı	 geçen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………	(	kısaca	YATIRIMCI	ya	da	MÜŞTERİ)	bir	araya	gelerek	Türev	
Araçları	Alım	Satım	Aracılık	Çerçeve	Sözleşmesi	 ‘ni	 	(“Sözleşme”)	 	Yatırımcının	Alan	Yatırım	aracılığıyla	Bor-
sada	 (aşağıda	 tanımlanmıştır)	 gerçekleştireceği	 Türev	 Araçlarının	 (Vadeli	 İşlem	 Sözleşmesi	 ve	 Opsiyon	
Sözleşmesi)	alım	satım	işlemlerinin	yapılması	ile	Yatırımcının	alım	ve	satımını	yaptığı	Vadeli	İşlem	Sözleşmeleri	
(aşağıda	 tanımlanmıştır)	 ve	 Opsiyon	 Sözleşmelerinin	 (aşağıda	 tanımlanmıştır)	 ilgili	 hükümlerine	 ve	 Borsa	
Kurallarına	(aşağıda	tanımlanmıştır)	göre	Alan	Yatırım	aracılığı	 ile	teminatların	yatırılması,	çekilmesi,	 idare-
si	 ve	nemalandırılmasına	 ilişkin	 işlemlerin	 tabi	 olacağı	 esas	 ve	 kuralları	 belirlemek	amacıyla	……/……./…….
tarihinde	akdedilmiştir.
 
İşbu	 sözleşme,	 Yurtiçinde	 Vadeli	 işlemler	 ve	 Opsiyon	 Borsası’nda,	 SPK	 izniyle	 oluşabilecek	 diğer
organize	vadeli	işlem	piyasalarında	ve	yurtdışı	vadeli	işlem	ve	opsiyon	piyasalarında	işlem	gören	vadeli	işlem	ve
opsiyon	sözleşmelerinin;	alım	satımına	aracılık	edilmesi,	saklanması	ve	teslimi	 ile	 ilgili	olarak	YATIRIMCI	VE	
ALAN	 YATIRIM’ın,	 karşılıklı	 hak	 ve	 borçlarını	 tayin	 ve	 tespitinden	 ibarettir.	 Alan	 Yatırım’ın	 Türkiye’de	 VİOP	
dışında	oluşturulacak	benzeri	diğer	piyasalarda	 işlem	yapmaya	yetkili	 kılınması	 ve	YATIRIMCI	 ile	 ayrıca	bir	
sözleşme	yapılmaması	halinde;	işbu	sözleşmeye	ait	hükümler	YATIRIMCI	adına	bu	piyasalarda	gerçekleştirilecek	
işlemler	 için	 de	 uygulanır.	 Bu	 sözleşme	 kapsamında	 Yatırımcı	 tarafından	 verilecek	 bütün	 emirler	 ve	 bun-
lara	bağlı	 olarak	 yurtiçi	 ve	 yurtdışı	 vadeli	 işlem	ve	opsiyon	borsalarında	 gerçekleştirilecek	bütün	 işlemler;	
bu	 sözleşmeye,Alan	 Yatırım’ın	 yatırımcıya	 zaman	 zaman	 bildireceği	 işlem	 esas	 ve	 şartlarına	 ve	mevzuata
uygun	 olarak	 gerçekleştirilir.Yurtdışı	 alım	 satım	 işlemlerinde	 mevzuatta	 belirtilen	 hükümler
dahilinde	 ilgili	kurum	ve	kuruluşlarla	yapılmış	olan	sözleşme	ve	sermaye	piyasası	aracı	bedelinin	 transferi,	
saklama	işlemleri	ve	işlem	teyitleri	karşılıklı	hak	ve	yükümlülükler	tebliğde	belirlenen	hükümler	çerçevesinde	
geçerli	olacaktır.	Alan	Yatırım	ve/veya	çalışanları	mevzuata	uygun	olarak	yaptığı	işlemlerden	dolayı	sorumlu	
tutulamaz.
 

Madde 2.
Tanımlar :	İşbu	Sözleşmede:	
SPK Sermaye	Piyasası	Kurulu’nu
VİOB	Vadeli	İşlem	ve	Opsiyon	Piyasası’nı	
Kanun	6362	sayılı	Sermaye	Piyasası	Kanunu’nu
Mevzuat	Sermaye	Piyasası	Kanunu	ve	bu	kanuna	dayanılarak	çıkarılan	tüzük,	yönetmelik,	 tebliğler	ve	 ilgili	
diğer	yasa,	tüzük	ve	yönetmelik	ile	benzeri	yasal	düzenlemelerin	tümünü
Açık pozisyon	 Vadeli	 İşlem	ve	Opsiyon	Piyasası	 Yönergesinin	4.	maddesinde	belirtilen	 şekilde	 yatırımcının	
netleştirme	yolu	ile	tasfiye	edilmemiş	pozisyonlarını,
Başlangıç Teminatı,	İşbu	Sözleşme’nin	4.2’inci	maddesinde	tanımlanan	teminatı.
Borsa veya Borsa İstanbul A.Ş. ,	Vadeli	İşlem	ve	Opsiyon	Piyasası’nı,	
Borsa Yönetmeliği,	27.03.2004	 tarih	ve	25415	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayımlanan	Vadeli	 İşlem	ve	Opsiyon	
Borsası	Yönetmeliği	ve	değişmesi	ya	da	ikame	edilmesi	halinde	değişik	hali	ve/veya	ikame	eden	yönetmeliği,	
Emir,	Alım	veya	Satım	Emrini,
Alım Emri,	Yatırımcı’nın,	Alan	Yatırım’a,	Türev	Araçları’nın,	satın	alınması	(Uzun	Pozisyon	alınması)	için,	yazılı	
veya	sözlü	ya	da	telefon,	teleks,	telefaks	veya	elektronik	iletişim	araçlarını	kullanarak	yaptığı	bildirimi,
Satım Emri,	Yatırımcı’nın,	Alan	Yatırım’a,	Türev	Araçları’nın,	satılması	için	(Kısa	Pozisyon	alınması)	yazılı	veya	
sözlü,	ya	da	telefon,	teleks,	telefaks	veya	diğer	elektronik	iletişim	araçlarını	kullanarak	yaptığı	bildirimi,
Genel Yönetmelik,	 23.02.2001	 tarih	 ve	24327	 sayılı	 Resmi	Gazete’de	 yayımlanan	Vadeli	 İşlem	ve	Opsiyon	
Borsalarının	Kuruluş	 ve	Çalışma	Esasları	Hakkında	Yönetmeliği	 ve	değişmesi	 ya	da	 ikame	edilmesi	halinde	
değişik	hali	ve/veya	ikame	eden	yönetmeliği,
Günlük Uzlaşma Fiyatı,	 Borsa	 kuralları	 ve	 Türev	 Araçlarında	 hesaplama	 şekli	 ve	 yöntemi	 belirtilen	 gün	
sonlarında	hesapların	güncelleştirilmesinde	kullanılmak	üzere	Borsa	tarafından	belirlenen	fiyatı,	
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Kısa Pozisyon,	 Vadeli	 İşlem	 Sözleşmelerinde,	 sözleşmenin	 vadesi	 geldiğinde	 sözleşmeye	 konu	 teşkil	 eden	
varlığı	 sözleşmede	belirtilen	fiyattan	ve	belirtilen	miktardan	 satma	ya	da	nakdi	uzlaşmayı	 sağlama	hak	ye	
yükümlülüğünü;	Opsiyon	Sözleşmelerinde	alım	opsiyonu	bakımından,	sözleşmenin	vadesinde	veya	vadeye	
kadar	olan	süre	içinde	sözleşmeye	konu	teşkil	eden	varlığı,	sözleşmede	belirtilen	fiyattan	ve	belirlenen	mik-
tardan	 satma	ya	da	nakdi	uzlaşmayı	 sağlama	yükümlülüğünü,	 satım	opsiyonunda,	 sözleşmenin	vadesinde	
veya	 vadeye	kadar	 alan	 süre	 içinde	 sözleşmeye	konu	 teşkil	 eden	varlığı,	 sözleşmede	belirtilen	fiyattan	ve	
belirtilen	miktardan	satın	alma	ya	da	nakdi	uzlaşmayı	sağlama	yükümlülüğünü,
Komisyon,	 Sermaye	 Piyasası	 araçlarının	 alım	 satımı	 ve	 saklanması,	 Yatırımcı	 nam	 ve	 hesabına	 Sermaye	
Piyasası	araçlarının	anapara,	faiz,	temettü	ve	benzeri	gelirlerinin	tahsili,	ödenmesi	ile	yeni	pay	ve	bedelsiz	pay	
alma	haklarının	ve	hisse	senetlerine	alt	oy	haklarının	kullanılması,	Yatırımcı’ya	ait	nakdin	değerlendirilmesi	
hizmetleri	 ve	 Alan	 Yatırım	 tarafından	 Yatırımcı	 adına	 ve/veya	 hesabına	 yapılacak	 diğer	 her	 türlü	menkul	
kıymet	 işlemleri	nedeniyle	Borsa,	Takas	Merkezi,	saklama	kuruluşu,	diğer	yetkili	kuruluşlar	ve	Alan	Yatırım	
tarafından	tahakkuk	ettirilen	masraf,	hizmet	bedeli,	kurtaj	ve	ücretler	ile	işbu	Sözleşme’nin	imzalanmasından	
sonra	uygulamaya	konulabilecek	her	türlü	benzeri	bedel	ve	ücretleri,
Kullanım Fiyatı,	Opsiyon	Sözleşmelerinde,	sözleşmeye	konu	olan	varlığın	alım	veya	satım	hakkının	vade	süre-
since	veya	vade	sonunda	kullanılabileceği	fiyatı,
Kurtaj Ücreti,	gerçekleştirilen	her	bir	Emir	nedeniyle	Yatırımcı’nın	Alan	Yatırım’a	ödemekle	yükümlü	olduğu	
ücreti,	
Müşteri Tanıma Formu,	İşbu	Sözleşme’ye	ekli	Ek:l’de	yer	alan	formu,	
Opsiyon Primi,	Opsiyon	Sözleşmesini	alan	tarafın,	sözleşmede	yer	alan	haklar	karşılığında	opsiyon	sözleşmesini	
satan	tarafa	ödemekle	yükümlü	olduğu	prim	tutarını,	
Opsiyon Sözleşmesi,	 Opsiyonu	 alan	 tarafa	 belirli	 bir	 vadede	 veya	 belirli	 bir	 vadeye	 kadar,	 önceden	 be-
lirlenen	 fiyat,	 miktar	 ve	 nitelikte	 ekonomik	 veya	 finansal	 göstergeyi,	 sermaye	 piyasası	 aracını,	 malı,	
kıymetli	 madeni	 ye	 dövizi	 alma	 veya	 satma	 hakkını	 veren,	 satan	 tarafı	 ise	 yükümlü	 kılan	 sözleşmeyi,																																																																																													
Pozisyon Limiti,	Herhangi	bir	Vadeli	İşlem	Sözleşmesinde	tek	bir	Yatırımcı’nın	tek	yönlü	sahip	olacağı	azami	
sözleşme	sayısını,	
Sürdürme Teminatı,	İşbu	Sözleşme’nin	4.3üncü	maddesinde	tanımlanan	teminatı,	
Son Uzlaşma Fiyatı,	Borsa	kuralları	ve	Türev	Araçlarında	hesaplama	şekli	ve	yöntemi	belirtilen	vade	sonunda	
pozisyonların	ifasında	kullanılmak	üzere	Borsa	tarafından	belirlenen	fiyatı,	
Takas Merkezi,	Borsada	gerçekleşen	işlemlerin	takasını	gerçekleştirmek	üzere	Borsada	oluşturulan	merkezi	
veya	görevlendirilen	diğer	kurumları,	
Ters İşlem,	Aynı	sözleşmede,	uzun	pozisyon	karşısında	kısa	pozisyon,	kısa	pozisyon	karşısında	uzun	pozisyon	
alınarak	pozisyonun	tasfiyesini,	
Türev Araçları,	Vadeli	işlem	Sözleşmeleri	ve/veya	Opsiyon	Sözleşmelerini,
Türev Kuralları,	Genel	Yönetmelik,	Borsa	Yönetmeliği,	Türev	Tebliği,	ile	anılan	Yönetmelik	ve	Tebliğ	hükümleri	
tahtında	Sermaye	Piyasası	Kurulu,	Borsa	ve	Takas	Merkezi	tarafından	yapılan	ya	da	yapılacak	düzenlemeleri	
ve	bunlarda	yapılan	değişiklikleri,	
Türev Tebliği,	Yatırım	Hizmet	ve	Faaliyetleri	İle	Yan	Hizmetleri	İlişkin	Belge	ve	Kayıt	Düzeni	Hakkında	Tebliğ’i	
(III-45.1	sayılı	Tebliğ)	ve	değişmesi	ya	da	ikame	edilmesi	halinde	değişik	hali	ve/veya	ikame	eden	tebliği,
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	hak	
ve	yükümlülüğünü;	Opsiyon	Sözleşmelerinde,	alım	opsiyonu	için,	sözleşmenin	vadesinde	veya	vadeye	kadar	
olan	süre	içinde	sözleşmeye	konu	teşkil	eden	varlığı,	sözleşmede	belirtilen	fiyattan	ve	belirtilen	miktarda	satın	
almak	ya	da	nakdi	uzlaşmada	bulunma	hakkını;	satım	opsiyonu	için,	sözleşmenin	vadesinde	veya	vadeye	ka-
dar	olan	süre	içinde	sözleşmeye	konu	teşkil	eden	varlığı,	sözleşmede	belirtilen	fiyattan	ve	belirtilen	miktardan	
satmak	ya	da	nakdi	uzlaşmada	bulunmak	hakkını,	
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	ve/veya	 satma	yükümlülüğünü	
sözleşme	taraflarına	yükleyen	sözleşmeyi,	
Borsa Kuralları, 	 SPK,	 Borsa	 ve	 Takas	Merkezi	 tarafından	 yapılacak	 düzenlemeler	 ile	 alınacak	 kararlar	 ve
bunlarda	yapılacak	değişiklikleri	ve	bildirimleri	ifade	eder.
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Madde 3.
Emirlere İlişkin Hükümler 

3.1. Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar:

Alan	 Yatırım,	 Yatırımcıdan	 Borsada	 gerçekleştirmek	 üzere	 herhangi	 bir	 emir	 aldığında,	 bir	 “emir	 formu”	
düzenler.	Emrin	yazılı	olarak	alınması	halinde	emir	formunda	yatırımcının	imzası	bulunur.	Yatırımcıdan	telefon
veya	benzeri	iletişim	araçları	ile	veya	sözlü	olarak	alınan	emirler,	alındıkları	anda	Yatırımcı	imzası	aranmaksızın	
yazılı	hale	getirilir.	Emrin	yazılı	olarak	verilmemesi	sebebiyle,	emrin	yanlış	anlaşılmasından	veya	yerine	ge-
tirilmemesinden	 dolayı	 doğacak	 zararlardan	 Alan	 Yatırım	 ve/veya	 çalışanları	 sorumlu	 tutulamaz.	 Alan	
Yatırım,	 Yatırımcı	 emrini	 kısmen	 veya	 tamamen	 kabul	 edip	 etmeme	 yetkisine	 sahiptir.	 Ancak	 bu	 durum,	
Alan	Yatırım	tarafından	Yatırımcıya	veya	O’nun	temsilcisine	emrin	alındığı	anda	bildirilir.	Yatırımcının	verdiği	
emirlerde,aşağıdakibilgilerin	bulunması	şarttır.

-	Kısa	ya	da	uzun	pozisyon	olduğu,	
-	Sözleşmenin	tipi	(vadeli	işlem	sözleşmesi	veya	opsiyon	sözleşmesi	olduğu),	
-	Opsiyon	sözleşmesi	ise	alım	ya	da	satım	opsiyonu	olduğu
-	Ters	işlem	(T)	veya	yeni	bir	pozisyon	açmak	(YP)	istendiği,	
-	Sözleşme	adedi,	
-	Sözleşmenin	tanımı,	
-	Fiyat	ve	emir	türü,	
-	Emrin	geçerlilik	süresi,	
-	Emrin	verildiği	seans,	
-	Hesap	tipi	(yatırımcı,	global	hesap	vs.),	
-	Yatırımcı	hesap	numarası,	
-	Tarih	ve	zaman,	
-	Yatırımcının	ad-soyadı	ya	da	unvanı	ile	imzası,	
-	Emri	alan	Alan	Yatırım	görevlisinin	adı,	soyadı	ve	imzası,	
-	İşlem	yapılacak	borsa,	pazar	ve	takas	kurumu,	
-	İşlem	yapılacak	para	birimi	(Türk	Lirası,	ABD	Doları	ve	diğer)

Yatırımcı,	 emir	 formunda	 istenen	 bilgileri	 doğru	 olarak	 doldurmak	 ve	 kontrolünü	 yapmakla	 mükelleftir.	
Yatırımcı,	doğru	olarak	doldurulmayan	“Emir	Formu”	dolayısıyla	gerçekleşecek	zararlardan	kendisinin	sorum-
lu	olacağını	 ve	Alan	Yatırım’ı	 ve/veya	 çalışanlarını	bu	 işlemler	nedeniyle	 sorumlu	 tutamayacağını	 kabul	 ve	
taahhüt	eder.	

3.2. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri:

Yatırımcı	,	Alan	Yatırım’a	verdiği	Emirlerde	alım	veya	satım	fiyatları	ile	miktarlarını	kendisi	belirleyebileceği	gibi	
bu	hususlarda	Alan	Yatırım’ı	serbest	de	bırakabilirler.	Emirlerde	alım	veya	satım	fiyat	yöntemi	“piyasa	fiyatlı”,	
“limit	 fiyatlı”,	 “kapanış	 fiyatından	fiyatlı”,”uzlaşma	fiyatlı”,şarta	 bağlı,zarar	 durdurmalı”,	 yada	 ilgili	 Borsa’da	
geçerli	diğer	emir	yöntemleri	olarak	belirlenebilir.	Emirlerde	açıklık	yoksa	Yatırımcı’nın	Alan	Yatırım’ı	serbest	
bıraktığı	kabul	edilir.	
Piyasa Fiyatlı Emir Yöntemi:	 Emrin	girildiği	 anda	 ilgili	 sözleşmede	piyasada	bulunan	en	 iyi	 fiyatlı	 emirden	
başlayarak	 emrin	 karşılanması	 amacıyla	 kullanılan	 emir	 yöntemidir.	 Piyasa	 yöntemi	 seçildiğinde	 ekranda	
oluşan	“En	iyi	Fiyat”	seçeneğinin	işaretlenmesi	durumunda	ise	emir	sadece	piyasada	o	anda	bekleyen	en	iyi	
fiyat	seviyesindeki	emirlere	eşlenir.	
Limit Fiyatlı Emir Yöntemi:	Belirlenen	limit	fiyat	seviyesine	kadar	işlem	gerçekleştirmek	için	kullanılan	emir	
yöntemidir.	Alım	ve	 satımın	 yatırımcı	 tarafından	belirlenmiş	 sabit	 bir	 fiyattan	gerçekleştirilmesini	 öngören	
emirdir.	Limitli	alım	emrinde,	piyasa	fiyatından	veya	piyasa	fiyatının	altındaki	fiyattan;	limitli	satım	emrinde	
ise	piyasa	fiyatından	veya	piyasa	fiyatının	üstündeki	fiyattan	işlem	yapılabilir.
Uzlaşma Fiyatlı Emir Yöntemi:	 İlgili	 günde	oluşan	uzlaşma	fiyatı	üzerinden	gerçekleştirilmek	üzere	verilen	
emirdir.
Kapanış Fiyatından Emir Yöntemi:	Gün	sonunda	hesaplanan	uzlaşma	fiyatı	üzerinden	işlem	gerçekleştirmek	
amacıyla	kullanılan	emir	yöntemidir.	Uzlaşma	fiyatı	hesaplandıktan	sonra	“kapanış	fiyatından”	emirler	karşı	
tarafta	bekleyen	‘kapanış	fiyatından”	emirlere	eşlenir.	Alış	ve	satış	tarafında	bekleyen	“kapanış	fiyatından”	
emirler	eşleştikten	sonra	kalan	“kapanış	fiyatından”	emirler	uzlaşma	fiyatını	karşılayan	normal	seans	emirleri	
ile	eşlenir.	Kapanış	Fiyatından	emirler	sadece	“kalanı	pasife	yaz”	emir	türü	ve	“seans”	emir	süresi	kullanılarak	
sisteme	gönderilebilir.	
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Emir	yöntemlerinden	bir	tanesi	seçildikten	sonra	alım	satım	işlemi	için	aşağıda	açıklanan	dört	emir	türünden	
biri	seçilebilir.	
Kalanı Pasife Yaz:	 Emrin	 girildiği	 anda	 tamamının	 gerçekleşmesi	 esas	 olmakla	 birlikte,	 tamamının	
gerçekleşmemesi	durumunda	kalan	miktarın	maksimum	emir	miktarına	kadarlık	kısmının,	emrin	yöntemine	
göre	limit	fiyatından	ya	da	gerçekleştiği	son	fiyat	üzeninden	pasife	limit	emir	olarak	yazılması	için	kullanılan	
emir	türüdür.	
Gerçekleşmezse İptal Et:	 Girildiği	 anda,	 pasifte	 karşı	 tarafta	 bekleyen	 emirlerin	 durumuna	 göre	 emrin	
tamamının	gerçekleşmesi,	aksi	takdirde	tamamının	iptal	edilmesi	için	kullanılan	emir	türüdür.	
Kalanı İptal Et:Girildiği	 anda,	 pasifte	 karşı	 tarafta	 bekleyen	 emirlerin	 durumuna	 göre	 emrin	 tamamının	
gerçekleşmesi,	aksi	takdirde	gerçekleşmeyen	kısmının	iptal	edilmesi	için	kullanılan	emir	türüdür.
Şarta Bağlı:	Bu	emir	türü,	emri	giren	tarafından	ilgili	sözleşme	için	belirlenen	fiyattan	(aktivasyon	fiyatı)	ya	da	
alış	emirleri	için	daha	yüksek	ve	satış	emirleri	için	daha	düşük	fiyatlardan	Borsada	işlem	olması	durumunda,	
emrin	sistemde	aktif	hale	gelmesi	amacıyla	kullanılır.	Şarta	bağlı	emir	türünün	kullanılması	durumunda,	em-
rin	fiyat	giriş	yönteminin	yanı	sıra	aktivasyon	fiyatının	belirtilmesi	de	zorunludur.

3.3. Emirlerin İletilme Esasları:

Yatırımcının	Alan	Yatırım’a	ulaştıracağı	Emir	ve	her	türlü	talimatın	açık	ve	tereddüte	yer	vermeyecek	şekilde	
olması	esastır.	Alan	Yatırım;	telefon	faks,	ATM	makineleri,	elektronik	ortamlar	gibi	sözlü	iletilen	emirler	ile,	
yazılı	olarak	kendisine	iletilen	emirleri/talimatları	kabul	edebilir.	Alan	Yatırım	sözlü	Emirlerin	daha	sonra	yazılı	
hale	dönüştürülerek	teyit	edilmesini	Yatırımcıdan	talep	edebilir.	Alan	Yatırım	sözlü	Emir	ve	talimatların	tey-
it	edilmesini	 talep	ettiği	 takdirde	Yatırımcı	 ya	da	vekili	bunları	derhal	Alan	Yatırım’a	ulaştırır.	Alan	Yatırım,	
kendisine	telefon	vasıtasıyla	ulaştırılan	sözlü	emir	ve	talimatların	ses	kayıtlarını	emir	tarihinin	ait	olduğu	yıl	
sonundan	sonraki	iki		takvim	yılı	sonuna	kadar,	kayıtlara	ilişkin	herhangi	bir	uyuşmazlığın	bulunması	halinde	
ise	 ihtilaf	çözümleninceye	kadar	saklar.	Yatırımcı,	 işbu	Sözleşme	tahtında	Alan	Yatırım’a	vereceği	her	 türlü	
Emir	 ve	 talimatlardaki	 ilk	 bakışta	 ayırt	 edilemeyecek	 imza	 benzerliklerinden,	 bunların	 okunaksız,	 silik	 ve	
eksik	 olmasından	dolayı	 Yatırımcı	 ya	 da	 üçüncü	 kişilerin	maruz	 kalabileceği	 zarar	 ziyandan	hiç	 bir	 şekilde	
Alan	Yatırım’ın	sorumlu	olmayacağını	kabul,	beyan	ve	taahhüt	eder.	Yatırımcı	Emirlerini	elektronik	ortamda	
Alan	Yatırım’a	iletebilir.	Yatırımcı,	elektronik	ortamda	Emirlerini		Alan	Yatırım’a	iletmek	isterse,		Alan	Yatrım	
Yatırımcıya	münhasır	 şifre	 ye	 parolaları	 belirler	 ve	 Yatırımcıya	 bildirir.	 Yatırımcı	 alınan	 şifre	 ve	 parolaların
sadece	 ve	 sadece	 şahsi	 kullanımı	 için	 kendisine	 tahsis	 edildiğini,	 başkalarının	 kullanımına	 bilerek	 ya	 da
bilmeyerek	müsaade	etmeyeceğini,	bunların	gizli	olduğunu	ve	ayrıca	elektronik	ortamda	Alan	Yatırım’ın	Emir	
iletimi	prosedürü	için	Alan	Yatırım’ın	ilgili	internet	sayfasında	yer	alan	hususları	da	kapsayan	açıklama,	uyarı	
ve	beyanlara	aynen	uyacağını	beyan,	kabul	ve	 taahhüt	eder.	Yatırımcı,	Emirlerini	elektronik	ortamda	Alan	
Yatırım’a
iletmesini	 sağlayan	 şahsına	 münhasır,	 şifre	 ve	 parolaların	 herhangi	 birinin	 kaybolması	 ya	 da	 başkalarına	
geçmesi	ya	da	diğer	bir	 şekilde	başkası	 tarafından	öğrenilmesi	ya	da	bu	neticeleri	doğuracak	gelişmelerin	
olduğuna	dair	 şüphelenmesi	 halinde	bu	durumu	derhal	Alan	Yatırım’a	 yazılı	 olarak	bildirerek	 yazılı	 olarak	
hesabına	blokaj	konulmasını	talep	edeceğini,	beyan,	kabul	ve	taahhüt	eder.	Yatırımcı,	Emir	ve	taleplerin	Alan	
Yatırım	 tarafından	 adres	 ve	 numaraları	 Yatırımcıya	 bildirilen	 faks,	 telefon,	 elektronik	 ortamları	 kullanmak	
suretiyle	Alan	Yatırım’a	ulaştırabilir.	Yatırımcıya	bildirilen	ya	da,	işbu	sözleşme	konusu	işlemler	için	Yatırımcı	
ile	Alan	Yatırım	arasında	kullanılan	alınan	adres	ve	numaralardan	farklı	adres	ve	numaralara	Alan	yatırım’dan	
kaynaklanmayan	 sebeplerden	ötürü	 iletilen	 ya	da	 anılan	 adreslere	 ulaşmayan	emir	 ve	 talimatların	 yerine
getirilmemesinden	dolayı	hiç	bir	şekilde	Alan	Yatırım’ın	sorumlu	olmayacağını	kabul,	beyan	ve	taahhüt	eder.	
Alan	Yatırım	her	türlü	yazılı	veya	sözlü	Emri	kısmen	veya	tamamen	kabul	etmeme	ve	yerine	getirmeme	hakkına	
sahiptir.	Bu	konudaki	takdir	hakkı	tamamen	Alan	Yatırım’a	ait	olup	Alan	yatırım	bu	nedenden	dolayı	hiç	bir	
şekilde	sorumlu	tutulamaz.	Ancak	gerekçe	belirtme	zorunluluğu	olmaksızın,	söz	konusu	durum	Yatırımcıya	
veya	 onun	 vekiline	 yazılı	 ya	 da	 sözlü	 olarak	 Emrin	 geçerlilik	 süresi	 içinde	 bildirir.	 Alan	 Yatırım	 Yatırımcı
Emrinin	Borsaya	iletilmesi	hususunda	gerekli	özeni	gösterir.	Ancak	Alan	Yatırım,	kendisine	atfedilemeyecek	
bir	nedenle	bu	emirlerin	kısmen	veya	tamamen	gerçekleştirilmemesinden	sorumlu	değildir.	Alan	Yatırım’a	
bir	 sorumluluğun	 yükletileceği	 durumlarda,	 Alan	 Yatırım,	 ancak	 Yatırımcının	 doğrudan	 doğruya	 uğradığı	
fiili	 zararlardan	sorumlu	tutulabilir.	Yatırımcı,	Emir	 iletim	hizmetinin	verilmesi	esnasında	veya	herhangi	bir
zamanda	oluşabilecek	Borsa’nın	veya	genel	olarak	iletişim	araçlarının	arıza,sorun	veya	herhangi	bir	nedenle	
bu	hizmetlerin	verilmesine	ara	veya	son	verilmesi,yazılım,	donanım	ve/veya	iletişim	ağı	üzerinde	meydana	
gelebilecek	 herhangi	 bir	 hata	 sonucunda	 yanlış/eksik	 işlem	 gerçekleşmesi,işlemlerin	 tamamlanamaması,	
iptal	 edilmesi	 gibi	 durumlarda	Alan	 Yatırım’ın	 sorumlu	olmayacağını	 peşinen	 kabul	 ve	 taahhüt	 eder.	Alan	
Yatırım,	durumu	Yatırımcı’ya	hemen	bildirmek	suretiyle	Yatırımcı’nın	emirlerini	kısmen	veya	tamamen	kabul	
etmeyebilir.
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Yatırımcı’nın		Borsa	Kuralları	ve	bu	Sözleşme	uyarınca	yatırması	gereken	teminatları	süresi	içinde	yatırmaması	
durumunda	 Alan	 Yatırım	 Yatırımcının	 riskin	 artmasına	 yol	 açacak	 şekilde	 pozisyon	 almaya	 yönelik	 yeni
emirlerini	kabul	etmekle	yükümlü	değildir.	Borsa	Yönetim	Kurulu	 tarafından	Yatırımcının	emirlerinin	Borsa	
üyeleri	tarafından	kabul	edilmemesi	kararı	alınması	ve	bu	kararın	Borsa	bülteninde	yayımlanmasından	sonra	
Alan	Yatırım,	Yatırımcının	pozisyonu	veya	riskini	azaltacak	emirler	dışındaki	emirlerini	kabul	etmez.
Yatırımcının	verdiği	emir	gerçekleşmiş	 ise	gerçekleşen	emirler	 	 için	gerekli	 tutar,	komisyon,ve	diğer	masra-
flar	hesabından	mahsup	edilir.	Gün	sonu	işlemleri	sonucu	bakiye	borcu	var	 ise,	kanun,yönetmelik	ve	 iş	bu	
sözleşme	çerçevesinde	borcun	yatırımcı	tarafından	ödenmesi	zorunludur.Yatırımcı’nın		yükümlü	olduğu	tutarı	
ödememesi	halinde,	herhangi	bir	bildirime	gerek	kalmaksızın	Yatırımcı	kendiliğinden	 temerrüde	düşer.	Bu	
takdirde,	Yatırımcı’nın	borcuna	karşılık	sözleşmede	belirtilen	faiz	uygulanır.Yatırımcı	tarafından	verilen	emrin	
gerçekleşmemesi	halinde,	verilen	emre	karşılık	hesabında	bulunan	tutar	Yatırımcı’nın	talebi	üzerine,masrafları	
Yatırımcı’ya	ait	olmak	üzere	dilediği	hesaba	havale	edilebilir.Yatırımcı’nın	kendisine	veya	resmi	olarak	yetkili	
kişiye	de	ödenebilir.Vezneden	ödenmesi	halinde	tahsilat	makbuzu	düzenlenerek	Yatırımcı’ya	verilir.	

3.4. Emirlerin Geçerlilik Süresi:
Yatırımcı,	vermiş	olduğu	emrin	geçerliliğini	muhafaza	edeceği	son	günün	tarihini	belirtir.Son	gün	de	süreye	
dahildir.	 Süresi	 belirlenmemiş	 emirler	 sadece	 verildiği	 seans	 için	 geçerlidir.	 Emirler,	 belirlenen	 süre	 içinde	
gerçekleşmedikleri	takdirde	geçerliliklerini	kendiliğinden	yitirirler.	

3.5. Gerçekleşen İşlemin Netleştirilmesi:
Gerçekleştirilen	 işlemlerde	 ve	 pozisyonların	 güncelleştirilmesinde	 Yatırımcının	 ödemekle	 yükümlü	 olduğu	
tutar,	 teminat,	kurtaj,ve	diğer	giderler	Yatırımcı’nın	borcuna,	ters	pozisyon	alınması	suretiyle	pozisyonların	
netleştirilmesi	 sonucu	 serbest	 kalan	 tutar	 Yatırımcı’nın	 alacağına,	 zararın	 söz	 konusu	 olması	 halinde	 za-
rar	 ile	 kurtaj	 tutarı	 Yatırımcı’nın	 borcuna	 kaydedilir.Yatırımcı	 adına	 gerçekleştirilen	 emirlerden	 ötürü	 Alan	
Yatırım’ın	 Yatırımcı’dan	 kaynaklanan	 alacak,vesair	 haklarını	 tamamen	 tasfiye	 edinceye	 kadar	 Yatırımcı’nın	
para,döviz,kıymetli	 maden	 ve	 diğer	 hak	 ve	 alacakları	 üzerinde	 hapis	 hakkı	 mevcuttur.	 Alan	 Yatırım’ın	
Yatırımcı’dan	olan	alacaklarını	sözü	edilen	kıymetler	ile	takas	ve	mahsup	etmek,	bunları	satmak	ya	da	satın	
almak	hakkı	vardır.

3.6. Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi:
Gerçekleşen	işlemler	Türev	Piyasalar	Emir	Takip	Formundaki	ilgili	bölüme	işlenir.	Söz	konusu	formdaki	bilgiler,	
sıralama	işlemine	imkân	verecek	şekilde	bilgisayar	ortamına	aktarılır.	Geçerlilik	süresi	bir	günden	uzun	olan	
emirlerden	verildiği	gün	gerçekleşmeyenler,	 izleyen	günlerde	Türev	Piyasalar	Emir	Takip	Formuna	kaydedi-
lir.	Gerçekleşen	 işlemler	 Yatırımcıya	en	geç	gün	 sonunda	bildirilir.	Ayni	 gün,	 alınan	 ve	 satılan	 sözleşmenin	
cins,	 miktar,	 fiyat	 veya	 primi	 ile	 Yatırımcıya	 tahakkuk	 ettirilen	 komisyon	 ve	 gider	 karşılıklarını	 gösterecek	
şekilde	düzenlenecek	“Türev	Araçlar	Alım	Satım	Teyit	Formu”	müteselsil	numara	taşıyacak	şekilde	düzenle-
nerek	Yatırımcıya	gönderilir.	Borsalarda	alınıp	satılan	türev	araçlar	Alan	Yatırım	tarafından	Borsa	Kuralları’na	
uygun	 olarak	 kayıtlara	 yansıtılır.	 Borsada	 işlem	 gören	 Vadeli	 İşlem	 ve	 Opsiyon	 Sözleşmeleri	 Alan	 Yatırım	
tarafından	Borsa	Kurallarına	ve	 ilgili	 Türev	Araçlarının	hükümlerine	uygun	olarak	Günlük	Uzlaşma	Fiyatları	
üzerinden	güncellenir,	Yatırımcı	hesaplarına	yansıtılır	ve	Yatırımcıya	bildirilir.	Yatırımcı	hesabının	bu	şekilde	
güncelleştirilmesi	neticesinde	elde	edilen	fazlaya	ilişkin	tutarlar	Yatırımcı	tarafından	kullanılabileceği	gibi	Alan	
Yatırım	tarafından	Yatırımcının	Alan	Yatırım	ile	olan	işlemlerinden	kaynaklanan	Alan	Yatırım	borçlarına	mah-
sup	edilebilir	ya	da	Alan	Yatırım	ile	olan	Yatırımcının	diğer	işlemlerinde	Alan	Yatırım	tarafından	kullanılabilir.	
Hesapların	 güncelleşmesi	 neticesinde	 oluşan	 zararlar,	 teminatlardan	 karşılanır	 ve	 Alan	 Yatırım	 tarafından	
Yatırımcı	hesaplarından	çekilerek	Takas	Merkezi’ne	yatırılır.	

Madde 4.
Teminat ve Takasa İlişkin Hükümler. 

4.1. İşlem Teminatları.
Yatırımcı,	Vadeli	işlem	Sözleşmeleri	ve	Opsiyon	Sözleşmelerinin	hükümlerinin	yerine	getirilmesini	sağlamak	
amacıyla	aldıkları	veya	almak	istedikleri	her	pozisyon	için	ilgili	sözleşmeye	ilişkin	olarak	işbu	Sözleşmenin	4.2	
ye	4.3’üncü	maddelerinde	belirtildiği	şekilde	Başlangıç	Teminatları	ve	Sürdürme	Teminatlarını	Alan	Yatırım’a	
vermekle	yükümlüdür.	İşlem	teminat	ve	oranları	ile	teminata	kabul	edilebilecek	kıymetler,	bunların	değerleme	
katsayısı	ve	teminat	yatırma	süreleri	gibi	hususlarda	Borsa	Kurallarına	ve	İlgili	Vadeli	İşlem	Sözleşmesi	veya	
Opsiyon	Sözleşmesi	hükümlerine	uyulur.	İşbu	sözleşme	hükümleri	uyarınca		Alan	Yatırım’a	tevdi	edilmesi	ger-
eken	işlem	teminatları,	iade	edilmesi	gerektiğinde	aynen	değil	misli	olarak	iade	edilir.	Bu	teminatlar	Yatırımcı	
tarafından,	Borsa	Kuralları	ile	ilgili	Türev	Araçları’nın	hükümlerine	göre	nakit	dışı	olanları	nakde	çevirme	ve	
bunlarla	açık	pozisyonlardan	oluşan	zararları	karşılamak	dahil	olmak	üzere	teminatlar	üzerindeki	tüm	tasarruf	
haklarının		Alan	Yatırım’a	geçmesini	ve		Alan	Yatırım	tarafından	kullanılmasını	sağlayacak	şekilde	Alan	Yatırım’a	
teslim	edilir.	Yatırımcı	tarafından		Alan	Yatırım’a	tevdi	edilen	teminatların	başkaca	herhangi	bir	işleme	gerek	
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olmaksızın	bu	madde	hükmüne	uygun	olarak	tevdi	edildiği	kabul	edilir	ve		Alan	Yatırım,	teminat	olarak	tevdi	
edilen	söz	konusu	varlıklar	üzerinde	Borsa	Kuralları	ve	ilgili	Türev	Araçları	hükümleri	uyarınca	tasarruf	edebilir	
ve	Yatırımcının	Türev	Araçları’ndan	doğan	yükümlülüklerinin	karşılanması	için	Takas	Merkezine	tevdi	edebilir.

Bu	şekilde	 	Alan	Yatırım		nezdinde	bulunan	 işlem	teminatları,	münhasıran	Türev	araçlarından	kaynaklanan	
Yatırımcı’nın	yükümlülüklerinin	tasfiyesi	amacıyla	kullanılır.

Yatırımcı’nın	Alan	Yatırım’a		karşı	olan	diğer	yükümlülükleri	nedeniyle	kullanılamaz.	Alan	Yatırım	tarafından	
istenildiği	anda	teminat	açısından	ihtiyaç	duyulan	fonların	bizzat	elden	veya	ilgili	banka	hesabı	yoluyla	havale/
EFT	talimatı	ile	mevzuatta	öngörülen	süre	içinde	transfer	edilmesi	ve	talep	edilmesi	durumunda	bu	tip	fon	
transferleri	 konusunda	 anında	 teyit	 alabileceği	 banka	 yetkililerinin	 isimlerinin	 Yatırımcı	 tarafından	 	 Alan	
Yatırım’a	verilmesi	zorunludur.	

4.2. Başlangıç Teminatı:
Yatırımcı,	Türev	araçları	alım	ve	satımı	neticesinde	sahip	olacağı	açık	pozisyonlar	için	Borsa	Kuralları	ve	ilgili	
Türev	araçlarının	hükümlerinde	belirtilen	yatırılması	zorunlu	asgari	Başlangıç	Teminatı’ndan	az	olmamak	üzere		
Alan	Yatırım	tarafından	belirlenen,	gereken	şekil	ve	miktarlarda	başlangıç	teminatını	yatırmakla	yükümlüdür.	

4.3. Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı:
Yatırımcı,	sahip	olduğu	açık	pozisyonlarına	ilişkin	olarak	Borsa	Kuralları	ve	ilgili	Türev	Araçları	hükümlerine	göre	
bulundurması	zorunlu	olan	Sürdürme	Teminatı’na	ilişkin	olarak		Alan	Yatırım	nezdindeki	hesaplarında	Sürdürme	
Teminatı	bulundurmakla	 yükümlüdür.	Hesapların	 güncelleştirilmesi	 neticesinde	Vadeli	 işlem	veya	Opsiyon	
Sözleşmelerinde	değer	kaybı	veya	diğer	nedenlerle	Yatırımcı	mevcut	teminatının	Sürdürme	Teminatının	altına	
düşmesi	durumunda,		Alan	Yatırım	Yatırımcıya	teminat	tamamlama	çağrısı	yaparak	teminat	tutarını	başlangıç	
teminatı	seviyesine	çıkarmasını	 talep	edebilir.	Yatırımcı	bu	durumda	 teminatlarını	Başlangıç	Teminatı	sevi-
yesine	çıkarmakla	yükümlüdür.	Sürdürme	Teminatının	zamanında	sağlanmasını	temin	için	Yatırımcı’nın	talebi	
ve	ilgili	bankanın	kabulüne	bağlı	bankaların	otomatik	ödeme	sisteminden	faydalanılabilir.	Bu	durumda	temi-
nat	tamamlama	çağrısı		Alan	Yatırım	tarafından	bu	hizmeti	veren	bankaya	yapılır	ve	Yatırımcıya	bilgi	verilir.	
Teminat	tamamlama	çağrıları		Alan	Yatırım	tarafından	Yatırımcıya	elektronik	ortamda	veya	faks	ile	ya	da	sözlü	
olarak	yapılabilir.	Alan	Yatırım’ın	bu	çağrıyı	göndermesi	durumunda	Yatırımcının	bir	ihbar	ve	bildirime	gerek	
kalmaksızın	çağrıyı	aldığı	kabul	edilir.		Alan	Yatırım,	yatırımcının	yazılı	talimat	aslını	en	kısa	sürede	ulaştıracak	
olması	kaydıyla,	vermiş	olduğu	sözlü	talimata	istinaden	Yatırımcının	Takasbank	nezdindeki	teminat	tamam-
lama	 yükümlülüğü	 kapsamında	 gereken	 teminat	 tutarını	 Takasbank’a	 göndermeye	 yetkilidir.	 Yatırımcının	
talimat	 aslını	 Alan	 Yatırım’a	 ulaştırmamasından	 Alan	 Yatırım	 sorumlu	 olmayacaktır.	 Yatırımcıdan	 alınacak	
olan	 sözlü	 talimata	 istinaden	Yatırımcının	Takasbank	Borsa	Kuralları	 ile	Başlangıç	Teminatları	 ve	Sürdürme	
Teminatları’nın	 artırılması	 durumunda	 Alan	 Yatırım	 teminatların	 artırılmasını	 talep	 edebilir.	 Bu	 durumda	
Yatırımcı	 işlem	teminatlarını	artırılan	 teminat	 tutarlarına	göre	Alan	Yatırım’a	derhal	vermekle	yükümlüdür.	
Bu	Sözleşme	uyarınca	Yatırımcı	tarafından	yatırılması	gereken	işlem	teminatları	hiçbir	şekilde	SPK	tarafından	
belirlenen	asgari	oran	ve	tutarın	aşağısında	olamaz.	

4.4. Olağanüstü Durum Teminatı:
Alan	Yatırım,	Borsa	Yönetmeliği’nin	65’inci	maddesi	uyarınca	belirlenen	olağanüstü	teminatı	Yatırımcıdan	ta-
lep	edebilir.	Yatırımcı	anılan	talep	uyarınca	talep	edilen	teminatı	Alan	Yatırım’a	derhal	vermekle	yükümlüdür.	
Aksi	takdirde	temerrüde	düşmüş	olacaktır.	

4.5. Yatırımcının Temerrüdü ve Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması:
Yatırımcının	 teminat	 tamamlama	 çağrısına	 ilişkin	 yükümlülüklerini	 yerine	 getirmemesi	 durumunda	 Alan	
Yatırım,	başka	bir	ihbara	veya	bildirime	gerek	olmaksızın	Borsa	Kurallarına	göre	pozisyonlarının	bir	kısmı	veya	
tamamını	ters	işlem	ile	tasfiye	edebilir.	Yatırımcı,	Alan	Yatırım	tarafından	pozisyonun	ters	işlem	ile	kapatılması	
veya	 ters	 işlem	yapılamaması	neticesinde	hesabında	oluşan	 tüm	borçları	Alan	Yatırım’a	ödemekle	yüküm-
lüdür.	Yatırımcı,	 temerrüdü	halinde	Alan	Yatırıma	karşı	olan	borçlarının	Borsa	Yönetmeliğinin	96’inci	mad-
desi	 uyarınca	 belirlenecek	 temerrüt	 faizi	 oranından	 az	 olmamak	 kaydıyla	 temerrüt	 faizine	 tabi	 olacağını	
kabul,	beyan	ve	 taahhüt	eder.	Yatırımcı	yükümlülüklerinin	 tasfiyesi	amacıyla,	bu	madde	uyarınca	Yatırımcı	
varlıklarının	kullanılmasında	Alan	Yatırım	varlıkların	makul	değerleri	üzerinden	nakde	çevrilmesi	için	gereken	
özeni	göstermekle	yükümlüdür.	

4.6. Teminatların Nemalandırılması:
Alan	 Yatırım	 tarafından	 Takas	 Merkezi’ne	 yatırılan	 Yatırımcıya	 ait	 nakit	 işlem	 teminatları	 Takas	 Merkezi	
tarafından	nemalandırılır.	Takas	Merkezi	tarafından	nemalandırılan	tutarlar	Alan	Yatırım	tarafından	Yatırımcı	
hesabına	aktarılır.	
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4.7. Alan Yatırım Alacaklarının Teminatlandırılması.
Yatırımcı,	işbu	Sözleşmenin	4.1.,4.2.,	4.3.,	4.4.	ve	4.5.	maddelerinde	belirtilen		Alan	Yatırım’da	bulundurması	
gereken	teminatlardan	ayrı	olarak;	 	Alan	Yatırım’da	bulunan	bloke	hesaplar,	her	nevi	menkul	kıymetler	ve	
kıymetli	 evrakın	 kefalet	 dahil	 olmak	 üzere	 Alan	 Yatırım’dan	 her	 türlü	 hak	 ve	 alacağının	 her	 türlü	 ferileri-
yle	birlikte	Yatırımcının	 	 işbu	Sözleşme	tahtında	yapılan	 işlemlerden	dolayı	doğmuş	ve	doğacak	borçlarının	
teminatını	 oluşturduğunu	 ve	 Yatırımcının	 Alan	 Yatırım’a	 karşı	 her	 ne	 nedenden	 olursa	 olsun	 doğmuş	 ve	
doğacak	borçlarının	teminatını	teşkil	etmek	üzere	Alan	Yatırım’a	rehinli	bulunduğunu	işbu	Sözleşme	ile	kabul,	
beyan	ve	taahhüt	eder.	
Yatırımcının	işbu	Sözleşme	tahtında	yapması	gereken	ödemeleri	yapmaması	ya	da	vade	tarihinde	Yatırımcının	
işbu	 Sözleşme’den	 kaynaklanan	 yükümlülüklerini	 yerine	 getirmemesi	 ve	 borçlarını	 ödememesi	 halinde	
başkaca	bir	 ihbar	ya	da	bildirime	gerek	kalmaksızın	Yatırımcı	 temerrüde	düşmüş	 sayılır.	Bu	durumda	Alan	
Yatırım,	 başka	 bir	 ihbara	 veya	 bildirime	 gerek	 olmaksızın	 Borsa	 Kural	 ve	mevzuatlarına	 göre	 Yatırımcının	
pozisyonlarının	bir	kısmı	veya	tamamını	ters	işlem	ile	tasfiye	edebilir.	Yatırımcı,	Alan	Yatırım	tarafından	pozisy-
onun	ters	işlem	ile	kapatılması	veya	ters	işlem	yapılamaması	neticesinde	hesabında	oluşan	tüm	borçları	Alan	
Yatırım’a	ödemekle	 yükümlüdür.	 Yatırımcının	 temerrüdü	nedeniyle	 rehnin	paraya	 çevrilmesinin	 gerekmesi	
halinde	Alan	Yatırım’ın	Yatırımcıya	herhangi	bir	bildirimde	bulunmaksızın	ilgili	kuruluşlara	menkul	kıymetlerin	
satışı	talimatı	verebileceğini,	bu	Sözleşme	ile	kurulan	rehnin,	Alan	Yatırım’ın	bu	yetkileri	dâhilinde	yapacağı	
işlemlerin	her	safhasında	geçerli	olacağını,	Alan	Yatırım	işbu	madde	ile	teminat	altına	alınan	alacaklarının	bu	
değerler	üzerinde	hapis	hakkını	kullanarak	ve/veya	paraya	çevirerek	veya	takas/mahsup	hakkını	kullanarak	
herhangi	bir	ihbar	ya	da	bildirime	gerek	kalmaksızın	tahsile	yetkili	olduğunu	Yatırımcı	beyan	ve	kabul	eder	ve	
anılan	işlemlere	şimdiden	muvafakat	eder.	Yatırımcı	yükümlülüklerinin	tasfiyesi	amacıyla,	bu	madde	uyarınca	
Yatırımcı	varlıklarının	kullanılmasında	Alan	Yatırım	varlıkların	makul	değerleri	üzerinden	nakde	çevrilmesi	için	
gereken	özeni	 göstermekle	 yükümlüdür.	 	Bu	halde	 tasfiye	yapılmaması,	 rehnin	paraya	 çevrilmemesi,	Alan	
Yatırım’ın	 bu	hakdan	 vazgeçtiği	 anlamına	 gelmeyeceği	 gibi,	 Alan	 Yatırım’ın	 akdi	 temerrüt	 faizi	 işletmesine	
mani	değildir.

4.8. Temerrüt Faizi:
Gerçekleşen	alım	veya	satım	işlemleri	seans	sonrası	yatırımcının	açık	pozisyonlarının	 ilgili	gündeki	uzlaşma	
fiyatına	 göre	 değerlemesinin	 yapılmasıyla	 ortaya	 çıkan	 zarar,	 teminat	 borcu	 ve	 diğer	 giderler	 için	 gerekli	
tutarın	Yatırımcı	hesabında	mevcut	olmaması	halinde;	borcun	oluştuğu	gün	16:30’a	kadar	Yatırımcı	tarafından	
nakden	ödenmesi	gerekmektedir.	Bu	süre	zarfında	ödeme	yapılamaması	ancak,	16:30	ile	TCMB	EFT	kapanış	
saatleri	arasında	ödeme	yapılması	halinde	birinci	kez	temerrüde	düşmüş	sayılır.	Alan	Yatırım	tarafından	her-
hangi	bir	bildirime	gerek	kalmadan,	Vadeli	işlem	ve	opsiyon	borsası	yönetmeliğinin	96.maddesinde	düzenle-
nen,	Borsa	yönetim	kurulu	tarafından	belirlenen	ve	SPK	tarafından	onaylanan	temerrüd	faizi	oranlarından	az	
olmamak	kaydıyla	Yatırımcıya	temerrüd	faizi	uygulanır.	Birinci	temerrüd	için	faiz	oranı……………’dur.Yatırımcı	
borcunu	ödememe	durumu	aynı	gün	TCMB	EFT	saatini	de	aşarsa	veya	ertesi	güne	kalırsa	(T+1)	Yatırımcı	ikinci	
temerrüde	düşmüş	olur.	Bu	durumda,	Yatırımcıya	uygulanacak	ikinci	temerrüt	faizi,	birinci	temerrüt	faizinin	
üç	katıdır.Gerçekleşen	 işlemler	Yatırımcıya	en	geç	gün	sonunda	bildirilir.	Aynı	gün	 içerisinde	düzenlenecek	
olan	türev	araçlar	alım	satım	teyit	 formu	müteselsil	 sıra	numarası	 taşıyacak	şekilde	Yatırımcı’ya	gönderilir.
Yatırımcı	alım	ve	satım	emirlerinin	gerçekleşip,	gerçekleşmediğini	kendisi	 takip	edip	öğrenmek	zorundadır.	
Geç	öğrenilmesinden	dolayı	Alan	Yatırım’ın	herhangi	bir	sorumluluğu	yoktur.
 
Madde 5.
Türev Sözleşme Vadesinde Uzlaşma:
Nakdi	uzlaşma	öngörülen	ve	vade	 tarihinden	önce	 ters	pozisyon	almak	 suretiyle	 kapatılmamış	olan	Türev	
Sözleşme	hükümlerine	ilişkin	olarak	nakdi	uzlaşma	Vadeli	İşlem	Sözleşmesi	hükümleri	uyarınca	gerçekleşecektir.	
Fiziki	 teslimat	öngörülen	Türev	Sözleşmelerde	teslimata	 ilişkin	hususlar	 ilgili	sözleşmede	belirtildiği	şekilde	
yerine	getirilir.	 İlgili	Türev	Sözleşmede	teslimata	 ilişkin	hususların	hükme	bağlanmamış	olması	durumunda	
ise	Borsa	Kuralları	hükümleri	uygulanacaktır.	Buna	göre,	fiziki	teslimat	öngörülen	türev	sözleşmelerde,	son	
işlem	gününden	sonra	açık	pozisyonlar	için,	kısa	pozisyon	sahipleri	teslimatı	yapmakla,	uzun	pozisyon	sahip-
leri	de	teslimatı	kabul	edip	gerekli	ödemeleri	yapmakla	yükümlüdür.	Teslimat	yapacak	taraf		bu	talebini,	Türev	
Sözleşmede	öngörülmesi	halinde	son	işlem	gününden	önce	de	Alan	Yatırım	aracılığıyla	Takas	Merkezi’ne	bil-
direbilir.	Teslimat	yeri	ve	teslim	edilecek	varlıkların	kalitesi,	Türev	Sözleşmede	belirtilen	seçenekler	arasından	
kısa	pozisyon	sahibi	tarafından	seçilir.	Uzun	pozisyon	sahibi	teslimatı	bu	şekilde	kabul	etmek	zorundadır.	Tes-
limat	işlemlerinde	depo	ücreti	son	teslimat	gününe	kadar	satıcıya,	son	teslimat	gününden	sonra	alıcıya	ait-
tir.	Alan	Yatırım	teslimata	ilişkin	sorumluluğu	Takas	Merkezi’nin	teslimatı	gerçekleştirdiğini	bildirmesi	ile	son	
bulur.	Teslimatın	Borsa	Kuralları	hükümleri	çerçevesinde	gerçekleşmesi	ile	birlikte	Takas	Merkezi	ve	VOB’un	
yükümlülükleri	sona	erer.	Teslimat	sırasında	işlemin	tarafları	arasında,	malın	kalitesinin	ve	teslim	şartlarının	
sözleşmeye	uygunluğu	konusunda	çıkacak	ihtilaflarda	Borsa	Kuralları’nda	belirtilen	komitelerin	kararı	nihaidir.	

Yatırımcı	İmza	...................................................	
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Yatırımcı	İmza	...................................................	

Bu	karar	uyarınca	işlem	yapılmasıyla	Alan	Yatırım’ın	Emir	konusu	işlemlere	ilişkin	sorumlulukları	sona	erer.	
Yatırımcının	Alan	Yatırım’a	karşı	talep	hakkı	bulunmaz.	Takas	Merkezi,	teslimatla	sonuçlanan	sözleşmelerde,	
satın	alma	için	gerekli	nakdin	teslim	tarihinden	önce	yatırılmasını	talep	edebilir.	Teslimat	yapılacak	depolar	
VOB	veya	Takas	Merkezi	tarafından	belirlenir.	Opsiyon	sözleşmelerinde	teslimat	opsiyonunun	tipine	göre	vade	
sonunda	veya	vade	sonundan	önceki	herhangi	bir	günde	opsiyonun	alıcısı	tarafından	Alan	Yatırım	vasıtasıyla	
talep	edilebilir.	Yatırımcı	Takas	Merkezi	tarafından	belirlenen	teslimat	ücretini	ödemeyi	kabul	ve	taahhüt	eder.						

Madde 6.
Bildirimler:
Yatırımcı,	 Alan	 Yatırım	 nezdinde	 bulunan	 hesaplarındaki	 tüm	 hareketleri	 her	 zaman	 öğrenmek	 hakkına
sahiptir.	 Yatırımcıya	 düzenli	 olarak	 belli	 periyodlarla	 tüm	 hesap	 hareketlerini	 gösteren	 ekstreler	 masrafı
kendisine	ait	olmak	üzere,	Yatırımcının	sözleşmede	bildirdiği	adrese	gönderilir.
Bu	sözleşme	kapsamında	ve	mevzuatın	öngördüğü	bildirimler	ve	mevzuatın	öngördüğü	süre	içinde	Yatırımcıya	
gönderilmesi	gereken	hususlara	ve	işlemlere	ilişkin	bildirimlerin	masrafı	kendisine	ait	olmak	üzere	Yatırımcının	
sözleşmedeki	bildirdiği	adrese	gönderilmesi	esastır.	Ancak.	Yatırımcının	yazılı	talimatı	olması	halinde	faks	ya	
da	e-posta	adresine	de	gönderilebilir.	Yatırımcı,	bu	yolla	yapılacak	bildirimleri	tebellüğ	etmiş	olacağını	peşinen	
kabul	 eder.	 Bu	 sözleşmede	 belirtilen	 bildirimler	 ve	 gönderilmesi	 gereken	 hususular	 ile	 Sermaye	 Piyasası
Kurulu	mevzuatının	öngördüğü	bildirim	ve	gönderiler	süresi	içinde	ve	“Türev	piyasalar	hesap	ekstresi”,	“Türev	
piyasalar	 açık	 pozisyon	 raporu”,	 “Türev	 piyasalar	 müşteri	 kar	 zarar	 raporu”,	 “Türev	 piyasalar	 gayri	 nakdi
teminatlar	raporu”,	“Türev	araçlara	konu	standart	varlıklar	ekstresi”	ve	“Türev	araçlar	nakit	hareketleri	ektresi”	
aylık	dönemler	itibariyle	ilgili	dönemi	takip	eden	İlgili	Mevzuat	hükümleri	gereği	belirtilen	süreler	çerçevesinde
(	7	gün	içerisinde	)	Alan	Yatırım	tarafından	Yatırımcıya	gönderilir.	Mevzuatın	izin	vermesi	şartıyla	Yatırımcının	
gönderilmemesine	 ilişkin	 yazılı	 talimatı	 olması	 durumunda	 söz	 konusu	 belge	 ve	 bilgiler	 Yatırımcıya
gönderilmeyebilir.	Alan	Yatırım	ilgili	dönem	için	herhangi	bir	bilgi	bulunmayan	rapor	veya	ekstreleri	Yatırımcıya	
göndermeme	hakkına	sahiptir.	Yatırımcının	talep	etmesi	ve	Yatırımcı	ile	Alan	Yatırım	arasında	“Türev	piyasalar	
hesap	ekstresi”,	“Türev	piyasalar	açık	pozisyon	raporu”,	“Türev	piyasalar	müşteri	kar	zarar	raporu”,	“Türev	
piyasalar	gayri	nakdi	teminatlar	raporu”,	“Türev	araçlara	konu	standart	varlıklar	ekstresi”	ve	“Türev	araçlar	
nakit	hareketleri	ektresi’nin	Yatırımcı’ya	gönderilmemesine	ilişkin	olarak	aşağıda	yer	alan	bölümün	Yatırımcı	
tarafından	doldurularak	imzalanması	durumunda	söz	konusu	belgeler	Yatırımcıya	gönderilmeyebilir.	Yatırımcı	
kendisine	gödnerilen	bilgi	ve	belgelerin	içeriğini	7	gün	içinde	noter	aracılığıyla	ya	da	imzasının	teyit	ve	tespit	
edildiği	taahhütlü	mektup	ile	itiraz	etmediği	takdirde	gönderi	ve	bildirimin	içeriğini	kabul	etmiş	sayılır.
Yatırımcı,	Alan	Yatırım’ın	göndereceği	ve	yapacağı	herhangi	bir	bildirime,	hesap	tespitine	veya	hesap	ekstresi	
veya	işlem	sonuç	formuna	karşı	yapacağı	 itirazlar	ya	da	düzeltme	taleplerini,	bunların	teslim	alınmasından	
itibaren	7	gün	içinde	noter	aracılığı	ile	iadeli	taahhütlü	mektup	veya	telgrafla	bildirmediği	takdirde	söz	konusu	
belgelerdeki	bilgiler	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’na	göre	aksi	ileri	sürülmeyecek	şekilde	kesinlik	kazanacaktır.	
Alan	Yatırım’ın	ve	Yatırımcının	ikametgahı	ve	tebligat	adresi	işbu	sözleşmenin	başında	yazılı	adrestir.	Yatırımcı	
ikametgah	ve	tebligat	adresinde	vaki	olacak	değişiklikleri	Alan	Yatırım’a	yazılı	olarak	ulaştırmış	olmadıkça	Alan	
Yatırım’ın	bilinen	son	adrese	gönderdiği	bütün	tebliğler	ve	bildirimler	geçerlidir	ve	sonuç	yaratır.	Alan	Yatırım	
ve/veya	 çalışanları,	 seçiminde	 gerekli	 özeni	 göstermek	 kaydıyla,	 posta,	 internet	 servis	 sağlayıcısı,	 kurye,
sigorta	şirketi	gibi	hizmet	veren	üçüncü	kişilerin	neden	olduğu	zararlardan	sorumlu	değildir.
 
Madde 7.
Yatırımcıya Ait Nakdin Değerlendirilmesi:
Yatırımcının	risk	ve	getiri	tercihleri,	yatırım	amaçları	ve	mali	durumu	ile	ilgili	bilgiler	Yatırımcı	Bilgi	Formunda	yer	
almaktadır.	Yatırımcı,	bu	formdaki	bilgilerde	meydana	gelen	değişiklikleri	Alan	Yatırım’a	yazılı	olarak	bildirinc-
eye	kadar	bu	formdaki	bilgiler	geçerli	olmaya	devam	eder.	Alan	Yatırım	tarafından,	gün	içinde	Yatırımcı	emrine	
konu	olmayan	ve	gün	sonu	itibarıyla	alacak	bakiye	veren	Yatırımcının	hesaplarındaki	nakitleri,	bu	sözleşmede	
Yatırımcının	 verdiği	 yetkiye	dayanarak,	Alan	 Yatırım	politikaları	 ile	 Yatırımcı	 tercihleri	 doğrultusunda	 toplu	
olarak	 veya	 Yatırımcı	 bazında	 değerlendirilebilir.Yatırımcının	 hesabında	 gün	 sonunda	 oluşacak	 YTL	 bakiye	
...	 YTL’den	 fazla	 ise	Alan	Yatırım,	bu	miktarı	 SPK	düzenlemeleri	 gereğince	 tek	 tek	 veya	diğer	 yatırımcılarla
toplu	olarak	repo/ters	repo/borsa	para	piyasası/likit	fon	ile	değerlendirecektir.	Alt	limitin	altında	kalan	tutarlar	
değerlendirilmez.		Alan	Yatırım,	alt	limit	değişikliklerini	Yatırımcıya	yazılı	olarak	bildirir.	Yatırımcı,	hesabındaki	
gün	sonu	bakiyesinin	değerlendirilmesi	 için	yukarıda	sayılanların	dışında	farklı	 talep	 iletebilir.	Tercih	edilen	
değerlendirmenin	diğer	 yatırım	araçlarının	 getirilerine	 göre	daha	düşük	 veya	 yüksek	 getiri	 sağlamasından	
Alan	Yatırım	ve/veya	çalışanları	 sorumlu	 tutulamaz.Bu	nemalandırma	nedeniyle	elde	edilen	gelir	Yatırımcı	
hesabına	alacak	kaydedilirken	üzerinden	hesaplanan	yasal	yükümlülükler	borç	kaydedilir.Yatırımcı,	bu	fıkrada	
belirtilen	işlemler	nedeniyle	ortaya	çıkacak	her	türlü	masraf	ve	vergiden	kendisinin	sorumlu	olacağını,	Borsa	
Para	Piyasası’nda	karşı	üyenin	veya	paranın	yatırıldığı	banka	veya	aracı	kuruluşların	ödeme	güçlüğüne	düşmesi	
veya	herhangi	bir	şekilde	geri	ödeme	yükümlülüğünü	yerine	getirmemesi	durumunda	Alan	Yatırım’	dan	her	
hangi	bir	talebi	olmayacağını	kabul	ve	taahhüt	eder.
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Madde 8.
Kurtajın Tespit ve Ödeme Esasları:
Sermaye	piyasası	araçlarının	alımı	ve	satımıyla	 ilgili	olarak	 işlem	anında	yürürlükte	bulunan	oranda	ve	tut-
arda	komisyon	ve	 ilgili	mevzuat	gereğince	tahsili	gereken	tüm	vergi,	harç	ve	masraflar	Yatırımcının	yatırım	
hesabından	Alan	Yatırım	tarafından	re’sen	tahsil	edilir.

Komisyon	oranı:……………………….

Komisyon Hesaplama Yöntemi:	Toplam	sözleşme	değeri	ve	işlem	hacmi	üzerinden	hesaplanır.
Kurtaj	ücreti	alım	ve	satım	işlemlerinin	gerçekleştiği	günün	valör	zamanı	 tahakkuk	ettirilir.	Kurtaj	ücretinin	
ödenmemesi	halinde	 işbu	sözleşmede	belirtilen	esas	ve	oranda	temerrüt	faizi	uygulanır.Kurtaj	ücreti,	Alan	
Yatırım	tarafından	tespit	edilen	oran	ve/veya	tutarda,	Yatırımcı’yı	daha	önceden	yazılı	olarak	bilgilendirmek	
şartıyla	 ilgili	 borsa	 yönetmeliklerinde	 belirtilecek	 ve	 yönetmeliklerde	 yapılacak	 kurul	 düzenlemeleri	 ve
kurulca	belirlenen	oranlar	çerçevesinde	değiştirilebilir.	

Müşteri	 Şirket	 nezdinde	 bulunan	 VİOP	 hesabındaki	 işlemler	 sonucunda	 doğacak	 komisyon,	 vergi	 vb
giderlerin	 Şirkette	 bulunan	 cari	 hesabından	 tahsil	 edilmesini,	 cari	 hesapta	 yeterli	 nakit	 bulunmaması
durumunda	borcu	kapatacak	 tutarın	VİOP	hesabında	 teminat	olarak	 tutulan	miktarın	 fazla	kısmından	cari	
hesabına	virman	yoluyla	aktarılmak	suretiyle	tahsil	edilmesini,	teminat	fazlası	bulunmaması	durumunda	cari	
hesabında	bulunan	nakit	dışı	varlıklarından	yeter	miktarda	satış	yoluyla	borcunun	kapatılmasını	kabul	eder.

Madde 9.
Hapis ve Rehin Hakkı:
Alan	Yatırım	nezdinde	açılan	Yatırımcıya	ait	hesaplarda	Yatırımcının	diğer	menkul	kıymet	alım	ve	satım	işlemleri	
ile	bunların	neticesinde	oluşan	borç	ve	alacaklar	ile	Yatırımcının	sahip	olduğu	Türev	Araçları	ve	diğer	menkul	
kıymetler	izlenir.	Yatırımcının	işbu	Sözleşme	hükümleri	çerçevesinde	gerçekleşen	Türev	Araçları	alım	ve	satım	
ve	diğer	işlemleri	neticesinde	oluşan	borç	ve	alacakları	aynı	mahiyette	olduğundan	Alan	Yatırım	,	Yatırımcının	
borç	ve	alacakları	üzerinde	herhangi	bir	beyana	gerek	kalmaksızın	takas	ve	mahsup	yetkisine	sahiptir.	Alan	
Yatırım	 ,	 Yatırımcının	 işbu	Sözleşmeden	kaynaklanan	borçlarının	 tamamı	ödeninceye	kadar,	 işbu	Sözleşme	
hükümlerine	göre	Yatırımcı	hesabında	bulunan	ve	Takasbank	nezdinde	saklanan	teminatlar	üzerinde	rehin	
ve	hapis	hakkına	sahiptir.	Mahsup	edilecek	alacak	ve	tutar	belirlenirken	Borçlar	Kanunu’nun	84-86	madde	
hükümleri	uygulanacaktır.
 
Madde 10.
Yatırımcının Taahhüdü:
Yatırımcı	Alan	Yatırım	nezdinde	açılmış	ve	açılacak	hesaplarda	sadece	kendi	adına	 işlem	yapacağını	birden	
fazla	 kişi	 adına	 veya	 temsilci	 sıfatıyla	 işlem	yapmayacağını	 her	ne	ad	altında	olursa	olsun	 komisyon	 tahsil	
etmeyeceğini,	irtibat	bürosu,	acente,	şube	veya	Alan	Yatırım	için	öngörülmüş	bulunan	mekan,	teknik	donanım,	
personel	 ve	 benzeri	 organizasyonlarının	 bulunmadığını,	 alındı	 ve	 ödendi	 belgesi,	müşteri	 emir	 formu,	 ve	
benzeri	belgeleri	düzenlemediğini,	 zikredilen	 işlemlerden	herhangi	birinin	Yatırımcı	 tarafından	yapıldığının	
tespiti	halinde	tüm	cezai	ve	hukuki	sorumluluğun	kendisine	ait	olacağını	ve	zikredilen	sebeplere	binaen	Alan	
Yatırım’ın	herhangi	bir	şekilde	ve	herhangi	bir	nedenle	zarar	görmesi	halinde	bu	zararı	karşılayacağını	beyan	
ve	taahhüt	eder.
Yatırımcı’ya	 seri:V	No:51	 sayılı	 tebliğin	 33.maddesi	 hükmü	 gereğince	 en	 geç	 ilgili	 dönemde	 takvim	 ayının	
bitimini	 izleyen	 ikinci	 iş	günü	sonunda	“Türev	Piyasalar	Hesap	Ekstresi”	gönderilir.	Ayrıca	seri:V	No:6	sayılı	
tebliğin	 4.maddesinde	 belirtilen	 hükümler	 çerçevesinde	 ilgili	 ekstreler,tebliğde	 belirtilen	 esaslara	 uygun	
şekilde	Yatırımcıya	gönderilir.	Yatırımcı	bu	bildirimlerin	ilgili	esaslar	çerçevesinde	yapılacağını	kabul	eder.
 
Madde 11.
Zarar ve Risk:
Yatırımcı,	vadeli	işlem	ve	opsiyon	piyasaları	işlemlerinin,	bu	piyasaların	yapıları	gereği	risk	taşıdığını	ve	bunların	
alım	satımından	büyük	zararlara	uğrayabileceğini,	açılan	pozisyonların	kapatılamama	riski	olduğunu,	bu	neden-
lerle	Alan	Yatırım	nezdindeki	alım	ve	satım	işlemlerinden	kaynaklanan	tüm	risk	ve	zararların	ve	bu	zararlardan	
doğacak	tüm	sorumluluğun	kendisine	ait	olduğunu,	işbu	sözleşmeyi	imzalamakla	vadeli	piyasa	işlemlerinden	
kaynaklanabilecek	zararları	karşılamaya	ve	sonuçlarını	tazmin	etmeye	hazır	olduğunu	peşinen	beyan	ve	kabul	
eder.	Ayrıca	Yatırımcı,	işlemlerinin	sonucu	oluşabilecek	borçlarından,	piyasa	şartlarından	dolayı	işlemlerinin	
gerçekleşmemesinden	ya	da	haberleşme	araçlarındaki	arızalardan	ya	da	başka	sebeplerle	yatırımcı	emirler-
inin	uygulanmasındaki	gecikmelerden	veya	yanlış/eksik	işlem	gerçekleşmesi,	işlemlerin	tamamlanamaması,	
iptal	edilmesi	gibi	durumlardan	Alan	Yatırım’ın	ve/veya	çalışanlarının	sorumlu	tutulamayacağını	kabul	eder.
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Madde 12.
Alım Satım Tavsiyeleri.
Alan	Yatırım,	Yatırımcıya	yapmayı	düşündüğü	belirli	bir	alım	satım	veya	yatırım	hakkında	bilgi	ve	tavsiye	ver-
meyi	taahhüt	etmez.	Yatırımcının	verdiği	her	emir	ve	bunun	sonucu	gerçekleşen	işlemi	kendi	değerlendirme	
ve	takdiri	ile	sonuçlanmış	sayılır.	Buna	rağmen,	Alan	Yatırım	herhangi	bir	işlemle	ilgili	olarak	Yatırımcıya	bilgi	
verir	veya	tavsiyede	bulunur	ise,	Yatırımcının	bu	bilgi	veya	tavsiyeye	güvenmesi	sonucunda	uğrayacağı	zarar-
lardan	Alan	Yatırım	ve/veya	çalışanları	sorumlu	tutulamaz.
 

Madde 13.
Kur Farkları:
Alım	satım	emirlerinin	dövizle	gerçekleştirilmesi	halinde,	parite	ve	kur	dalgalanmasından	kaynaklanacak	olum-
lu	veya	olumsuz	fark	Yatırımcıya	ait	olup,	olumlu	veya	olumsuz	kur	farkı	Alan	Yatırım	tarafından	Yatırımcıya	
aksettirilecektir.

Madde 14.
Yatırımcının Temerrüdü:
Yatırımcının	işbu	sözleşmede	belirtilen	koşullardan	herhangi	birine	uymaması	veya	bu	maddelerde	öngörül-
en	ödemeleri	yapmaması,	gerekli	 teminat,	ücret,gider	ve	kurtaj	vb.tutarları	ödememesi,	 İşbu	sözleşmenin	
herhangi	bir	hükmüne	veya	Alan	Yatırım	tarafından	ilgili	dönemlerde	kendisine	bildirilen	Alan	Yatırım	esas	
ve	çalışma	şartları	ve	değişikliklerinden	herhangi	birine	aykırı	davranması,Yatırımcının	ödemelerini	 tatil	et-
mesi	veya	“borç	ödemekten	aciz	duruma”	düşmesi,Yatırımcının	konkordato	mühleti	talep	etmesi,Yatırımcının	
iflası,Alan	 Yatırım’ın	 münhasır	 takdirine	 göre	 Yatırımcının	 ilgili	 sözleşme	 çerçevesinde	 yükümlülükler-
ini	 yerine	 getiremeyecek	 şekilde	mali	 durumunun	 bozulması	 ile	 Yatırımcı	 temerrüdü	 gerçekleşmiş	 sayılır.
Yatırımcının	temerrüde	düşmesi	halinde	Alan	Yatırım	Yatırımcıya	hiçbir	bildirimde	bulunmaksızın	Yatırımcının	
açık	pozisyonlarının	bir	kısmını	veya	tamamını	uygun	gördüğü	şekilde	kapatabilir.	Yatırımcının	Alan	Yatırım	
nezdindeki	bütün	kıymetlerinin	tamamını	veya	bir	kısmını	satabilir,	Yatırımcının	verdiği	ve	henüz	uygulanmamış	
alım	satım	emirlerini	iptal	edebilir.Yatırımcının	muhtelif	hesapları	arasında	uygun	göreceği	virmanları	yapa-
bilir,	 teminatları	paraya	çevirebilir.	 Yatırımcı	hesabına	alım	satım	yapabilir.	Ayrıca,Alan	Yatırım	kendi	 takdi-
rine	göre	Yatırımcının	verdiği	teminatları	yeterli	bulmaz	ise	veya	herhangi	bir	sebeple	herhangi	bir	zamanda	
kendisini	korumak	amacıyla	da	yukarıdaki	şekillerden	biri	 ile	veya	uygun	göreceği	şekilde	Yatırımcının	açık	
pozisyonlarını	kısmen	veya	tamamen	kapatabilir.	Yatırımcının	açık	pozisyonlarının	bu	şekilde	kapatılması	so-
nucu	Yatırımcı	hesabının	borç	bakiyesi	vermesi	halinde	Yatırımcı,	bakiye	borcu	ödemekle	yükümlü	olacağı	
gibi,	Alan	Yatırım	Yatırımcının	bakiye	borcuna	işbu	sözleşmede	öngörülen	oranda	temerrüt	faizi	uygulamaya	
da	yetkili	olacaktır.
 
Madde 15
Sınırlamalar:
Alan	 Yatırım,	 herhangi	 bir	 zamanda	 kendi	 takdirinde	 olmak	 üzere,	 Yatırımcının	 sahip	 olabileceği	 veya	
edinebileceği	pozisyonların	 sayısını	 sınırlandırabilir.	 Söz	konusu	pozisyon	 limitleri	 konusundaki	 sınırlamalar	
Yatırımcıya	yazılı	olarak	Alan	Yatırım	tarafından	bildirilir.	Bu	nedenle,	Alan	Yatırım	Yatırımcının	hesaplarında,	
belirlediği	bu	limitin	üzerinde	pozisyon	yaratabilecek	işlemleri	yapmak	zorunda	değildir.	Yatırımcı,	tek	başına	
ya	da	başkalarıyla	birlikte	mevzuatın	belirlediği	pozisyon	limitlerini	aşmamayı	kabul	eder.
 
Madde 16.
Talimatlar:
Yatırımcı,	 opsiyon	 işlemlerinde,	 Mevzuatın	 uygulama	 talimatlarının	 verilmesine	 ilişkin	 koşullar	 ve	 süreler	
koyabileceğini	ve	bu	son	tarihe	kadar	uygulama	talimatı	vermezse	opsiyonların	değersiz	hale	geleceğini	ka-
bul	eder.	Vadeli	 işlemlerde	uzun	pozisyonlarda	 ilk	 ihbar	gününden	en	geç	 iki	 iş	günü	önce	ve	vadeli	 işlem	
sözleşmelerinde	kısa	pozisyonlarda	ya	da	opsiyonlarda	uzun	ve	kısa	pozisyonlarda	son	işlem	gününden	en	geç	
iki	iş	günü	önce,	Yatırımcı,	Alan	Yatırım’a	bu	vadeli	işlemleri	tasfiye	etme,	teslim	etme	veya	teslim	alma	ya	da	bu	
opsiyonları	tasfiye	etme,	uygulama	veya	sona	erdirme	talimatı	vereceğini	ve	Alan	Yatırım’a	bu	uygulama	veya	
teslim	için	yeterli	fonları	ve/veya	gerekli	dokümanları	teslim	edeceğini	kabul	eder.	Opsiyon	işlemleriyle	ilgili	
bu	talimat,	fon	ve/veya	dokümanlar	opsiyonun	son	geçerlilik	tarihinden	önce,	Alan	Yatırım’ın	eline	geçmediği	
takdirde,	Alan	Yatırım	opsiyonu	sona	ermeye	bırakabilir.	Yatırımcı,	borsa	veya	takas	merkezinin	aksine	bir	tali-
mat	olmadıkça	bazı	‘’in-the-money”	opsiyonlarını	otomatik	olarak	uygulayabileceğini	kabul	eder.
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Madde 17.
Birden Çok Hesap Durumu.
Alan	 Yatırım	 nezdinde	 Yatırımcıya	 birden	 çok	 hesap	 açılması	 halinde	 ayrı	 bir	 sözleşme	 yapılmadıkça,	 bu	
hesapların	tümü	işbu	sözleşme	kapsamında	kabul	edilecek	ve	bunların	tümüne	işbu	sözleşme	uygulanacaktır.
 
Madde 18. 
Ses Kayıtları.
Telefon	ile	alınan	emirlerde,	Seri:	V	No:6	sayılı	tebliğin	9.	maddesinde	açıkça	belirtildiği	üzere,	Alan	Yatırım	
tarafından	ses	kaydı	yapılmaktadır.	Alan	Yatırım	yapmış	olduğu	bu	ses	kaydı,	ihtilaf	halinde	taraflar	arasında	
kesin	delil	oluşturacaktır.

Madde 19.
Temlik Yasağı:
Yatırımcı,	Alan	Yatırım’ın	yazılı	 izni	olmadan	işbu	sözleşmeden	doğan	hak	ve	vecibelerini	ve	Alan	Yatırım’ın	
nezdindeki	hesaplarını	başkasına	devir	ve	temlik	edemez.

Madde 20.
Delil Şartı:
Bu	 sözleşmenin	 uygulanmasından	 dolayı	 ortaya	 çıkabilecek	 ihtilaflarda	 Alan	 Yatırım’ın	 defter,belge	 ve	
kayıtları	 ile	 Alan	 Yatırım	 tarafından	 ses	 kayıtları	 incelenir.	 Sermaye	 Piyasası	 Kurulu	 düzenlemelerinde	 yer	
alan	 ispat	 hükümleri	 saklı	 kalmak	 kaydıyla	 Alan	 Yatırım’ın	 telefon,	 telefax,	 elektronik	 ortamdaki	 iletişim	
sistemleri(Internet,	Intranet	vb),	veya	telex	gibi	iletişim	araçları	ile	veya	sözlü	olarak	Yatırımcıdan	Emir	aldığı	
durumlarda,	Alan	Yatırım’ın	defter,kayıt	ve	belgeleri	ile	mevcut	olması	durumunda	elindeki	telefon	kayıtları,	
telefaks,elektronik	 ortamdaki	 iletişim	 sistemleriyle(internet,intranet,vb.)	 gönderilen	 talimat	 örnekleri	 Alan	
Yatırım	ile	yatırımcı	arasındaki	ilişkilerde	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’na		göre	geçerli	bir	delil	niteliğindedir.

Madde 21.
Tazminat ve Sorumsuzluk Halleri:
Yatırımcı	 işbu	 Sözleşme	 tahdında	 Alan	 Yatırım’a	 ya	 da	 üçüncü	 kişilere	 karşı	 olan	 yükümlülükleri	 yerine
getirmekteki	 ihmali	ya	da	yerine	getirmemesi	nedeniyle	Alan	Yatırım’ın	maruz	kaldığını	bildirdiği	her	türlü
zarar	ziyan	tutarını	derhal,	nakden	ve	defaten	tazmin	etmeyi	taahhüt	eder.	Alan	Yatırım,	Yatırımcının	hesapları	
ile	 ilgili	herhangi	bir	 işlemi	yapmış	ya	da	yapmamış	olması	nedeniyle	uğrayacağı	zararı	Alan	Yatırım’ın	 işbu	
Sözleşmedeki	yükümlülüklerini	doğrudan	ihlalinden	kaynaklanmamış	olduğunun	sabit	olması	şartıyla	kabul	
eder.	Alan	Yatırım	savaş,	işgal,	iç	savaş,	abluka,	isyan,	sivil	ya	da	askeri	karmaşıklık,	sabotaj,	terör	hareketleri	
(Terörizm	 deyimi	 politik	 amaçlarla	 şiddet	 kullanma	 anlamına	 gelmekte	 olup,	 kamuya	 ve	 kamunun	 her-
hangi	 bir	 bölümüne	 korku	 saçmak	 amacıyla	 şiddet	 kullanmayı	 içermektedir),	 hükümet	müdahalesi,	 yasal	
takibat,	 işçi	ayaklanması,	grev,	 lokavt,	yangın,	su	baskını,	deprem,	diğer	doğal	afetler,	patlama,	 iyonlaşma,
radyasyon,	 nükleer	 yakıt	 patlaması,	 nükleer	 yakıtlardan	 kaynaklanan	 radyoaktif	 yayılma,	 radyoaktif
zehirlenme,	 nükleer	 tesis	 patlaması,	 sonik	 ya	 da	 süpersonik	 uçakların,	 yasa,	 karar	 ya	 da	 hükümetin	 veya
herhangi	 bir	 hükümet	 organının	 (mahkemeler,	 merkez	 bankası	 ve	 askeri	 otoriteler	 dahil)	 dolaylı	 ya	 da	
doğrudan	etkileri	gibi	olaylardan	dolayı	Yatırımcının	maruz	kalacağı	kayıp,	 zarar	ya	da	cezalardan	sorumlu	
olmayacaktır.	Emirlerin	iletiminde,	gerçekleşmesinde,	tesliminde,	teminatların	alınmasında,	iadesinde	ve	diğer	
tüm	Borsa	işlemlerinde	Borsanın	veya	Alan	Yatırım’ın	bilgi	işlem	ve	iletişim	sistemlerinde	arızaların	oluşması
sebebiyle	ortaya	çıkabilecek	gecikme	ve	zararlardan	Alan	Yatırım’ın	sorumlu	olmadığını	Yatırımcı	kabul	eder.	
Alan	 Yatırım,	 Yatırımcının	 Emirlerinin	 kısmen	 veya	 tamamen	 yerine	 getirilememesinden;	 Takas	 Merkezi,	
TOMB	ve/veya	Aracı	Kurumların	sermaye	piyasası	araçlarını	 teslim	etmemesi	veya	bedellerini	ödememes-
inden;	üçüncü	kişilerin	hata,	unutma,	gecikme,	yanılma	ve	her	türlü	kusurundan;	mücbir	sebepler	ve/veya	
doğal	 afetler	 sonucu	meydana	 gelebilecek	 zararlardan,	 Yatırımcı’nın	 Emri	 sonucunda	 Takas	Merkezi’nden
teslim	aldığı	 sermaye	piyasası	 araçlarının	 sahte,	 usulsüz,	 eksik,	 yıpranmış,	 tahrif	 edilmiş,	 noksan	 kuponlu,	
çalıntı	 veya	 ödeme	 yasaklı	 olmalarından;	 değiştirilmeleri	 söz	 konusu	 olduğu	 halde	 eski	 sermaye	 piyasası	
araçlarının	tesliminden;	VİOP	ve/veya	Takas	Merkezi’ndeki	saklama	ve	çalışma	sisteminden	kaynaklanan	bütün	
zararlardan	ve	Alan	Yatırım’ın	kendi	kontrolü	ve	iradesi	dışında	gerçekleşecek	her	türlü	olaylardan	doğacak	
zararlardan	 sorumlu	 değildir.	 Yatırımcı,Alan	 Yatırım’ın	 bu	 nedenlerle	 hiçbir	 hukuki	 ve	 cezai	 mesuliyetinin	
olmayacağını	beyan,	kabul	ve	taahhüt	eder.	Bu	sözleşmenin	standart	eki	olan	Müşteri	Tanıma	Formu’ndaki	
bilgilerin	güncellenme	sorumluluğu	müşteriye	ait	olup	Alan	Yatırım’ın	yaptığı	işlemlerde	söz	konusu	form	esas	
alınacaktır.
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Madde 22.
Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi:
İşbu	sözleşme	süresiz	olup,	taraflarca	7	(yedi	)	gün	önceden	yazılı	ihbarda	bulunmak	suretiyle	haklı	bir	sebep	
gösterilerek	Sözleşme	her	zaman	feshedilebilir.	Alan	Yatırım’ın	Yatırımcının	yükümlülüklerini	yerine	getirmem-
esi	halinde	haklı	sebeplerle	Sözleşmeyi	yazılı	bildirimle	derhal	feshetme	hakkı	vardır.	Sözleşmenin	feshi	duru-
munda	Yatırımcının	talimatı	doğrultusunda	Yatırımcıya	ait	nakit	ve	menkul	kıymetler	bir	başka	kuruluşa	trans-
fer	edilir.	Yatırımcıya	ait	menkul	kıymetler	mislen	teslim	edilir.	Yatırımcının	Alan	Yatırım’a	işbu	Sözleşmeden	
doğan	borcunun	mevcut	olması	durumunda,	fesih	tarihi	itibariyle	borç	muaccel	hale	gelir	ve	borcun	tamamen	
kapatılmasına	kadar	sözleşme	hükümleri	uygulanır.

Madde 23.
Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler:
Alan	Yatırım	 işbu	Sözleşmedeki	 tüm	şart	 ve	hükümleri	herhangi	bir	 zamanda	 tek	 taraflı	olarak	değiştirme	
hakkına	sahiptir.	Alan	Yatırım	bu	değişiklikleri	Yatırımcıya	yazılı	olarak	tebliğ	edecektir.	MÜŞTERİ	bu	sözleşme	
değişikliklerini	 kabul	edip	etmemekte	serbesttir.	Ancak	 tebellüğ	 tarihinden	 itibaren	yedi	 (7)	gün	 içinde	bu	
değişikliklere	karşı	herhangi	bir	yazılı	itirazda	bulunmadığı	takdirde	değişiklikleri	kabul	etmiş	sayılacaktır.	Alan	
Yatırım	tarafından	önerilen	sözleşme	değişikliği	yatırımcı	açısından	haklı	fesih	nedenidir.	Yatırımcı	mevzuatta	
uygulanması	 zorunlu	bir	değişiklik	yapıldığı	 takdirde	kendisine	uygulanabileceğini	beyan,	kabul	ve	 taahhüt	
eder.	Bu	değişiklikler	Şirket	tarafından	derhal	Sermaye	Piyasası	Kuruluna	bildirilecektir.

Madde 24.
Temsil (Vekil Atanması):
İşbu	 Sözleşme	 kapsamında	 yapılacak	 işlemlerde	 Yatırımcı,	 vekil	 olmaya	 ehil	 kişi	 ya	 da	 kişileri	 vekil	 tay-
in	 edebilir.	 Bunun	 için	 Yatırımcı,	 vekilinin	 ismini,	 imza	 örneğini	 ve	 kapsamını	 içeren	 noterden	 tasdikli	 bir	
vekaletname	örneğini	Alan	Yatırım’a	vermek	zorundadır.	Alan	Yatırım’a	karşı	yalnızca	kurul	mevzuatına	uy-
gun	olarak	düzenlenmiş	vekaletname	 ile	yetkilendirilmiş	kişiler	 tasarruf	yetkilisi	 sayılacaklardır.	Aksi	açıkça	
belirtilmedikçe	temsilcilerin	bu	sözleşme	ile	Yatırımcının	yetkili	olduğu	her	konuda	yetkili	olduğu	kabul	edilir.	
Alan	Yatırım,	yatırımcının	ve	onun	vekillerinin	kimliğini,	kendisine	verilen	imza	örneklerini,	makul	bir	dikkatle	
yapar	ve	ilk	bakışta	anlaşılmayacak	olan	imza	benzerliklerinin	sonuçlarından	sorumlu	tutulamaz.	Yatırımcının	
ya	 da	 vekillerinin	 ehliyetsizliğinden	 doğabilecek	 tüm	 sorumluluk	 Yatırımcıya	 aittir.	 Alan	 Yatırım,	 vekilin	
ehliyetsizliğinin	neden	olduğu	sonuçlardan	hiçbir	şekilde	sorumlu	tutulamaz.	Ehliyetsizliğin	ilan	edilmiş	veya	
yayın	organlarında	yayınlanmış	olması,	Alan	Yatırım’a	ayrıca	yazılı	ihbarda	bulunulmadıkça	Alan	Yatırım	için	
bağlayıcı	 değildir.	 Yatırımcı	 tarafından	 	 İşbu	 Sözleşme	 kapsamında	 yapılacak	 işlemlerde	 kurul	 mevzuatına	
uygun	olarak	düzenlenmiş	 	 vekaletname	 ile	 vekil	 atanan	 kişi/kişilerin	 tasarruf	 yetkisi,	 yapılan	değişiklikler	
Yatırımcı	tarafından	noter	kanalıyla	Alan	Yatırım’a	bildirilinceye	kadar,	Alan	Yatırım	yönünden	geçerli	olacaktır.

Madde 25.
Müşterek Hesap:
Birden	fazla	kişinin	ortak	hareket	etmek	suretiyle	Alan	Yatırım	nezdinde	ortak	hesap	açtırmaları	durumunda,	
aksi	yazılı	olarak	Alan	Yatırım’a	bildirilmedikçe,	ortak	hesap	sahiplerinden	her	biri,	diğer	ortak	hesap	sahip-
lerinin	muvafakatına	gerek	olmaksızın,	münferiden	Alan	Yatırım’a	her	türlü	talimat	ve	emir	vermeye	ve	or-
tak	 hesapta	 bulunan	menkul	 kıymet	 ve	 nakitlerin	 tamamı	 üzerinde	 tasarruf	 etmeye	bu	 sözleşmede	 yazılı	
hükümlerden	faydalanmaya	yetkili	olacaktır.	Bu	nedenle,	müşterek	yatırım	hesabı	sahiplerinden	her	birisi,	
diğer	hesap	sahibi	veya	sahiplerinin	yatırım	hesabını	kullanmalarından	doğacak	tüm	sonuçlardan	mütesel-
silen	sorumlu	olacaklarını	peşinen	kabul	ve	taahhüt	ederler.	Vefat	halinde,	haciz,tedbir,vb.	kanuni	 işlemler	
karşısında	aksi	sözleşmede	belirtilmedikçe	hak	ve	borçlar	eşit	sayılır.	Müşterek	hesap	sahiplerinden	her	biri,	
bu	sözleşmeden	doğacak	borç	ve	yükümlülüklerden	Alan	Yatırım’a	karşı	müteselsilen	sorumludur.Alan	Yatırım	
müşterek	hesap	sahiplerinden	birine	yükümlülüğünü	yerine	getirmekle	diğerlerine	karşı	da	yükümlülüğünü	
yerine	getirmiş	sayılır.

Madde 26.
Diğer Hükümler.

26.1. Türev Araçlar Risk Bildirim Formu.	Yatırımcı	işbu	sözleşmeyi	imzalamadan	önce,	sözleşmede	yer	alan	ve	
Sermaye	Piyasası	Kurulu	tarafından	yayımlanan	Türev	Araçlar	Risk	bildirim	Formu’nun	bir	nüshasını	aldığını,	
okuduğunu	ve	anladığını	kabul	ve	beyan	eder.

Yatırımcı	İmza	...................................................	
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26.2. Yatırımcının Risk ve Getiri Tercihleri:	Sermaye	Piyasası	Kanunu	gereği	Yatırımcı,	Alan	Yatırım	tarafından	
risk	ve	getiri	tercihleri,	yatırım	araçları	ve	mali	durumu	hakkında	yeterli	bilgiye	sahip	olunması	bakımından	
oluşturulan	sözleşmenin	sonunda	yer	alan	Standart	Yatırımcı	Formu’nu	(“Ek:1”)	dolduracaktır.	Yatırımcı	za-
man	 içerisinde	bu	formda	yer	alan	bilgilerde	değişiklik	meydana	gelmesi	halinde	bunları	yazılı	olarak	Alan	
Yatırım’a	ileterek	bilgilerini	güncellemek	zorundadır.	Aksi	halde	Yatırımcı,	Alan	Yatırım’ın	yaptığı	işlemlerde	söz	
konusu	formu	esas	alacağını	kabul	eder.	
Yatırımcı	bilgi	vermekten	kaçınması	halinde	sorumluluğun	kendisine	ait	olduğunu	kabul	eder.	Yatırımcı	bilgi	
vermeyi	istememesi	durumunda	bilgi	vermek	istemediğine	ilişkin	yazılı	bir	beyan	vermek	zorundadır.	Yatırımcı	
yukarıdaki	hususları	okuyup	anladığını,	özgür	iradesi	ile	bu	Sözleşmeyi	imzaladığını	kabul,	beyan	ve	taahhüt	
eder.

26.3. Yatırımcı Hesabına Dayanağı Olmaksızın Sehven Yapılan Kayıtlar:	Yatırımcı,	işbu	sözleşme	kapsamındaki	
işlemler	sebebiyle	Alan	Yatırım	nezdindeki	hesabına	herhangi	bir	dayanağı	olmaksızın,	mükerreren,	fazladan	
veya	 sehven	 alacak	 kaydı	 yapıldığı	 takdirde	 bunun	 Alan	 Yatırım	 tarafından,	 kendisine	 herhangi	 bir	 ihbar	
yapılmadan	reysen	geri	çıkışı	yapılarak	sermaye	piyasası	aracı	veya	nakdin	tahsil	edilebileceğini,	bunlar	üzer-
inde	tasarrufta	bulunduğu	takdirde	iade	edeceğini,	iade	işlemine	kadar	geçen	sürede	piyasa	koşullarında	karşı	
taraftan	oluşan	zararını	sermaye	piyasası	aracı	olarak	tazmin	edeceğini	ve	alacak	kaydı	tarihinden	iade	tari-
hine	kadar	Alan	Yatırım	Yatırımcısına	uygulanan	repo-	ters	repo	oranı	üzerinden	faizi	ve	diğer	yasal	kesintileri	
ile	birlikte	Alan	Yatırım’a	ödeyeceğini	kabul	ve	taahhüt	eder.

26.4. Kısmi Hükümsüzlük: İşbu	 Sözleşmenin	 herhangi	 bir	 hükmünün	 geçersiz	 olması	 Sözleşme’nin	 diğer	
hükümlerinin	geçerliliğini	etkilemez.

26.5. Feragatler:	Taraflardan	herhangi	birinin	bu	Sözleşmeden	kaynaklanan	yetki	ya	da	birini	ya	da	bir	kısmını	
kullanmaması,	bu	yetki	veya	haklarından	feragat	ettiği	anlamını	taşımaz.	Ayrıca,	yetki	ve	hakların	bir	kez	veya	
kısmen	 kullanılması,	 bunların	 birden	 çok	 kullanılma	 veya	 tam	 kullanılma	 hakkını	 ortadan	 kaldırmaz.	 İşbu	
Sözleşme	hükümlerinin	herhangi	birinden	feragat	ancak	yazılı	olması	halinde	geçerlilik	kazanır.

26.6. Uygulanacak Hükümler:	 İşbu	 Sözleşmenin	 Sermaye	 Piyasası	 Kurulu	 ve	 VİOP	 düzenlemelerine	 aykırı	
hükümleri	uygulanmaz.	Sözleşme’de	hüküm	bulunmayan	hallerde	Sermaye	Piyasası	Kurulu	ile	Borsa	İstanbul	
A.Ş.	Vadeli	İşlem	ve	Opsiyon	Piyasası	hükümleri	ve	genel	hükümler	uygulanır.	İşbu	Sözleşme,	Borsa	Kuralları	
ve	Yatırımcının	açık	pozisyon	sahibi	bulunduğu	Türev	Araçları	hükümleri	ile	birlikte	uygulanır.

26.7. Tebliğ  Adresi:		İşbu	sözleşmede	tarafların	adlarının	yanında	yazılı	adresler	geçerli	tebligat	adresleridir	
Bu	adreslere	yapılan	tebligatlar	yazılı	adres	değişikliği	bildirimi	yapılmadıkça,	bu	adreslere	yapılan	tebligatlar	
geçerlidir.	 .	Alan	Yatırım	açısından	adres	değişikliği	olması	halinde,	ticaret	siciline	 tescil	ettirilip	 ilan	edilen	
adres	esastır.	Bu	nedenle	Alan	Yatırım	açısından		adres	değişikliğinin	yazılı	bildirim	yapılması	gerekmez.	Adres	
değişikliği	sebebiyle	geri	tebligat	yapılamasa	dahi,	geri	dönüş	şerhinin	yazıldığı	tarihte	tebligat	yapılmış	sayılır.			

26.8. Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetki:	İşbu	Sözleşmeden	doğan	uyuşmazlıklarda	İstanbul	Merkez	Mahke-
meleri	ve	İcra	Müdürlükleri	yetkilidir.	

Madde 27. 
Yatırımcı Beyanı:

Yatırımcı	bu	sözleşmenin	tüm	hükümlerini	anladığını	ve	bütün	koşullarını	kabul	ettiğini	vadeli	işlem	ve	opsi-
yon	sözleşmelerini	alıp	satmanın	yüksek	risk	taşıdığını	ve	işlemlerinden	kaynaklanan	yükümlülükleri	eksiksiz	
yerine	getireceğini	kabul	ve	beyan	eder.
İşbu	 sözleşme	 	 yukarıda	 belirtilen	 27	 (yirmiyedi)	 madde	 ve	 ekleri	 ile	 geçerli	 olup	 her	 iki	 tarafça	 da	
………/………/……….	tarihinde	imzalanmış	ve	aynı	tarihte	yürürlüğe	girmiştir.	Bir	nüshası	Yatırımcı’ya	verilmiştir.
 
      
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     MÜŞTERİ 

	 			 	 	 	 	 	 	 	 Ad-Soyad	:		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 İmza:
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Ek:1                                           ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Kişisel Bilgiler
Müşteri		No	 	
Ad	–	Soyad	 	
Ev	Telefonu	 	
E-Mail	 	
Doğum	Yeri	ve	Tarihi	 	
Ev	Adresi	 	
Cep	Telefonu	 	
Vergi	No	 	
T.C.Kimlik	No	 	
 
Risk ve Getiri tercihi
		 	 	 	 											Yatırım	Yaptınız	mı?	 Risk	Ve	Getirileri	Ile	Ilgili	Bilgi	Sahibi	Misiniz?
 
Hisse	Senedi		 		 	
Repo	 		 	
Hazine	Bonosu/Devlet	Tahvili			 	
Yatırım	Fonu	 		 	
Döviz	 		 	
Altın	 		 	
 
Aşağıda	risk	ve	getiri	tercihlerinden	hangisinin	size	uygun	olduğunu	seçiniz
Risk	Almak	istemiyorum	 	
Ortalama	getiri	düzeyi	ile	ortalama	risk	alabirim	 	
Ortalama	üzeri	getiri	beklentisi	ile	ortalama	üzeri	risk	alabilirim	 	
Yüksek	getiri	beklentisi	ile	yüksek	risk	alabilirim	 	
 
Mali Durum
Varlıklar	ve	Varsa	Borçlar	
 
 
Yatırım	Amacı
 
 
Yukarıda	vermiş	olduğum	bilgilerin	tümünün	doğru	ve	eksiksiz	olduğunu	kabul	ve	beyan	ederim.	
Ad Soyad            
 
İmza…………………………………
 
 

Risk	getiri	tercihlerim,	mali	durumum	ve	yatırım	amaçlarım	ile	ilgili	olara	bilgi	vermek	istemiyorum.
Bu	durumda	sorumluluğun	bana	ait	olduğunu	ve	Alan	Yatırım	Değerler	A.Ş.’nin	veya	herhangi	bir
acentasının	bu	konuda	beni	uyardığını	kabul	ve	beyan	ederim.
 

Ad	Soyad	İmza	………………………………	 	 	 	
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Nezdinizde	adıma	açılacak	hesaplarla	 ilgili	 sözleşme,talimat,	makbuz	ve	evraklarda	aşağıda	örneği	
bulunan
İmzamı	kullanacağımı	ve	yukarıda	belirtilen	bilgilerin	doğruluğunu	beyan	ederim.
 
 
 
(İmza ve varsa Kaşe)……………………………
 
 
 
 
 

Nezdinizde	adıma	açılacak	hesaplarla	 ilgili	 sözleşme	Talimat,	makbuz	ve	evraklarda	aşağıda	örneği	
bulunan	imzamı	kullanacağımı	ve	yukarıda	belirtilen	bilgilerin	doğruluğunu	beyan	ederim.
 

(İmza ve varsa Kaşe)……………………………
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