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A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK  

ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

 
MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/TİCARET UNVANI :  

MÜŞTERİ HESAP NUMARASI :  

SÖZLEŞME SIRA NO :  

 
 
İşbu Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (“Sözleşme”) Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İstanbul 
adresinde bulunan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (bundan sonra Aracı Kurum olarak anılacaktır.) ile; 
Diğer tarafta: 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………. adresinde bulunan;  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (bundan sonra 
Müşteri/Müşteriler olarak anılacaktır) arasında, aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. 
 
Bu Sözleşme Müşteri’nin Aracı Kurum nezdinde Türev Araçların alım satımı amacıyla açılmış ve açılacak diğer hesapları için de geçerlidir. 
 
Madde 1- Tanım ve Kısaltmalar: 
 
Borsa: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve/veya Borsa İstanbul A.Ş.’yi 
Aracı Kurum: 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. Bu sözleşmede A1 Capital Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.’yi, 

Piyasa: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve/veya Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 
sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları. 

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

Opsiyon 
Sözleşmesi: 

Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve 
nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, 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 şiire içinde sözleşmeye konu teşkil 
eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada 
bulunma hakkını, 
2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil 
eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma 
hakkını. 

Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinde): 

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, söyleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde söyleşmeye konu teşkil 
eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama yükümlülüğünü. 

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

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

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

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

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. 
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Müşteri: Sözleşme çerçevesinde işlem yapmak üzere adına/adlarına hesap açılan ve hesapları üzerinde tasarrufta 
bulunmaya yetkili olan tanıtıcı bilgileri ekte verilen gerçek ve/veya tüzel kişi/kişileri, 

Hesap: Aracı Kurum nezdinde sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, repo ve ters repo işlemi ve 
sermaye piyasası araçlarıyla ilgili diğer hizmetlerden yararlanmak amacıyla Müşteri adına açılan her türlü 
münferit veya müşterek hesabı, 

Müşterek Hesap: Birden fazla kişi adına açılan ve hesap sahiplerinin her birinin ayrı ayrı tasarruf edebildiği veya hesap 
sahiplerinin ancak birlikte tasarruf edebilecekleri ortak hesabı, 

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu, 
Türev Araç: Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerini, 
Alım Emri: Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçlarının, satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya 

sözlü ya da telefon, telefaks veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, 
Satım Emri: Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçlarının, satılması için (Kısa pozisyon alınması) yazılı veya sözlü, ya 

da telefon, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, 
Emir: Alım veya Satım Emrini, 
Kurtaj Ücreti: Türev Araçları alım ve satımlarından ötürü Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücreti, 
Komisyon: Gerçekleştirilen her Türev Araçları Alım ve Satım Emri nedeniyle Müşteri’nin Aracı Kurum’a ödemekle 

yükümlü olduğu komisyonu, 
Takas Merkezi: Borsa tarafından belirlenen Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin takasını yapmakla 

görevli kurumu, 
Borsa Kuralları: Borsaların Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikler, Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası 

Yönetmeliği, Borsa İstanbul Yönetmeliği, Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık 
Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Seri: V No: 51), söz konusu 
Tebliğ ve Yönetmeliklerin hükümleri uyarınca Kurul, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan 
düzenlemeler ve bunlarda yapılan değişiklikler. 

İşlem Kuralları: İşbu Sözleşme’nin 2 no’lu ekini oluşturan ve Aracı Kurum ile Müşteri’nin karşılıklı mutabakatıyla Müşteri 
için belirlenmiş başlangıç teminatının oranını, pozisyon limitlerini, teminat olarak kabul edilebilecek 
kıymetleri, teminata kabul edilme oranlarını ifade eder. 

 
Madde 2 - Sözleşme’nin Konusu: 
Müşterinin Aracı Kurum aracılığıyla Borsa’da gerçekleştireceği Türev Araçların alım satım işlemlerinin yapılması ile Müşterinin alım ve satımını 
yaptığı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre Aracı Kurum aracılığı ile 
teminatların yatırılması, çekilmesi, idaresi ve nemalandırılması bu Sözleşme’nin konusu ve kapsamına girmektedir. Bu Sözleşme sadece Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) ve/veya Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)’da gerçekleşecek olan Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Sözleşmeleri ile bunlara ilişkin işlemleri kapsar. 
 
Madde 3- Tasarruf Yetkisi, Temsilci ve Vekiller: 
3.1.  Aracı Kurum ticaret siciline tescil edilmiş imza sirkülerinde belirlenen yetki sınırları çerçevesinde sirkülerde belirtilen yetkililer tarafından 
temsil edilir. 
3.2. Tüzel kişi Müşteri, işbu Sözleşme’nin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli en yeni imza sirkülerini ve bu 
Sözleşme’yi tüzel kişilik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını ve Aracı Kurum’un uygun göreceği diğer her 
türlü belgeleri Aracı Kurum’a ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, kimlik belgelerinin fotokopilerini çıkartarak, ana sözleşme ve 
imza sirküleri ile birlikte bu Sözleşme’nin ekleri olarak muhafaza edecektir. Müşteri, Sözleşme’nin imzalanması sırasında Aracı Kurum’a ibraz 
ettiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri de derhal Aracı Kurum’a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. 
3.3. Aracı Kurum’a karşı yalnızca imza yetkileri imza örnekleri ile birlikte Aracı Kurum’a tevdi edilen kimseler tüzel kişi Müşteri adına tasarruf 
yetkisine sahiptir. 
3.4. Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi halinde, tüzel kişi Müşteri tarafından bu durum, yazılı olarak 
hemen Aracı Kurum’a bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Aracı 
Kurum’a yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ya da başkaca herhangi bir yayın 
organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzel kişi Müşteri tarafından Aracı Kurum’a yazılı olarak 
bildirilmedikçe Aracı Kurum’u bağlamayacaktır. Bildirim yapılmaması veya bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan 
münhasıran tüzel kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Aracı Kurum hiçbir suretle sorumlu tutulmayacaktır. 
3.5. Gerçek kişi Müşteri, işbu Sözleşme’nin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslını ve Aracı Kurum’un uygun göreceği diğer her türlü 
belgeleri Aracı Kurum’a ibraz edecek ve Aracı Kurum’da çıkaracağı bir fotokopisini bu Sözleşme’nin eki olarak muhafaza edecektir. 
3.6.  Aracı Kurum, Müşteri’nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini adı geçenlerin Aracı 
Kurum’da doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Aracı Kurum imza karşılaştırmasını 
makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. 
3.7.  Müşteri, bir vekil ya da temsilci marifetiyle işlem yaptırabilmek için Aracı Kurum tarafından belirlenecek veya uygun görülecek bir 
vekaletnamenin veya temsil belgesinin Aracı Kurum’a ibraz edilmesinin şart olduğunu kabul eder. Aracı Kurum, tasarruf yetkisini kanıtlamak 
üzere Aracı Kurum’a tevdi edilen vekalet belgeleri ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir. 
3.8. Aracı Kurum yöneticileri dahil tüm çalışanları, müşterilerden Türev Araçların alım satımına aracılık hizmetinde alım satım emri verme, 
ordino imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname alarak müşteri adına 
işlem yapamazlar. 
3.9.  Müşteri, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından kimlik tespiti amacıyla, kendisi 
ve/veya temsilcisi/vekilleri için istenecek belgeleri ibraz etmeyi kabul eder. 
3.10. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bu belgeler, Müşteri’yi Aracı Kurum’la olan tüm ilişkilerde ve 
hesapta tasarruf konusunda genel olarak temsil etme yetkisini tanımış sayılır. 
3.11. Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup da, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse, Aracı Kurum her bir imza yetkilisinin 
münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Yetkilendirmedeki sakatlıklar ya da sahtelikleri Aracı Kurum’un fark etmemiş olmasının 
sonuçları Müşteri’ye aittir. 
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3.12. Aracı Kurum, yazılı olarak bilgi verilmiş olmadıkça, Müşteri’nin ya da üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinin sonuçlarından veya Müşteri’yi ya da 
üçüncü kişileri ehliyetli saymış olmaktan ötürü sorumlu değildir. Yazılı olarak bildirimde bulunulmuş olmadıkça ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması 
Aracı Kurum’u bağlamaz. 
3.13. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması 
bakımından oluşturulan ve A1 CAPİTAL YATIRIM Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Araçlarının Alım satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
ekinde yer alan Müşteriyi Tanıma Formu’nu okumuş ve imzalamıştır. Formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde Müşteri bunları yazılı 
olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır. Müşteri Aracı Kurum’un yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını, bilgi 
vermekten kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek 
istemediğine ilişkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi 
imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 
3.14. Müşteri Sözleşme’yi imzalamadan önce ekte yer alan ve Kurul tarafından yayımlanan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’nun (Ek-2) bir 
nüshasını aldığını, okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. 
 
Madde 4- Müşterek Hesaba Uygulanacak Hükümler: 
4.1. Müşterek hesabın sahiplerinden her biri tek başına hesapta, hesap sahibi olarak, bu hesabın tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir, bu 
hesabın kullanılması ile ilgili olarak bu Sözleşme’deki yetkileri kısmen veya tamamen kullanmak üzere başkalarına tek başına vekaletname 
verebilir ve vekil tayin ettiği kişiyi azledebilir. Tevkil veya azil, Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. 
4.2. Müşterek hesap sahipleri Aracı Kurum’a karşı olan borç ve yükümlülüklerinden ötürü müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 
Müşterek hesap sahiplerinden her biri, sözü edilen müşterek hesabın alacağında bulunan veya bulunacak bütün meblağları ve her çeşit 
sermaye piyasası aracını kısmen veya tamamen geri almaya ve bunlara karşılık makbuz ve ibra senetleri vermeye, hesapların borcuna 
kaydedilmek üzere Aracı Kurum’a her türlü muamele, teslimat ve ödemeleri yaptırmaya, kabul ve tasdike, her türlü sözleşmeler yapmaya, her 
türlü evrakı imzalamaya, tek başına müşterek hesabı kapatmaya yetkilidir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinde Aracı Kurum, ayrıca münferit 
veya müşterek herhangi bir yazılı talimat aramaz. Aracı Kurum, müşterek hesap sahiplerinden birinin hesapla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine 
getirerek, müşterek hesabın diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur. Ancak, müşterek hesap sahipleri aynı tarihte aynı konuda farklı 
bir tasarruf ve işlem talep ettikleri takdirde, Aracı Kurum, hesap sahiplerinin aralarındaki ihtilaf giderilinceye ve durum müşterek bir yazı ile 
Aracı Kurum’a bildirilinceye kadar bu tasarruf ve işlemleri yerine getirmekten imtina edebilir. 
4.3. Aracı Kurum, aksine yazılı bir talimat verilmedikçe, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin, vekillerinin veya üçüncü şahısların 
yatırdığı meblağları ve teslim ettiği sermaye piyasası araçlarını müşterek hesaba almaya, müşterek hesap sahiplerinden ayrıca bir talimat 
alınmasına lüzum kalmaksızın, müşterek hesaptaki alacak bakiyesini, bir banka nezdindeki vadesiz müşterek mevduat hesabına yahut hesap 
sahipleri adına Aracı Kurum nezdinde mevcut veya açtıracakları müşterek veya şahsi hesaplardan herhangi birine re’sen alacak kaydetmeye, 
hesap sahiplerinin Aracı Kurum nezdinde mevcut veya açtıracakları şahsi veya diğer müşterek hesaplarından, işbu Sözleşme’nin konusunu teşkil 
eden müşterek hesaba gerekli virman ve aktarmaları yapmaya yetkilidir. 
4.4. Mevcut müşterek hesaba başka birinin katılabilmesi, müşterek hesap sahiplerinin birlikte ve yazılı olarak Aracı Kurum’a yapacakları istek 
üzerine mümkün olabilecektir. Hesap sahipleri bu husustaki yazılı isteklerinin Aracı Kurum’a tevdiinden itibaren, yeni iştirakçinin bu hesap ile 
ilgili olarak yapacağı muamelelerden doğacak bilcümle neticelerden müteselsilen sorumlu olacaklardır. Müşterek hesap sahiplerinden her biri 
Aracı Kurum’a yazılı olarak başvurmak suretiyle hesap sahipliğinden çekilebilir. Müşterek hesap sahipliğinden çekilen, hesap üzerindeki 
haklarını diğer hesap sahiplerine, müşterek hesabın şartlarına tabi olmak üzere temlik etmiş sayılır. Müşterek hesap sahipleri bu hesap 
üzerindeki haklarını hiçbir suretle başkalarına (Aracı Kurum ve müşterek hesap sahiplerinin dışındakilere) devir ve temlik edemeyeceklerdir. 
4.5. Müşterek hesap sahiplerinin Sözleşme konusu hesaplarda mevcut ve ileride mevcut olabilecek nakit ve her tür sermaye piyasası araçları 
üzerinde, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin Aracı Kurum’a karşı doğmuş ve doğacak borç ve yükümlülüklerinden ötürü, herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın Aracı Kurum’un rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı olduğunu ve bunları paraya çevirmeye ve kısmen veya 
tamamen alacaklarına mahsup etmeye yetkili bulunduğunu müşterek hesap sahipleri peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt 
ederler. 
4.6. Aracı Kurum’un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, 
ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi almış ve öğrenmiş 
sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerlerini tebligat ve bildirim kabulü konusunda temsil eder. 
4.7. Aracı Kurum’a müşterek hesap sahiplerinden biri veya birkaçı hakkında haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca 
sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa, Aracı Kurum, hesap sahiplerinden hiçbirine ödemede bulunmayarak, yetkili 
mahkemelerce verilecek kesin hükme kadar müşterek hesap üzerindeki tasarrufları durduracaktır. 
4.8. Aracı Kurum, müşterek hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının ölümünden ya da gaipliğine karar verildiğinden haberdar olursa, 
hesabın tümünü veraset vergi dairesinden vergi ile ilişkisizlik belgesi getirilinceye kadar bloke etmeye ve tasarruf edilmesini durdurmaya 
yetkilidir. Bununla birlikte Aracı Kurum, kendi takdirine göre müşterek hesap sahiplerinden her birinin paylarını eşit saymaya ve buna göre 
işlem yapmaya yetkilidir. Yetkili yargı mercilerinden alınmış bir karar Aracı Kurum’a tevdi edilmiş olmadıkça, Aracı Kurum ölen, gaipliğine karar 
verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas eden veya konkordato mehli alan veya konkordato akdeden müşterek hesap sahibi veya sahiplerinin 
payını bu esasa göre ayırarak hesabın alacak bakiyesinden geri kalanı diğer müşterek hesap sahiplerinin müşterek hesabı olarak işletmeye 
mezun ve yetkili olup, bu nedenle sorumlu tutulamaz. Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, Aracı Kurum ölümden haberdar 
olsun veya olmasın, diğer hesap sahiplerine yapacağı ödemelerden ve teslimatlardan dolayı vergi dairelerine ve ölen hesap sahibinin 
mirasçılarına karşı doğabilecek sorumlulukları, hayatta olan hesap sahipleri müştereken ve müteselsilen üzerlerine almış sayılacaklardır. 
Müşterek hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, bu hesaptaki hak ve vecibeleri ile ilgili olarak, diğeri veya diğerleri ya da Aracı Kurum 
aleyhine mahkeme veya icra dairelerine müracaat etmeleri ve bu mercilerin durumu Aracı Kurum’a bildirmeleri halinde, Aracı Kurum hesap 
sahiplerinden hiçbirisine herhangi bir ödeme ve teslimat yapmayacaktır. 
 

EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 
Madde 5- Müşteri Emirlerinin Kabulünde Önşartlar: 
5.1. Müşteri’nin emrinin kabul edilebilmesi için “İşlem Kuralları (Ek-1)”de belirlenen oranlarda başlangıç teminatının Müşteri’nin Aracı Kurum 
nezdindeki hesabında bulunması gerekir. Aksi halde Aracı Kurum Müşteri’nin emrini kabul etmeyebilir. 
5.2. Aracı Kurum, durumu Müşteri’ye hemen bildirmek suretiyle Müşteri’nin emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. 
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5.3. Müşterinin Borsa Kuralları ve bu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda Aracı Kurum, 
müşterinin, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmeme hakkına sahiptir. 
5.4. Borsa Yönetim Kurulu tarafından Müşteri’nin emirlerinin Borsa Üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa 
Bülteninde yayımlanmasından sonra Aracı Kurum, Müşterinin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez. 
 
Madde 6- Müşteri Emirlerinin İçeriği ve İletilme Şekli: 
6.1. Müşteri, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesindeki alım satım emirlerini Aracı Kurum’a yazılı veya yazılı olmayan şekilde (şifahen veya 
telefon, telefaks ile, internet ve/veya elektronik ortamlar,whtsapp aracılığıyla) verebilir. Müşteri yazılı şekilde veya yazılı olmayan şekilde 
vereceği alım, satım emirleri ve diğer talimatları üzerine Aracı Kurum tarafından yapılacak işlemlerin bütün sonuçlarını kabul ederek 
sorumluluğunu üstlenmiştir. Aracı Kurum, sözlü emirlerin yazılı olarak teyit edilmesini talep ettiği takdirde Müşteri bunları derhal Aracı Kurum’a 
ulaştırır. 
6.2. Aracı Kurum Müşteri’den Borsa’da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığında, iki nüsha müteselsil sıra numaralı emir formu 
düzenleyecek ve bir nüshasını istediğinde Müşteriye vermek üzere hazır bulunduracaktır. Emir formlarının bir nüshasını teslim almak 
Müşteri’nin yükümlülüğü olup Müşteri, emirlerine ait bu nüshaları Aracı Kurum’dan teslim alacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin yazılı 
emir vermesi halinde emir formunu imzalaması zorunludur. Müşteri’nin sözlü olarak emir vermesi durumunda Aracı Kurum Müşteri’nin emrini 
Müşteri’nin imzasını aranmaksızın yazılı hale getirecektir. Yazılı olmayan emirlerin Müşteri tarafından daha sonra yazılı hale dönüştürülmesi 
neticesinde her iki emir arasında farklılıklar bulunduğu takdirde, Müşteri’nin yazılı olmayan şekilde verdiği ve Aracı Kurum tarafından yazılı hale 
dönüştürülmüş olan emir geçerli olacaktır. Müşteri’nin telefonla verdiği emirlerde Kurul’un Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına 
Aracılık Faaliyetinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in telefonla alınan emirlere ilişkin hükümlerine uyulacaktır. 
Müşteri’nin yazılı veya sözlü emirleri Aracı Kurum tarafından tüm müşteri emirleri için düzenlenen seans takip formuna öncelik sırasına göre 
kaydedilecektir. Bu şekilde kaydedilen Müşteri’nin emri, yerine getirilmek üzere piyasaya  iletilecektir. 
6.3. Müşteri’nin sözlü emirlerinde sözlü emrin varlığını ispat yükü Aracı Kurum’a aittir. Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda Aracı 
Kurumun kayıtlarının yanı sıra faks, Whatsapp, bilgisayar ağı ve internet benzeri yollarla girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar 
ile bunlara ilave olarak ses ve görüntü kayıtları, Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu’nda yazılı diğer şartları taşıması halinde delil ya da yazılı delil 
başlangıcı olarak dikkate alınacaktır. Ancak alım ya da satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden 
Müşteri emri verdiğini ispatla yükümlüdür. 
6.4. Aracı Kurum’un Müşteri’ye Internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile hizmet verecek olması, Müşteri’ye donanım ve yazılım temini 
konusunda bir Aracı Kurum taahhüdü oluşturmaz. Müşteri; işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran 
kendisine ait olduğunu, İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile Aracı Kurum’ca kendisine sunulan hizmetleri bir diğer şahsa 
kullandırmayacağını, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla verilen hizmetlerden yararlanırken Aracı Kurum tarafından kendisine 
bildirilen veya tavsiye edilen ilke ve kurallar ile Aracı Kurum’un "güvenlik kuralları" ve "işlem adımları"na uyacağını, Aracı Kurum’un bu ilke ve 
kuralları değiştirmeye yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunduğu hizmetler ile ilgili işlemleri 
sistem gereği imzası olmaksızın güvenlik adımlarından geçirilmiş olan "şifre" ve "kullanıcı bilgileri" aracılığı ile yapacağını, kullanım hakkı sadece 
kendisine ait olan "şifre" ve "kullanıcı bilgileri"ni gizli tutmakla yükümlü olduğunu, "şifre" ve "kullanıcı bilgileri"nin herhangi bir üçüncü şahıs 
tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve 
defi haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Aracı Kurum’un tespit etmekle yükümlü 
olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri tüzel kişi ise, Aracı Kurum "şifre" ve "kullanıcı bilgileri"ni tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili 
kişiler veya yetkili kişilerin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Araçlarının Alım satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi 
ekinde yer alan Müşteriyi Tanıma Formu’nda yetkili kıldığı kişilere teslim edecek olup, bu kişiler dışındaki şahısların tüzel kişi Müşteri’ye ait 
"şifre" ve/veya "kullanıcı bilgileri"ni kullanması halinde Aracı Kurum’un hiçbir şekil ve surette sorumluluğu olmayacaktır. Aracı Kurum, gerekli 
gördüğü durumlarda Müşteri'ye önceden bildirimde bulunmak suretiyle İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerin 
kapsamını daraltabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile 
sunulan hizmetleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici ya da başkalarının fikri ve telif 
haklarına tecavüz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için veya aynı hizmeti başkalarına satmak amacıyla kullanamaz. Ayrıca Müşteri, 
üçüncü şahısların İnternet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı fiil ve tasarruflarda bulunamaz. Müşteri, bu kısıtlamalara uymayı beyan, kabul 
ve taahhüt eder. Müşteri, Aracı Kurum’un İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunmuş olduğu hizmetlerin, bu hizmetlerin sunumu 
ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin Aracı Kurum’un fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde Aracı Kurum’un izni 
olmaksızın kullanmayacağını beyan ve kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum tarafından verilen yazılımların telif hakkının Aracı Kurum’a ait 
olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 
6.5. Müşteri’nin emirlerini ve diğer talimatlarını faks ile göndermesi halinde; Aracı Kurum, kendi ihtiyarında olmak üzere, kendi faks cihazı 
tarafından üretilen belgeyi yazı aslı gibi kabul ederek, ilgili talimatı yerine getirmeye yetkilidir. Müşteri, Aracı Kurum’un şüpheye düştüğü ve 
kendisine faks ile gelmiş olan talimatını işlem güvenliği amacıyla, şüpheyi giderecek teyitleri almadıkça yerine getirmeyeceğini, Aracı Kurum’a 
faks ile ulaşan talimat ile işlem gerçekleştikten sonra ulaşan yazı aslı arasında fark olduğunda, Aracı Kurum’a ilk ulaşan faks talimatının esas 
alınacağını kabul eder. Talimatlar Sözleşme’nin sonunda bildirilen veya Aracı Kurum’a yazılı olarak belirtilen faks numarasından iletecektir. Faks 
numarasının değişmesi halinde Müşteri bu durumu yazılı olarak Aracı Kurum’a derhal bildirecektir. Aracı Kurum’a bildirilenlerden farklı faks 
numaralarından gönderilen talimatlara Aracı Kurum, itibar etmeyebilir. Aracı Kurum’a ulaşan faks metninin üzerinde, Müşteri’nin ticaret unvanı 
(gerçek kişi olması halinde adı) ile faksın gönderildiği cihazın bağlı olduğu telefon numarası, ilgili faks cihazı tarafından basılmış olarak yer 
alacaktır. Bu kayıtları ihtiva etmeyen faks belgeleri Aracı Kurum tarafından işleme alınmayabilecektir. Faks ile gönderilen talimatın yazı aslı, faks 
teyidi olduğu da belirtilerek en kısa sürede Aracı Kurum’a ulaştırılacaktır. Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Aracı Kurum’a faksla talimat 
iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları, Müşteri’nin yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Aracı Kurum, 
Müşteri’nin faks talimatını aldığında, üzerindeki imzaları makul bir dikkat çerçevesinde karşılaştıracak ve uygunluğunun belirlenmesi halinde de 
yazılı teyidi beklemeksizin yerine getirecektir. Aracı Kurum ilk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, hile ve sahtecilik 
eylemlerinin sonuçlarından, Aracı Kurum’un ve Müşteri’nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya 
arızalanmasından, faks sistemiyle gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından, yanlış, okunaksız veya eksik iletilmiş olmasından, Müşteri’nin 
teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ve üçüncü kişilerin herhangi bir 
kusurundan sorumlu değildir. 
6.6. Posta, telefon, faks, İnternet veya diğer elektronik ortamlar veya diğer iletişim araçlarının kullanılmasından ve özellikle ulaşım veya iletişim 
sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, bozulma, anlamı saptırma ve mükerrerliğin bütün sonuçları Müşteri’ye aittir. Aracı Kurum, 
bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının arızalanmasından sorumlu değildir. 
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6.7. Aracı Kurum, Müşteri’nin telefon, İnternet veya diğer elektronik ortamlar aracılığıyla yapacağı bildirimler ya da vereceği emirleri, ayrıca 
yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça, faksla iletilen emirlerin asılları Aracı Kurum’a verilmedikçe gönderilmemiş saymakta 
serbesttir; şu kadar ki Aracı Kurum, bu şekilde yazıyla teyit edilmemiş olan faks, telefon, internet ve/veya diğer elektronik ortamlar veya 
başkaca iletişim araçlarıyla yapılan bildirimleri ve emirleri, münhasıran kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirip getirmemekte serbest 
olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
6.8. Müşteri’nin Aracı Kurum’a vereceği yazılı veya yazılı olmayan alım ve/veya satım emirlerinin Aracı Kurum tarafından yerine getirilmesi veya 
getirilmemesi halinde bunlardan doğmuş ve doğacak zararlardan Aracı Kurum sorumlu olmayacaktır. Müşteri, özellikle yazılı olmayan 
emirlerinin yanlış uygulandığı yolunda herhangi bir itirazda da bulunmamayı kabul eder. 
6.9. Müşteri, alım satım emirlerinin sonuçlarını kendi sorumluluğu altında takip etmekle yükümlü olup emirlerin gerçekleştirildiğine dair 
kendisine telefon, faks veya internet ve/veya diğer elektronik ortamlar ile yapılan bildirimin geçerli olacağını, bunun taraflar arasında 
kararlaştırılmış geçerli bir anlaşma olduğunu ve bu maddenin uygulanması nedeniyle Aracı Kurum’a herhangi bir sorumluluk 
yüklenemeyeceğini kabul ve beyan eder. 
 
Madde 7- Müşteri Emirlerinde Fiyat ve Miktar Belirlenmesi: 
7.1. Müşteri, Aracı Kurum’a verdiği emirlerde alım ve satım fiyatlarını belirleyebileceği gibi, fiyat konusunda Aracı Kurum’u serbest de 
bırakabilir. Serbest bırakma durumunda işlem fiyatlarını kabul ettiğini ve bunun neticesinde hesabında gerçekleşecek aleyhte durum 
neticesinden Aracı Kurum’u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
7.2. Emirlerde fiyatlar “piyasa fiyatlı”, “limitli” , “uzlaşma fiyatlı” ya da “zarar durdurmalı” olmak üzere belirlenebilir veya bunların dışında da 
fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir Emirlerde açıklık yoksa Müşteri’nin Aracı Kurum’u serbest bıraktığı kabul edilir. 
a) Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir. 
b) Limitli Emir: Alım veya satımın müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleşmesini 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. 
c) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir. 
d) Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla 
verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür. 
 
Madde 8- Müşteri Emirlerinin Geçerlilik Süresi: 
Emirlerin geçerlilik süresi ilgili Borsa Mevzuatına uygun olarak belirlenebilir. Süreli emirlerde Müşteri vermiş olduğu emrin geçerliliğini 
muhafaza edeceği son günün tarihini belirtir. Son gün de süreye dahildir. Müşteri bu şekildeki emirler için emrin verildiği tarihten başlamak 
kaydıyla sonradan süreyi Borsa Mevzuatı çerçevesinde değiştirebilir. Müşteri’nin süre belirtmeksizin verdiği emirler, seans sırasında verilmişse 
emrin verildiği seans, seans haricinde verilmişse emri takip eden ilk seans geçerlidir. Emirler, süresi içinde gerçekleşmedikleri takdirde 
geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler. 
 
Madde 9- Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi: 
9.1. Gerçekleşen işlemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme işlenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama işlemine imkan 
verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan emirlerden verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen 
günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formuna kaydedilir. 
9.2. Gerçekleşen işlemler Müşteriye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmenin cins, miktar, fiyat veya primi ile 
müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek "Türev Piyasalar İşlem Sonuç Formu" ve “Teminat 
Durumu” müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek Müşteriye gönderilir. 
9.3. Borsa’da alınıp satılan Türev Araçlar Aracı Kurum tarafından Borsa Kuralları’na uygun olarak kayıtlara yansıtılır. 
9.4. Borsada işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Aracı Kurum tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine 
uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri hesaplarına yansıtılır. Müşteri hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi 
neticesinde elde edilen karlar Müşteri tarafından çekilebileceği gibi Aracı Kurum ile olan diğer işlemlerinde kullanılabilir. Hesapların 
güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplardan çekilerek Takas Merkezi’ne 
yatırılır. 
 
Madde 10- Emir İptali 
Gerçekleşen işlemlere istinaden müşteri tarafından talep edilmesi durumunda Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işleyiş 
esaslarında belirlenen iptal süresinin geçmemesi ve gerekli şartları taşıması halinde Kurum Borsa’ya iptal başvurusunda bulunabilir. İptali 
gerektirecek şartları taşımasına dair takip ve sorumluluk müşteriye aittir. İptal başvurusu yapılmayan ya da Borsa’nın iptal talebine rağmen iptal 
etmediği işlemlerden, bu işlemlerden doğan zarar ve sonuçlardan aracı kurum sorumlu değildir. 
 

TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 
Madde 11- İşlem Teminatları ve Pozisyon Limitleri: 
11.1. Müşteri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldıkları veya almak istedikleri her 
pozisyon için Aracı Kurum’a başlangıç teminatı tutarında teminat yatırmak zorundadır. Müşteri için belirlenmiş başlangıç teminatının oranı, 
pozisyon limitleri, teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler, teminata kabul edilme oranları İşlem Kuralları’nda verilmiştir. Teminatların 
değerlemesinde Borsa Kuralları ve Takas Merkezi’nin düzenlemelerine uyulur. Müşteri bu İşlem Kuralları’na uymak zorundadır. Aracı Kurum 
pozisyon limitinin aşılması durumunda Müşteri’den en seri iletişim aracı ile pozisyonunu belirlenen limitlere çekmesini talep eder. Bu bildirime 
rağmen Müşteri, pozisyon limitini olması gereken düzeye çekmediği takdirde Aracı Kurumun bu işlemi re’sen yerine getireceğini, Aracı Kurum 
tarafından bu amaçla yapılan işlemleri kabul ettiğini ve bu işlemlerden dolayı uğranılan zarardan Aracı Kurumu sorumlu tutmayacağını beyan ve 
taahhüt eder. 
11.2. Aracı Kurum Müşteri’ye yazılı veya elektronik ortamda olarak bildirmek suretiyle, bildirimin gönderilmesini izleyen 5 (beş) işgünü 
geçtikten sonra geçerli olmak üzere İşlem Kuralları’nı her zaman değiştirmeye yetkilidir. İşlem Kuralları’nda yasal zorunluluklardan kaynaklanan 
değişiklikleri Aracı Kurum bildirimde bulunmaksızın uygulamak hakkına sahiptir. 
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11.3. Teminatların yatırılma ve çekilme süreleri, Takas Merkezi’nin belirlediği süreyi aşmamak kaydıyla, nakit teminatlar için EFT saatinin 
bitiminde, kıymet teminatları için ise Takas Merkezi’nin düzenlemelerine göre belirlenen sürede sona erer. 
11.4. Bu Sözleşme hükümleri uyarınca Aracı Kurum’a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli 
olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından, Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme 
ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminat üzerindeki tüm tasarruf haklarının Aracı Kuruma 
geçmesini ve Aracı Kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Aracı Kurum’a teslim edilir. Müşteri tarafından Aracı Kurum’a tevdi 
edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Aracı Kurum, 
teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve 
Müşteri’nin Türev Araçlarından doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi’ne tevdi edebilir. Bu şekilde Aracı Kurum nezdinde 
bulunan işlem teminatları münhasıran Türev Araçlarından kaynaklanan Müşteri’nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır, Müşteri’nin 
Aracı Kurum’a karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz. 
 
Madde 12- Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı: 
12.1. Müşteri sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında, Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları 
hükümlerine göre bulundurması zorunlu İşlem Kuralları’nda belirlenen miktarda Başlangıç teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Hesapların 
güncelleştirilmesi neticesinde vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle Müşteri’nin mevcut teminatının 
başlangıç teminatının altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum Müşteri’ye teminat tamamlama çağrısı yaparak mevzuatta belirtilen süre içinde 
teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep eder. Müşteri bu durumda belirtilen süre içinde teminatlarını başlangıç 
teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. 
12.2. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından müşteriye yazılı veya sözlü (telefonla, faksla veya internet veya diğer elektronik 
ortamlar aracılığıyla) yapılabilir. Aracı Kurum’un bu çağrıyı yapması durumunda Müşteri’nin bir ihbar ve bildirimine gerek kalmaksızın çağrıyı 
aldığı kabul edilir. 
12.3. Teminat tamamlama süresi içerisinde herhangi bir anda müşterinin pozisyona ait teminatının,fiyat değişikliği sebebiyle  tamamen 
bitmesinin mümkün olması durumunda Kurum haber vermeksizin pozisyon kapatmaya yetkilidir. Teminat tamamlama işlemi sonuçlanıncaya 
kadar Müşteri’nin teminat tamamlama yükümlülüğü devam eder. 
12.4. Başlangıç ve/veya Sürdürme teminatı oranı olağandışı piyasa koşullarında bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Müşteri Aracı Kurum 
tarafından yapılan değişikliğe uyum sağlamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.  
 
Madde 13- Teminatların Nemalandırılması ve Çekilmesi: 
13.1. Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi’ne yatırılan Müşteriye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas 
Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri Hesabına aktarılır. 
13.2. Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi’ne yatırılmayan nakit teminatlar, “Müşteri’nin A1 CAPİTAL YATIRIM Menkul Değerler A.Ş. 
Nezdindeki Hesabındaki Alacak Bakiyesi ile İlgili Genel Talimatı”nda belirlenen şekilde değerlendirilecektir. 
13.3. Müşteri Aracı Kurum nezdindeki başlangıç teminatının üzerindeki teminatlarını nakit olarak çekmeyi istemesi halinde talebini en geç EFT 
saatlerinin bitiminden 15 dakika öncesine kadar yazılı olarak Aracı Kurum’a bildirmesi zorunludur. Teminat fazlası oluşturan kıymetlerin Aracı 
Kurum’dan çekilmesi Takas Merkezi’nin belirlediği işlem saatleri içerisinde gerçekleştirilebilir. 
 

GENEL HÜKÜMLER 
Madde 14- Takas-Mahsup, Hapis ve Rehin Hakkı: 
14.1. Aracı Kurum nezdinde açılan Müşteri’ye ait hesaplarda, Müşteri’nin her türlü menkul kıymet ve Türev Araçlar dahil sermaye piyasası 
araçlarının alım ve satım işlemlerine ait borç ve alacaklar ile Müşterinin sahip olduğu Türev Araçlar, menkul kıymetler dahil sermaye piyasası 
araçları izlenir. 
14.2. Müşteri’nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen türev araç alım ve satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve 
alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı Kurum, Müşteri’nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve 
mahsup yetkisine sahiptir. 
14.3. Müşteri’nin bu Sözleşme’den kaynaklanan muaccel borçlarına karşılık Müşteri adına Aracı Kurum hesabına yetkili takas ve saklama 
kuruluşunda saklanmakta olan sermaye piyasası araçları, bunların kuponları, temettü, faiz ve itfa bedelleri ile Müşteri’ye ait her türlü hak ve 
alacaklar ve Müşteri’nin Acente nezdindeki her türlü mevduat, hak ve sair alacakları üzerinde, Müşteri’den herhangi bir talimat veya onay 
almaya ve Müşteri’ye herhangi bir ihbar yapmaya gerek kalmaksızın, Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum’un rehin hakkı 
olduğunu, Medeni Kanun’un 950. maddesindeki koşullara göre hapis hakkını kullanabileceğini ve Aracı Kurum’un bunları paraya çevirmeye ve 
Borçlar Kanunu’nun 139-145’inci maddeleri uyarınca kısmen veya tamamen muaccel alacaklarına takas ve mahsup etmeye yetkili bulunduğunu 
Müşteri peşin ve gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. Mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarların tespitinde Borçlar 
Kanunu’nun 99-101’inci madde hükümleri uygulanacaktır. 
 
Madde 15- Müşterinin Temerrüdü ve Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması: 
15.1. Ani piyasa hareketleri ve fiyat kaymaları nedeniyle, teminat tamamlama çağrısı bile yapılmasına fırsat ve zaman Müşteri  hesabında 
doğrudan temerrüt oluşması; Müşterinin sürdürme teminatının başlangıç teminatına tamamlanması için Aracı Kurum’un teminat tamamlama 
çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın Borsa 
Kurallarına ve 6362 Sayılı Kanununun 47.maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendine göre Müşteri’nin pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını ters 
işlem ile tasfiye edebilir. 
15.2. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm 
borçları, borcun doğduğu andan Müşteri tarafından ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçecek günler için Takas Merkezi’nin uyguladığı temerrüt 
faizi oranına % 25’inin ilavesiyle belirlenecek oranın altında kalmamak üzere, Borsa Para Piyasası ortalama faiz oranına % 50’sinin ilavesiyle 
belirlenecek oranda temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi Müşteri ve Aracı Kurum karşılıklı olarak kabul ve taahhüt eder. 
15.3. Müşterinin Takas Merkezi nezdindeki hesabına, Takas Merkezi veya Müşteri tarafından blokaj konulması sonucu, kontrat alımı veya satışı 
nedeniyle Aracı Kurum’un temerrüde düşmesi halinde Aracı Kurum, ters işlem yapmak suretiyle temerrüt durumunu ortadan kaldırır. Aracı 
Kurum’un varsa munzam zararlarını Müşteri’den talep hakları saklıdır. 
15.4. Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca müşteri varlıklarının kullanılmasında Aracı Kurum varlıkların makul 
değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür. 
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15.5. İşbu madde ile Aracı Kurumun yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kuruma atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk 
kaydı Borçlar Kanunu’nun 115’inci maddesi çerçevesinde uygulanacaktır. 
 
Madde 16- Türev Sözleşme Vadesinde Uzlaşma: 
16.1. Nakdi Uzlaşma Öngören Türev Sözleşmelerde; Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle 
kapatılmamış olan Türev sözleşme hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma vadeli işlem sözleşmesi hükümleri uyarınca gerçekleşecektir. 
16.2. Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleşmelerde. Fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede 
belirtilir. 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 sahipleri de teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın 
bu talebini, türev sözleşmede öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de Aracı Kurum aracılığıyla Takas Merkezi’ne bildirebilir. 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. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat 
gününden sonra alıcıya aittir. Aracı Kurum’un teslimata ilişkin sorumluluğu Takas Merkezi’nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son 
bulur. Teslimatın Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve VOB ve/veya VİOP’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. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla Aracı Kurum’un, Borsa’nın ve Takas Merkezi’nin 
sorumlulukları sona erer. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce 
yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar Borsa veya Takas Merkezi tarafından belirlenir. 
16.3. Opsiyon sözleşmelerinde teslimat opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun 
alıcısı tarafından Aracı Kurum vasıtasıyla talep edilebilir. 
16.4. Müşteri Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 17- Müşteriye Bilgi Verme: 
17.1. Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye aylık dönemler halinde ilgili ayı takip eden 7 (Yedi) iş günü içerisinde mevzuatın gerektirdiği belgeler, 
müşteri ile Aracı Kurum arasında belirlenen tercihe uygun olarak gönderilecektir. Aracı Kurum ilgili dönem için herhangi bir işlemi bulunmayan 
Müşteri’ye rapor veya ekstreleri göndermeme hakkına sahiptir. 
17.2. Müşteri Aracı Kurum’dan borç ve alacak kayıtlarını gösteren “Türev Piyasalar Hesap Ekstresi”ni her zaman alabilir. 
17.3. Müşteri, Aracı Kurumun göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna 
karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal Aracı Kuruma 
ulaştırmakla yükümlüdür. 
17.4. Aracı Kurum’un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi, Sözleşme’nin ilk sayfasında kayıtlı, Ticaret Sicil Memurluğu’nda tescilli bulunan ticari 
ikametgah adresidir. Müşteri, Aracı Kurum’un adres değişikliği konusunda Ticaret Sicili’nde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi 
üstlenmiştir. 
17.5. İşbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için Müşteri Sözleşme’nin ilk sayfasında kayıtlı 
adresinin kanuni ikametgahı olduğunu beyan ve bu adrese yapılacak tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. 
17.6. Müşteri, kanuni ikametgahını değiştirdiği takdirde, yeni ikametgah adresini, Aracı Kurum’a bildireceğini, aksi takdirde ilk ikametgah 
adresine yapılacak tebligata hiçbir itirazı olmayacağını ve bu adrese yapılan tebligatın geçerli ve yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 18- Komisyon, Kurtaj, Ücret, Masraf ve Vergiler: 
18.1. Müşteri işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetler için Aracı Kurum’a İşlem Kuralları’nda belirlenen oran ve tutarlarda komisyon ödemekle 
yükümlüdür. Aracı Kurum söz konusu ödemeleri Müşteri’nin Aracı Kurum nezdindeki hesabına borç kaydederek tahsile yetkilidir.  
18.2. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her 
türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman 
masrafları, sermaye piyasası araçlarına ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin nakliye ve sigorta giderleri, rüçhan hakkı kullanımı, temettü 
ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri ve diğer her türlü giderler) 
Müşteri tarafından ödenecektir. 
18.3. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin beyanı, ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde 
ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye aittir. Müşteri, Aracı Kurum'un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine 
ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder. 
18.4. Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında yapacağı tüm ödemeler ve teslimatlar Müşteri’nin Aracı Kurum nezdindeki hesabına geçtiği anda 
yapılmış sayılır. 
 
Madde 19- Müşterinin Temerrüdü 
19.1.Müşteri’ nın Takasbank ve/veya aracı kurum’daki teminatları ile varlıklarının, açık pozisyonlarının piyasa değerinin altında kalması; ve/veya 
aracı kurum nezdindeki yatırım hesabının her ne suretle olursa olsun an itibariyle borç bakiye arzetmesi, Müşteri’ nın iş bu sözleşmede 
belirtilen koşullardan herhangi birine uymaması veya bu maddelerde öngörülen ödemeleri yapmaması, gerekli teminat, ücret, gider ve kurtaj 
vb. tutarları ödememesi,  İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne veya Aracı Kurum tarafından ilgili dönemlerde kendisine bildirilen aracı 
kurum esas ve çalışma şartları ve değişikliklerinden herhangi birine aykırı davranması,  Müşteri’ nın ödemelerini tatil etmesi veya “borç 
ödemekten aciz duruma’’ düşmesi , Müşteri’ nın konkordato mühleti talep etmesi,  Müşteri’ nın iflası, aracı kurum’ ın münhasır takdirine göre 
Müşteri’ nın ilgili sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getiremeyecek şekilde mali durumunun bozulması ile Müşteri temerrüdü 
gerçekleşmiş sayılır. 
19.2 Müşteri’ nın temerrüde düşmesi halinde, Müşteri teminat ve varlıklarının mülkiyetinin, Müşteri tarafından Aracı Kurum’a6362 Sayılı 
Kanunun 47. Maddesinin 1.fıkrası kapsamında devredildiği kabul edilir. Bu durumda, işbu sözleşmenin 14.1 maddesine uygun olarak, Aracı 
Kurum, Müşteri’ ye hiçbir bildirimde bulunmaksızın Müşteri’ nın açık pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını uygun gördüğü fiyat ve şekilde 
resen kapatabilir; Müşteri’ nın Aracı Kurum nezdindeki bütün kıymetlerinin tamamını veya bir kısmını dilediği fiyat ve dilediği zamanda satabilir; 
Müşteri’ nın verdiği ve henüz uygulanmamış alım satım emirlerini iptal edebilir. Müşteri nın muhtelif hesapları arasında uygun göreceği 
virmanları yapabilir, teminatları paraya çevirebilir. Müşteri hesabına alım satım yapabilir. Ayrıca, Aracı Kurum kendi takdirine göre Müşteri’nın 
verdiği teminatları yeterli bulmaz ise veya herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda kendisini korumak amacıyla da yukarıdaki şekillerden biri 
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ile veya uygun göreceği şekilde Müşteri nın açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatabilir. Müşteri’ nın açık pozisyonlarının bu şekilde 
kapatılması sonucu Müşteri hesabının borç bakiyesi vermesi halinde Müşteri, bakiye borcu ödemekle yükümlü olacağı gibi, aracı kurum, 
Müşteri’ nın bakiye borcuna işbu sözleşme ve/veya Aracı Kurum Kurumsal web sitesinde öngörülen oranda temerrüt faizi uygulamaya da yetkili 
olacaktır. 
 
Madde 20- Aracı Kurumun Defter, Kayıt ve Belgeleri: 
İşbu Sözleşme’den doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda Aracı Kurum’un defter kayıtları, belgeleri, Müşteri mutabakatını havi olmak 
kaydıyla münhasır delil niteliğindedir. Elektronik ortamda verilenler dahil olmak üzere Aracı Kurum tarafından tutulan ses ve bilgisayar kayıtları 
Müşteri mutabakatı niteliğinde olup, Aracı Kurum kayıtları ile mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Aracı Kurum kayıtları münhasır 
delil olarak değerlendirilecektir. Müşteri’nin kendi kişisel şifresini girmek suretiyle kendi kendine gerçekleştirdiği işlemlerde Aracı Kurum’un 
bilgisayar kayıtları Müşteri kayıtları ile uyuşmadığı takdirde Aracı Kurum kayıtları esas alınır. Müşteri’nin yazılı olarak şifresini kaybettiğini 
bildirmesi durumunda hesabına derhal bloke konulacaktır. 
 
Madde 21 - Müşteri Hesabına Dayanağı Olmaksızın Sehven Yapılan Kayıtlar: 
Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum tarafından hesabında herhangi bir dayanağı olmayan, mükerrer, fazla 
veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bu alacak kaydının Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re’sen çıkışının 
yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini kabul ve 
taahhüt eder. 
 
Madde 22- Tazminat: 
22.1. Müşteri de kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum’un karşılaşacağı 
her türlü zararı tazmin etmeyi ve Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder. 
22.2. Müşteri, Aracı Kurum’un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, 
tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin; 
(i) Aracı Kurum’un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya 
(ii) Aracı Kurum’un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder. 
22.3. Aracı Kurum savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri (Terörizm deyimi politik amaçlarla 
şiddet kullanma anlamına gelmekte olup, kamuya veya kamunun herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet kullanmayı 
içermektedir), hükümet müdahalesi, yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer doğal afetler, patlama, 
iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, nükleer yakıtlardan kaynaklanan radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis 
patlaması, sonik ya da süpersonik uçakların, yasa karar yada da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası 
ve askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri’nin yükleneceği kayıp, zarar yada cezalardan sorumlu 
olmayacaktır. 
22.4. Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm Borsa işlemlerinde, Borsa’nın veya 
Aracı Kurum’un bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum’un 
sorumlu olmadığını Müşteri kabul eder. 
22.5. Kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği halde Aracı Kurum’un, Müşteri’nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine 
getirilememesinden; Takas Merkezi, TCMB ve/veya aracı kuruluşların sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini 
ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu 
meydana gelebilecek zararlardan, Müşteri’nin alım 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 
Aracı Kurum’un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, Aracı 
Kurum’un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 23- İş Günü Sayılmayan Günler: 
23.1. Cumartesi Günleri: Müşteri, Aracı Kurum'un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve Aracı Kurum'un 
Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder. 
23.2. Müşteri, Aracı Kurum'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve Aracı Kurum'la olan ilişkilerde bu günlerin 
iş günü sayılmayacağını kabul eder. Aracı Kurum günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespite yetkilidir. Müşteri, Aracı Kurum'un ödeme ve 
tahsilat yapma saatlerini tespite yetkili olduğunu kabul eder. 
23.3. Zorunlu nedenlerle ve olağanüstü durumlardan ötürü Aracı Kurum'un kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı 
Müşteri kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum'un kapalı olduğu bu gibi günlerin Aracı Kurum tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. 
Müşteri bu gibi durumlarla Aracı Kurum'un gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder. 
 
Madde 24- Sözleşme’nin Süresi ve Sona Ermesi: 
24.1. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği muayyen bir müddet ile takyit edilmemiştir. 
24.2. İşbu Sözleşme; tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile sona erdirilebileceği gibi taraflardan birinin Sözleşme’de belirlenen 
yükümlülüklerine aykırı davranması halinde veya tarafların ilgili Mevzuat çerçevesinde bu Sözleşme kapsamındaki işlemleri yapamayacak 
olması durumunda veya Aracı Kurum’un müdahalesi olmaksızın sermaye piyasalarında ortaya çıkan ve işbu Sözleşme kapsamındaki işlemlerin 
yapılmasını güçleştirecek, önemli ölçüde değiştirecek veya tamamen engelleyecek nitelikte değişiklikler olması durumlarında ya da diğer haklı 
sebeplerin varlığı halinde taraflardan herhangi biri diğer tarafa noter kanalıyla fesih bildiriminde bulunmak suretiyle bildirimin tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 5 (beş) işgünü geçtikten sonra hüküm doğurmak üzere tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih halinde Müşteri’nin talimatı 
doğrultusunda Müşteri’ye ait Türev Araçlar Aracı Kurum tarafından Borsa’da satılır ya da Müşteri’nin pozisyonu ters işlemle kapatılır, nakdi ve 
menkul kıymetleri Müşteri ile imzalanan Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak Müşteri’nin Aracı Kurum 
nezdindeki diğer hesaplarına aktarılır. Müşteri’nin bildirimin tebliğ edildiği tarihten fesih tarihine kadar Aracı Kurum’a bu işlemlerle ilgili 
herhangi bir talimat vermemesi halinde Aracı Kurum re’sen söz konusu satış ve devirleri yapmaya yetkilidir. Sözleşmenin feshi halinde 
müşterinin hesabında mevcut ve ileride doğabilecek borçları kapatılmadan, hesabında bulunan mevcutları Müşteriye teslim edilmez. Borcun 
kapatılmasına kadar sözleşme hükümleri geçerlidir. 
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Madde 25- Sözleşme’nin Tadili: 
Aracı Kurum, herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin hükümlerini resen değiştirmeye yetkilidir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli-
taahhütlü olarak sirküler-mektupla bildirir. Sirküler-mektubun postaya verilme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde Müşteri herhangi bir 
itirazda bulunmamışsa, bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır. Sözleşme’nin kapsadığı hizmetler ve Müşteri’nin ödeyeceği ücret ve komisyonlara 
ilişkin Sözleşme değişikliklerini kabul etmediği takdirde Müşteri Sözleşme’yi (22.2.) maddesi çerçevesinde tek taraflı olarak derhal sona erdirme 
hakkına sahiptir. Müşteri Mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın söz 
konusu değişikliklerin kendisine de uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 26- Sözleşme Şartlarının Ayrılığı: 
Bu Sözleşme’nin belli bir hükmü veya şartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve 
yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz yönde etkileyecek şekilde değişmediği sürece, Sözleşme’nin bütün diğer şartları ve hükümleri 
geçerliliğini korur. Sözleşme’nin belli bir hükmü veya şartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu şartı özgün anlamına en 
yakın ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yenilemek için gayret gösterirler. 
 
Madde 26- Feragatler: 
Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir 
kısmını kullanmaması ya da geç kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve hakların bir kez veya 
kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.  
Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu feragat nedeniyle doğacak taklarından vazgeçtiğini yazılı 
olarak beyan edip imzalaması kaydıyla geçerlilik kazanır. 
 
Madde 27- Tarafların Kanuni İkametgahları: 
27.1. İşbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için Müşteri Sözleşme’nin ilk sayfasında kayıtlı 
adresinin kanuni ikametgahı olduğunu beyan ve bu adrese yapılacak tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. 
27.2. Müşteri, Aracı Kurum’un adres değişikliği konusunda Ticaret Sicili’nde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir. 
27.3. Müşteri, kanuni ikametgahını değiştirdiği takdirde, yeni ikametgah adresini, Aracı Kurum’a bildireceğini, aksi takdirde ilk ikametgah 
adresine yapılacak tebligata hiçbir itirazı olmayacağını ve bu adrese yapılan tebligatın geçerli ve yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 28- Aracı Kurum’un Bilgi ve Belge Verme Yetkisi: 
Aracı Kurum’un gerekli hallerde resmi mercilere ve sair ilgili kuruluşlara Müşteri hakkında bilgi ve belge vermeye yetkili olduğunu ve bu 
nedenle Aracı Kurum’un sorumlu olmayacağını Müşteri peşinen kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 29- İfa Yeri: 
İşbu Sözleşme’den doğacak bütün borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, münhasıran Aracı Kurum’un kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. 
 
Madde 30- Madde Başlıklarının Metin Dışı Olduğu: 
İşbu Sözleşme’nin madde numaraları yanında yer alan madde başlıkları Sözleşme’ye dahil değildir. 
 
Madde 31- Uygulanacak Hükümler ve Yetkili Mahkeme: 
31.1. İşbu Sözleşme’nin mevzuunu teşkil eden tüm hususlar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabi olacaktır. Bu sözleşme Borsa Kuralları ve 
Müşteri’nin açık pozisyon sahibi bulunduğu Türev Araçları hükümleri ile birlikte uygulanır. Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Kurul 
düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 
31.2. Bu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde İstanbul, Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
Madde 32- Düzenleme Tarihi ve İmzalar: 
Müşteri/Müşteriler, bu madde ile birlikte 31 maddeden ibaret işbu Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni teslim alarak 
bütün maddelerini tek tek okuduklarını, karşılıklı müzakere ettiklerini ve mutabık kaldıklarını, işbu sözleşmeye atacakları imzalarının Sözleşmeyi 
geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve 
taahhüt ederler. 
İşbu sözleşme taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüshası Müşteri/Müşteriler tarafından elden teslim alınmış olup, birden fazla 
müşteri tarafından imzalandığı durumda müşteriler sözleşmenin bütün hükümlerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü 
olacaklardır. 
 

TARİH: …….…/…….…/..………….. 
 

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER 
Adı Soyadı: …………………………………………………………………….. 
(Ticaret Ünvanı) 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
T.C. Kimlik No.: ……………………………………………………………… 
 
İMZA / İMZALAR: 
 
 

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Adres: Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5- 6 Maslak 

İstanbul 
 
 
 
 
 
 
 

(KAŞE-İMZA) 
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İŞLEM KURALLARI (EK-1) 

 

 
MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER  
ADI SOYADI : 
İMZA : 

 
 
 
 
 

A. BİST-30 KONTRATLARI 

I. POZİSYON LİMİTİ 

1. Vadeli İşlem Kontratları Pozisyon Limiti  

2. Opsiyon Sözleşmeleri Pozisyon Limiti  

II. TEMİNATLAR VE TEMİNAT ORANLARI 

1. Başlangıç Teminatı Oranı :  Takas Merkezi’nin uyguladığı başlangıç teminatının % ............ ’I 

2. Sürdürme Teminatı Oranı :  Takas Merkezi’nin uyguladığı sürdürme teminatının % ............ ’I 

3. Otomatik Pozisyon Kapatma Oranı :  

4. Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler, teminata kabul edilme oranları 

TEMİNAT TÜRÜ MİN. ORAN (%) MAX. ORAN (%) DEĞERLEME KATSAYISI 

Nakit (TL)    

Döviz (USD, EURO)    

Hazine bonosu,    

Devlet tahvili    

Hisse senedi (BİST-30)    

Likit yatırım fonu katılma belgesi    

B Tipi Y.F. katılma belgesi    

A Tipi Y.F. katılma belgesi    

III. Alınacak Ücret ve Komisyonlar 

Alım-Satım Komisyon Oranı :  Binde ........ …..(%0,…………..) 
  

B ........................ KONTRATLARI 

I. POZİSYON LİMİTİ 

1. Vadeli İşlem Kontratları Pozisyon Limiti  

2. Opsiyon Sözleşmeleri Pozisyon Limiti  

II. TEMİNATLAR VE TEMİNAT ORANLARI 

1. Başlangıç Teminatı Oranı :  Takas Merkezi’nin uyguladığı başlangıç teminatının % ............ ’I 

2. Sürdürme Teminatı Oranı :  Takas Merkezi’nin uyguladığı sürdürme teminatının % ............ ’I 

3. Otomatik Pozisyon Kapatma : Oranı 
 

3. Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler, teminata kabul edilme oranları 

TEMİNAT TÜRÜ MİN. ORAN (%) MAX. ORAN (%) DEĞERLEME KATSAYISI 

Nakit (TL)    

Döviz (USD, EURO)    

Hazine bonosu,    

Devlet tahvili    

Hisse senedi (BİST-30)    

Likit yatırım fonu katılma belgesi    

B Tipi Y.F. katılma belgesi    

A Tipi Y.F. katılma belgesi    

III. Alınacak Ücret ve Komisyonlar 

Alım-Satım Komisyon Oranı :  Binde ........ ….. (%0,…………..) 
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TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (EK-2) 
 

(Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) 
 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA  
 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası  ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar 
elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve 
Opsiyon Piyasası’nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı 
dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 
Bu amaçla, “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti”ne ilişkin Seri:V No:46 “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Tebliği”nin 57. Maddesinde öngörüldüğü üzere “Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nda yer alan hususları anlamanız ve bu hususları kabul 
ettiğinizi beyan etmeniz gerekmektedir. 
 
Uyarı: 
İşlem yapmaya başlamadan önce, çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını 
kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası Aracı Kurumlarını 
www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. 
Tanımlar: (iş bu sözleşmenin 1. Sayfasında yer almaktadır.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spk.gov.tr/
http://www.tspakb.org.tr/
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RİSK BİLDİRİMİ 
(VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK  

MÜŞTERİLAR 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 ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü 
mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri ile bu bildirimdeki şartlar uygulanacaktır. 
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda kurumumuza yatırdığınız teminatın tümünü 
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız, toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. 
3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda pozisyon almak üzere kurumumuzda 
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 çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek 
duymadan pozisyonu piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatmamıza razı olunması gerekmektedir. 
 5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini 
belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.  
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer 
muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel 
kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece 
yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. 
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Aracı Kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere 
taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. 
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut 
ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren ’‘şarta bağlı emirler ile “strateji 
emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. 
10. Vadeli işlem sözleşmesinde *‘spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa 
şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında 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 Öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate 
alınmalıdır. 
16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk 
Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler 
getirebileceği, ahın-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme 
riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 
17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit 
almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (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. 
işbu türev araçlar risk bildirim formu, Müşteriyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup« vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
yatırımlara yönlendirmeden Önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız. 
 
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında aracı kuruluşumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek 
zararlarımı talep ve dava hakkımı saklı tutmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan 
sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.” 
 

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER  
ADI SOYADI : 
İMZA : 
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HESAP EKSTRESİ FORMU (EK-3) 

 
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile akdetmiş olduğum Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin (16.1.) 
maddesinde belirtilen mevzuatın gerektirdiği belgeler ile Kurul ve/veya Borsa’ca ileride tarafıma gönderilmesi istenebilecek diğer raporların, 
 
(  ) Gönderim bedeli tarafımdan tahsil edilmek suretiyle Sözleşme’nin birinci sayfasında kayıtlı adresime iadeli taahhütlü olarak gönderilmesini 
istiyorum. 
 
(   ) Tarafıma elektronik posta olarak gönderilmesini istiyorum. 
 
 

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER  
ADI SOYADI : 
İMZA : 
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YATIRIMCI RİSK VE İŞLEM ÖZET FORMU (VİOP) 
 
1. BISTECH İŞLEM ÖNCESİ RİSK YÖNETİMİ(PTRM) 
Emirlerin işleme dönüşme esasları Borsa tarafından yayınlanan “BISTECH İşlem Öncesi Risk Yönetimi (PTRM) Uygulama Usulü Ve Esasları” 
dokümanındaki gibidir. Buna göre, işlem öncesi, işlem anı ve işlem sonrası olmak üzere üç katmanlı bir risk yönetimi sistemi uygulanır. 
 
2. EMİR ENGELLEME 
PTRM, Takas sisteminden gönderilen hesap engelleme talimatlarına uygun olarak gerekli aksiyonları kendiliğinden alır. Takasbank, teminat 
yeterliliğine ilişkin sınırların aşılması durumunda, aşım gerçekleşen hesap üzerinden tüm emirlerin ya da yalnızca pozisyon artırıcı emirlerin 
iletimini engelleyebilir. Takasbank tarafından gerekli görülmesi halinde riskli hesaplardan gönderilen emirlerin pozisyon kapatıcı dahi olsa 
sisteme kabul edilmesi engellenebilir. İşlem öncesi risk yönetimi sistemi katmanında hesaplanan geçici değerin, işlem anı risk yönetimi 
katmanında hesaplanan nihai değerden büyük olması dolayısıyla emir iletiminde meydana gelebilecek geçici blokajlar ve/veya gerçekleşmeyen 
emirler dolayısıyla Takasbank ve GEDİK YATIRIM sorumlu tutulamaz. 
 
3. SÖZLEŞMELER 
İşlem görecek sözleşmeler Borsa İstanbul Kurumsal web sitesinde yayımlandığı gibidir. İşlemleriniz alım (uzun pozisyon) ya da satım (kısa 
pozisyon) şeklinde olabilir. 
 
4. İŞLEMLERE BAŞLAYABİLME 
Vadeli İşlemleri gerçekleştirmek için imzaladığınız sözleşmeye dayanarak emir verebilmeniz için, 
4.1. Gedik Yatırım tarafından ürün bazında belirlenen başlangıç teminatlarını yatırmanız (Borsa’nın teminat oranlarını değiştirmesi sonucunda, 
teminat oranları Gedik Yatırım tarafından otomatik olarak artırılabilecektir.) 
4.2. Sözleşmenizin Takasbank A.Ş tarafından onaylanıp sicil numarasının belirlenmesinden 1 (bir) gün sonra işlemlere başlayabileceğinizi, göz 
önüne almanız gerekmektedir. 
 
5. KAR-ZARAR VE TEMİNAT DURUMU 
Vadeli İşlem ve Opsiyon borsasında işlem gerçekleştirdiğiniz anda sürdürme teminatlarınız, ürün fiyatları ve uzlaşma fiyatlarına göre 
değerlendirilecek olup; Borsa’ nın belirlemiş olduğu asgari sözleşme sürdürme teminatı oranına ulaştığınız durumda aynı gün en geç 15:00’e 
kadar sürdürme teminatınızı Gedik Yatırım’ ın belirlediği başlangıç teminatına yükseltmeniz gerekmektedir. 
 
6. TEMERRÜT VE TASFİYE İŞLEMLERİ 
6.1. Sürdürme teminatını aynı gün 15:00 ‘e kadar tamamlamamış iseniz temerrüt hükümlerinin devreye gireceğini bilmeniz, 
6.2. Ertesi gün teminat tamamlamamanız durumunda Borsa kuralları gereği temerrüt faizinin 3 katı uygulanacağını bilmeniz, 
6.3. Pozisyonunuzun başlangıcı ertesi gün seans başlangıcına kadar (şu anda 09:10) teminatınız tamamlanmamış ise mevcut pozisyonlarınızın 
Gedik Yatırım tarafından ters pozisyon alınarak kapatılacağı, tüm temerrüt faizleri ve masrafların, varsa kalan bakiyenizden kesileceğini 
bilmeniz, 
6.4. Pozisyonlarınızın kapatılamaması durumunda veya pozisyonlarınız kapatıldıktan sonra dahi borcunuz kalıyor ise bu miktarın tarafımızdan 
talep edileceği ve gerekiyorsa yasal yollara başvurulacağı ve varsa diğer hesaplarınızdan mahsup edileceğini bilmeniz gerekmektedir. 
 
7. NAKİTLERİNİZİN NEMALANDIRILMASI 
Gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için belirlenen başlangıç teminatlarının üzerinde teminat yatırmış veya pozisyon kapatmış iseniz veya açık 
pozisyonlarınızın uzlaşma fiyatına göre hesaplanan karlılık miktarının hesabınıza aktarıldığı anda mevcut nakitlerin talep ettiğiniz taktirde 
(Repo-Ters Repo sözleşmesini imzalamış iseniz) repo faizi ile değerlendirileceğini (nemalandırılacağını) bilmeniz gerekmektedir. Takasbank A.Ş 
nezdinde bulunan nakitleriniz Takasbank A.Ş tarafından ayrıca nemalandırılacaktır. 
 
8. BAŞLANGIÇ TEMİNAT ORANI VE TEMİNATA KABUL EDİLECEK VARLIKLAR 
Vadeli İşlem ve Opsiyon borsasında belirlenen başlangıç teminatları ile söz konusu ürünlere ait sözleşme büyüklüğü oranı yüksek olduğundan 
dolayı sık sık teminat tamamlanması gerekecektir. Bu nedenle, teminatlarınızın nakit teminat cinsinden ve B Tipi Fonlardan oluşmasını 
önermekteyiz. Nakit dışı teminatlardan, DIBS’ler için itfa tarihleri, hisse senetleri için temettü ödemesi ve sermaye artırımları ile BIST 
nezdindeki fiyatlarının değişmesi, döviz için ise yine spot piyasa değerlerinin teminatınızın değerini her an etkileyecek ve teminat tamamlama 
çağrısına neden olacaktır. Ayrıca, nakit dışı teminatların değerleme katsayılarının nakit teminata göre daha düşük olması da dikkat edilmesi 
gereken diğer bir husustur. 
 
9. OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE UYGULANACAK KURALLAR 
Borsa Yönetim Kurulu’ nun olağanüstü durum tedbirleri kararı alması halinde; “açık pozisyonların tamamının kapatılması”, “sözleşme bazında 
işlemleri ve seansı geçici olarak durdurmak”, “Borsa faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması”, “işlemlerin iptal edilmesi” kararları alınabilir ve 
Borsa üyesi tüm Aracı Kurumlar ile yatırımcıları için uygulanır. 
 
 


