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A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
YURTDIŞI PİYASALARDA  

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 (kısaca “sözleşme”) Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan Seri: V No:46 sayılı 
“Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ile bu Tebliğ”de değişiklik ve eklemeler yapan tebliğler hükümleri 
gereğince düzenlenmiştir. 

 
 

Madde 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
 

İşbu Yurtdışı Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Sözleşme) aşağıda kısaca "Aracı Kurum” diye anılacak 
olan Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İstanbul adresinde bulunan A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile, 

Diğer tarafta: 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………. adresinde bulunan; Aşağıda kısaca "MÜŞTERİ" 
olarak anılacak olan …………………………………………………………………………………………………………………… arasında aşağıdaki koşullarda imzalanmıştır. 
Müşteri’nin detaylı kimlik bilgileri ve adres bilgileri, yatırım tercihleri ve mali durumları gibi bilgilerin yer aldığı “Müşteri Tanıma Formu” 
Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ekinde olup MÜŞTERİ bilgilerinin değişmesi halinde, müşterinin 
Aracı Kurumu bilgilendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde şirketin yaptığı işlemlerde söz konusu formdaki bilgiler esas alınacaktır. 
Sözleşmenin müştereken imzalanması ve hesabın müştereken açılması ve hesap ortaklarının olması halinde hesap sahibinin kimlik 
bilgilerinin yanı sıra diğer ortakların kimlik ve diğer bilgileri işbu sözleşmeye ek yapılacaktır. Kimlik tespitinde Aracı Kurum gereken özeni 
göstermekle yükümlüdür.  

Aracı Kurum’a karşı Müşteri’den başka yalnızca, Aracı Kurum’a imza örnekleri verilmek suretiyle tasarrufta yetkili oldukları Müşteri 
tarafından gerekli yasal belgeler ile bildirmiş olan kimseler, tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan 
değişiklikler Müşteri tarafından Aracı Kurum’a bildirilinceye kadar Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Bu değişiklikler gerekli yasal 
belgeler ile birlikte Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu kimselerin tasarruf yetkilerinde yapılan değişiklikler ve tasarruf yetkilerinin sona ermesi 
ile birlikte Aracı Kurum’a bildirilecektir. Bu kimselerin tasarruf yetkilerinde yapılan değişiklikler veya tasarruf yetkilerinin sona ermesi ile ilgili 
Türkiye Sicil Gazetesi’nde veya başlıca herhangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilan Aracı Kurum’u hiçbir şekilde bağlamayacak olup 
Müşteri tasarruf yetkilerinde bir değişiklik olduğunu Aracı Kurum’a karşı ileri süremeyecektir.  

Müşteri 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; kimlik 
bilgilerinin ve hesaplarla ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin Aracı Kurum tarafından yetkili kişi ve kurumlara verilebileceğini kabul ve beyan 
eder. 

Portföy Yönetimi hariç olmak üzere; Seri: V, No:46 sayılı Tebliğ’in 58. Maddesinin (k) bendine göre Aracı Kurum yöneticileri ile merkez dışı 
örgütlerindekiler de dahil olmak üzere tüm çalışanları, Müşteri’den finansal varlıkları yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi 
yetkileri içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar. 

 
Madde 2: TANIMLAR 
 
Bu sözleşmede yer alan; 

Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları, 

Alım/Satım Emri: Müşteri’nin, Aracı Kurum’a sermaye piyasası araçlarının satın alınması/satılması için yazılı ya da Aracı Kurum tarafından 
kabul edilmesi kaydıyla, sözlü ya da telefon, telefaks, internet, interaktif ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, 

Borsa ve Teşkilatlanmış diğer piyasalar: Müşteri’nin Aracı Kurum ile işlem yapabileceği yurtiçi ve yurt dışındaki tüm borsa ve organize 
piyasaları ile teşkilatlanmış diğer piyasaları, 

BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, 

Dayanak Varlık: Türev araçlarda alma veya satma hakkı ve/veya yükümlüğüne konu olan ekonomik ve finansal gösterge, sermaye piyasası 
aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi, 
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Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurul’ca belirlenen evrakı, 

Elektronik Emir İletim Sistemi: Aracı Kurum tarafından Yatırımcı’nın ayrı ayrı veya birlikte kullanabileceği şekilde bilgisayarına yüklenecek 
Yatırımcı’nın Yurtdışı piyasalarda ve yabancı menkul kıymet borsalarında sermaye piyasası araçlarının alım-satım emirlerinin borsaya 
elektronik ortamda iletmesini sağlayacak yazılımını, 

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu, 

Saklamacı Kuruluş: Müşteri’nin …………………….. sistemi aracılığı ile aldığı sermaye piyasası araçlarının saklanacağı kuruluşları ve/veya 
Takasbank’ı, 

Yurtdışı Aracısı: Sermaye Piyasası Mevzuatında yurtdışı piyasalarda, ilgili ülke otoritelerinden Türev Araçlar alım-satımına aracılık yetkisine 
sahip muhabir kurum. 

Sermaye Piyasası Araçları: Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı: T.C. Kanunları, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu’nu, yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek 
Kararnameler, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Yönetmelikleri, ilke kararları, ilgili diğer mevzuat hükümlerini, işlem yapılan borsaların 
bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerinin yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek yasal düzenlemelerini, 

Takas Tarihi: Borsa’da sermaye piyasası araçlarının alım, satım işlemleri sonucunda takas ve saklama kuruluşu nezdinde, alınan menkul 
kıymet bedelinin ödenmesi ve menkul kıymetlerin teslim alınması, satılan menkul kıymetlerin teslim edilmesi, bedelinin tahsil edilmesi, 
gerçekleşen işlemlerden doğan yükümlüklerin taraflarca yerine getirilmesi gereken tarihi, 

Türev Araç: Vadeli işlem ve Opsiyon Sözleşmelerini 

Uzlaşma Fiyatı: Hesapların güncelleştirilmesinde ve vade sonunda pozisyonların kapatılmasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı, 

İşlem Teminatları: Başlangıç ve sürdürme teminatı olarak temin edilen tutarları; 

Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken ilgili Borsa Kuralları ve ilgili Türev araçlarının hükümlerine göre yatırılması zorunlu asgari başlangıç 
teminatını, 

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının korunması gereken alt sınırını, 

Kısa Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlüğünü, 

Opsiyon sözleşmelerinde, 

a) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını, 

b) Satım 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 uzlaşmayı sağlama hakkını, 

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, 

a) Alım opsiyonunda; sözleşmenin vadesinde veya vadesine kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını, 

b) Satım opsiyonunda; sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını, 

Pozisyon Limiti: Herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde tek bir müşterinin tek yönlü sahip olabileceği azami sözleşme sayısını 
ve oranını, 

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

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

Ters İşlem: Vadeli işlem sözleşmelerinde ters işlem, 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, 
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Opsiyon sözleşmelerinde ters işlem, aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü 
piyasadaki son işlem gününe kadar, 

Alım (satım) opsiyonunda uzun pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alınarak, 

Alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alındıysa, alım(satım) opsiyonunda uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesini, 

Yatırım Hesabı: Mevzuata uygun olarak, mevcut veya ileride mevcut olacak olan para ve sermaye piyasası araç ve işlemleri ile, vadeli 
işlemler, opsiyonlar, nakit, döviz ve diğer varlık ve işlemlere ilişkin açılan her türlü yatırım hesabını, 

Müşteri: Aracı Kurum nezdinde yatırım hesabı sahibi olan gerçek veya tüzel kişi/kişiler 

Yüzeysel Data: Aracı Kurum tarafından belirlenecek veri yayın şirketinin sunacağı borsa verileri, yurtdışı endeksleri veri yayınını ifade eder. 

Komisyon: Türev araçları dahil sermaye piyasası araçlarının alım-satımı ve saklanması; müşteri nam ve hesabına sermaye piyasası 
araçlarının anapara, faiz ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi; Müşteri’ye ait nakdin değerlendirilmesi, ve hizmetleri ve Aracı Kurum 
tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, saklamacı 
kuruluş, diğer yetkili kuruluşlar ve Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, hesap işletim bedeli, hesap işletim 
bedeli, kurtaj ve ücretleri (Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğinde oran ve tutarların değişmesi 
durumunda Aracı Kurum bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar). 

Kurtaj Ücreti: Gerçekleştirilen her türev araçların alım-satım emri nedeniyle; Müşteri’nin Aracı Kurum’a ödemekle yükümlü olduğu oransal 
ve sabit ücreti, 

Risk Seviyesi/Seviyeleri: Aracı Kurum tarafından uygulanacak ve İşlem Teminatının düşebileceği alt seviyeyi belirleyen, bir veya birden fazla 
kademede tespit edilebilecek oranları, ifade eder. 
 
Madde 3: AMAÇ VE KAPSAM 
 
 İşbu sözleşme müşterinin talebi üzerine, türev araçların alım satımına aracılık sıfatıyla, Aracı Kurum’un yurtdışı piyasalarda Türev Araçların 
Alım Satım İşlemlerine ilişkin, her bir işlem için ayrı sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın uyulması zorunlu nitelikteki şartlar ile tarafları 
bağlayıcı hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri içermektedir.  

Aracı Kurum, Sermaye Piyasası mevzuatı ve SPK Seri: V No:46 Tebliği gereğince; işbu sözleşme kapsamında, dayandığı varlık ve gösterge 
dikkate alındığında yurtiçi piyasalarda işlem görmeyen türev araçların alım satımına aracılık vermektedir. 
 
Madde 4: ŞİRKETİN HUKUKİ DURUMU ve TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Aracı Kurum’un işbu sözleşme çerçevesinde temel yükümlülüğü; yurtdışı işlemlere ilişkin olarak Yurtdışı Aracısı’na verilmesi gereken 
emirlerin ve belgelerin Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına Yurtdışı Aracısı’na iletilmesi ve Yurtdışı Aracısı ile Müşteri arasında 
yürütülmesi gereken aracılık hizmetlerinin yerine getirilmesidir. 

Aracı Kurum, yurtdışı türev piyasaların içerdiği riskler ve yurtdışı türev piyasalar aracılık sözleşmelerindeki hak ve yükümlülük esasları ile 
bilgi sahibi kılabilmek amacıyla Müşteri’ye işbu sözleşmenin [Ek 2]’deki “Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu” sunulmuştur. 
 
Madde 5: ARACI KURUM’ UN SORUMSUZ OLDUĞU DURUMLAR (ARACI KURUMUN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR)  
 
Aracı Kurum ancak müşteri’nin hesap bakiyesinde yeterli nakdi, kredi ya da kendisine tahsis edilmiş işlem limiti, menkul kıymeti veya yeterli teminatı 
olan hesabı için gelen işlem emirlerini kabul eder. 

Müşteri’nin Elektronik Emir İletim Sisteminin kullanılması sureti ile yapılacak işlemlerin, Aracı Kurum’un elinde/ kontrolünde olamayan nedenlerden 
dolayı yerine getirilmemiş ve/veya yanlış yerine getirilmiş olmasından dolayı,  kusur atfı mümkün olan haller dışında Aracı Kurum’un herhangi bir 
sorumluluk taşımadığını Müşteri kabul eder. 

Aracı Kurum, kendisinden kaynaklanmayacak nedenlerle veya Müşteri’nin veri iletişim sistemlerindeki münhasır donanım ve yazılımlarındaki herhangi 
bir teknik sorun ya da uyuşmazlık nedeniyle veri alamaması, hatalı veri alması, emir gerçekleştirememesi, hatalı emir gerçekleştirilmesi durumunda 
sorumluluk kabul etmez. 

Aracı Kurum, sözleşme gereği aktarılan bilgilerin gerek teknik olarak sakıncalı ve gerek muhteva itibariyle Müşteri’ye yanlış ve/veya eksik ve/veya 
yanıltıcı olarak ulaşmasından sorumlu tutulamayacağı gibi, Aracı Kurum ve buna bağlı olarak üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zarar ve ziyandan 
sorumlu tutulamaz. 

Aracı Kurum tarafından veri sağlayıcı kuruluştan aktarılan Müşteri’nin yararlanması için sağlanan yüzeysel datanın ve/veya veri yayınlarının yanlışlığı, 
eksikliği, verilerin Müşteri’yi yanlış yönlendirmesi nedeniyle vb. sebepler nedeniyle, Müşteri’nin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir 
zarardan Aracı Kurum hiçbir şartta sorumlu değildir. 
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Elektronik Emir İletim Sistemi aracılığıyla işlem yapılan borsaların ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasaların, Aracı Kurum’dan herhangi bir Müşteri’ye 
veri aktarımının kısıtlanması ve/veya durdurulmasını isteme hakkı vardır. Böyle bir istek durumunda Aracı Kurum bunu yerine getirmekle yükümlüdür.  
Bu nedenle Müşteri ilgili Borsa’dan ve Aracı Kurum’dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 

Müşteri’nin Elektronik Emir İletim Sistemini kullanarak işlem yapabilmesi için öncelikle Aracı Kurum tarafından kullanıcı kodu ve şifresi belirlenerek 
Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri’nin sahip olduğu kullanıcı kodu ile şifrenin korunmasının sorumluluğu ve her türlü riski kendisine ait olup, Aracı 
Kurum’un bunların korunması ile ilgili herhangi bir sorunluluğu bulunmamaktadır. Aracı Kurum, unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan 
şifrelerden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından hiçbir şekilde mesul değildir. Bu şekilde kullanılmış olan şifrelerin bütün maddi ve cezai 
sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Belirlenmiş olan şifrenin kaybedilmesi, unutulması veya çalınması durumunda ve ayrıca Müşteri’nin yazılı talebi veya 
başka bir haberleşme yoluyla talep etmesi halinde Aracı Kurum Müşteri’ye yeni bir şifre gönderecektir. Şifre kaybı halinde ve Müşteri’nin yazılı veya 
başka bir haberleşme yoluyla beyanını takiben Aracı Kurum ile ilgili müşteri hesabına derhal blokaj koyma hak ve yetkisine sahiptir. 

Aracı Kurum, işlem yapılan borsada ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda alım-satım işlemlerinin durdurulması,  askıya alınması veya iptal 
edilmesi, işlem kısıtlamaları, kendi iç kuralları, terörist eylemler, ayaklanma ve isyanlar, devlet ya da hükümetlerin benzer eylemleri, savaş, 
iç karışıklıklar veya işçi eylemlerinden; işlem sistemlerinin veya benzeri başka iletim ve iletişim araçları ve yollarının herhangi bir sebeple 
arızalanması veya kesilmesinden ötürü emirlerin veya başka bilgilerin iletilmesi veya rapor edilmesindeki gecikmeler ve yanlışlıklardan; 
herhangi bir broker, bankanın, saklama veya emanet kuruluşunun veya benzeri bir kurumun Aracı Kurum’a veya müşteriye karşı taahhüt ve 
yükümlülüklerini yerine getirme ya da herhangi bir ödemenin veya teslimatın yapılmaması konusundaki temerrüt ve gecikmelerinden;  
Aracı Kurum’un kontrolü dışında başka sebeplerden kaynaklanan zarar, sorumluluk, masraf ve giderler, cezalar ve para cezaları veya vergiler 
için herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  
 
Madde 6: MÜŞTERİ’NİN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve TAAHHÜTLERİ 
 
Müşteri, Yurtdışı Aracısına ve yurtdışı türev işlemlere uygulanan mevzuat hükümleri ve SPK mevzuatı hükümleri doğrultusunda hareket 
etmeyi ve anlaşma hükümlerine kayıtsız şartsız uymayı beyan ve taahhüt etmektedir.  

Gerek Yurtdışı Aracısı ile olan ilişkiden gerekse işbu sözleşmeden doğan borçlarını ifa ederken anılan sözleşme ve anlaşma hükümlerinin 
yanında bu husustaki yürürlükte olan tüm mevzuata eksiksiz uymayı beyan ve taahhüt eder. 

Aracı Kurum’un hiçbir şekil ve surette Yurtdışı Aracısı ile organik, ortaklık veya benzeri bir ilişki içerisinde olmadığını bildiğini ve dolayısıyla 
bu hususlara aykırı olarak ileri sürebileceği tüm def’i, çekince ve itirazlardan feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

Yurtdışı borsaları ve teşkilatlanmış diğer piyasalardaki türev işlemler için Yurtdışı mevzuata uygun teminatı eksiksiz ve zamanında yatırmayı 
ve ödemeyi, emrini verdiği türev işlemlerin gerçekleşmesini zorlaştıracak veya engelleyecek iş, işlem ve eylemlerden kaçınmayı beyan, kabul 
ve taahhüt eder.  

Aracı Kurum tarafından kendisine işbu sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri sadece sözleşmedeki hükümler çerçevesinde talep 
edebileceğini beyan ve taahhüt eder. 

Farklı para birimlerinden yapılacak işlemler nedeniyle oluşabilecek kur farkları sonucu hesap bakiyesinin eksiye düşmesi halinde her türlü 
faiz ve masrafın kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 

Müşteri, işbu sözleşmenin devamı süresince Şirket haricinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak Yurtdışı Aracısı’ndan hesabına işlem 
yapamayacağını, Yurtdışı Aracısı’na vereceği tüm emirleri mutlaka Şirket aracılığıyla ve dikkatli, doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeyi kabul 
ve beyan eder.  

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi takdir yetkisinde belirlediği ve yurtdışı türev işlemlere ilişkin mevzuatın gerektirebileceği ve öngörebileceği 
sınırın üzerinde olabilecek teminatları özel bir talebe gerek olmaksızın hesapta bulunduracağını kabul beyan ve taahhüt eder. Aracı 
Kurum’un belirlediği bu teminat tutarı, herhangi bir yurtdışı borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasanın istediği teminat tutarını aşabilecektir. 
Aracı Kurum ek teminata gerek olduğunu tespit ettiği takdirde, Müşteri Aracı Kurum’un talep ettiği bu ek teminatı hesabına yatıracağını ve 
Aracı Kurum’un uygun gördüğü tarzda yapabileceği tüm teminat tamamlama çağrılarını derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt 
eder.  

Teslimatlı türev işlemlerde ilgili süreler içinde açık pozisyonlara ilişkin tasfiyen talimatları, gerekli evrakları ve teslim almak için yeterli 
miktarda fon ve/veya nakdi Aracı Kurum’a teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum’un talep ettiği paralar ve diğer 
varlıklar müşteri tarafından önceden ödenmedikçe veya teslim edilmedikçe, Aracı Kurum hiçbir durum ve koşulda müşteriye herhangi bir 
ödeme veya teslimat yapmakla yükümlü olmamakla birlikte; Müşteri, Aracı Kurum’un talimat, evrak, fon veya para alamadığı takdirde, 
müşteriye bildirimde bulunmadan gerekli görülen koşul ve yöntemlerle pozisyonu tasfiye edebileceğini veya müşteri adına türev ürünleri 
teslim alabileceğini veya teslim edebileceğini, ödünç alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Aracı Kurum’un bu türev ürünleri 
ödünç veya satın almasından  dolayı maruz kalacağı  her türlü masraf, zarar ve gideri (dolaylı, ceza ve harçlar dahil)  Aracı Kurum’a 
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri yaptığı teslimatlar ve aldığı teslimatlar için gerekli sigorta koruması kendisinin 
sağlayacağını aksi halde olası zarar ve kayıp riskini üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Müşteri yapacağı işlemler için Yurtdışı Aracısı’nın bulunduğu ülke ve Borsa ve Teşkilatlanmış diğer piyasalar ve/veya Borsa ve Teşkilatlanmış 
diğer piyasaların bulunduğu ülkenin resmi mercileri tarafından belirlenmiş her türlü yasal düzenlemeyi kabul ettiğini, ilgili piyasada oluşan 
teamüllere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
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Madde 7: YURTDIŞI ELEKTRONİK EMİR İLETİM SİSTEMİNİN TESLİM VE TESİSİ 
 
Aracı Kurum’un yetkilendireceği şirket görevlisi tarafından, bu Sözleşme'nin imzalanmasının ardından emir iletim sisteminin özellikleri aracı 
Kurum tarafından belirlenecektir. Elektronik Emir İletim Sistemi Müşteri'ye ait bilgisayara yüklenecektir. Müşteri ve görevli tarafından 
yazılımın çalışıp çalışmadığı test edilecektir. Elektronik Emir İletim Sistemi'nin tesis tarihi, yüklenen bilgisayarın bilgileri, denemesi sonucu ve 
gerekli diğer bilgileri içeren bir teslim tutanağı hazırlanacak görevli ve Müşteri tarafından imzalanacaktır. Yurtdışı teslimler için gerekli 
destek Müşteri tarafından temin edilmelidir. 
 
Madde 8: ARACI KURUM’UN HAKLARI 
 
Aracı Kurum Müşteri’nin vereceği alım-satım emirlerine ve işlemlere sınır koyma hakkını saklı tutar. Müşteri’nin işlem yapacağı ürünler, bu 
ürünlerin pozisyon limitlerinin belirlenmesi, kısıtlanması ve fiziki teslimatlı işlemlerin yapılıp ve/veya yapılmamasına ilişkin kararlar Aracı 
Kurum’un inisiyatifindedir. 

Aracı Kurum, zorunlu durumlarda Müşteri'ye haber vermeksizin veri yayınına ve işlemlere geçici süre için ara verebilir. 

Aracı Kurum, Müşteri'ye her an hiç bir şekil ve surette ön ihbara ve/veya, ihtara gerek kalmaksızın yazılım, donanım ve iletişim 
sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Yazılım içinde ilave servisler açabilir, değiştirebilir. Müşteri, bunun bu sözleşmenin feshi sonucunu 
doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

Aracı Kurum, Müşteri’ye sağladığı Elektronik Emir İletim Sistemi'ni bu sözleşme koşullarında kullanılıp kullanılmadığını dilediği zamanda denetleme 
hakkına sahiptir. 

Aracı Kurum, Müşteri tarafından kendisine yanlış, hatalı, eksik bilgi verilmesi ve yanıltıcı beyanlarda bulunmasının tespiti halinde, bu 
Sözleşmeyi hiç bir ihtar ve ihbara gerek duymadan derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir. 

Elektronik Emir İletim Sistemi'nin mülkiyeti Aracı Kurum’a aittir.  Aracı Kurumun Elektronik Emir İletim Sistemi üzerinde kullanım hakkından başka 
hiç bir hakkı yoktur. 

Yatırımcının Yatırım Hesabı ile ilgili olarak, herhangi bir şekilde herhangi bir icra emrinin gelmesi durumunda Aracı Kurum Capital, Risk 
Seviyeleri’ne ulaşılmamış, Teminat Tamamlama Çağrısı yapılmamış olsa bile, tüm pozisyonları tek taraflı olarak kapatmaya yetkilidir. 
 
Madde 9: MÜŞTERİ’NİN YURTDIŞI ELEKTRONİK EMİR İLETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
  
Müşteri, bu sözleşme hükümlerine göre, Aracı Kurum tarafından imza karşılığı yüklenen Elektronik Emir İletim Sistemi'nin bulunduğu 
bilgisayarın çalınma, kayıp veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda en seri haberleşme aracı ile, derhal Aracı Kurum'a bilgi 
verecektir. Söz konusu durumlarda, bildirim yapılması gerekli diğer tüm durumlar sınırlandırılmaksızın, Müşteri tarafından bildirim 
yapılmaması durumunda, Müşteri, tüm zarar ve ziyana vesair her türlü kayıplara kendisinin katlanacağını, bu durumda Aracı Kurum’a 
her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından geçerli 
yollardan yapılan bildirim sonucunda işleme kapatılacak Elektronik Emir İletim Sistemi aracılığı ile bildirim anına kadar gerçekleştirilen 
işlemlerden doğabilecek tüm zararlardan Müşteri sorumludur. 

Müşteri, Aracı Kurum’un kendi takdir yetkisinde herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmadan Elektronik Emir İletim 
Sisteminin tamamını veya bir kısmını iptal edebileceğini değiştirebileceğini veya tadil edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt 
etmektedir. 

Elektronik Emir İletim Sistemi'nin Müşteri'nin bilgisayarına yüklenmesinden sonra mücbir sebeplerden kaynaklanan riskler dahil tüm  
riskler için sorumluluk tamamen Müşteri'ye aittir. 

Müşteri her ne saikle ve yöntemle olursa olsun Aracı Kurum tarafından bu Sözleşme gereği sağlanan bilgileri, yüzeysel datayı ve diğer 
verilen elektronik ortamda ve/veya basılı olarak ve/veya sair yollarla yayınlayamaz, dağıtamaz, yayamaz, üçüncü şahısların kullanımına tahsis 
edemez. 

Aracı Kurum, diğer tüm Sözleşme hükümleri cari olmak koşuluyla; Elektronik Emir İletim Sistemi uygulaması için Müşteri'den ücret ve/veya 
komisyon talep edebilir. Müşteri, Elektronik Emir İletim Sistemi'nde işlem yapacağı Borsa tarafından veri yayın için talep edilecek ücretlerin ve 
komisyonların Aracı Kurum tarafından yatırım hesaplarından tahsil edileceğini kabul,  beyan ve taahhüt eder. 

Müşteri, Elektronik Emir İletim Sistemi aracılığı ile işlem yapılan borsaların ve/veya piyasaların denetlemeler yapabileceğini, bu Sözleşme'de 
oluşan her türlü değişikliğin kendisine yansıtılabileceğini peşinen kabul etmiştir. 

Müşteri,  Elektronik Emir İletim Sistemiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, Aracı Kurum’un kendisine 
bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 
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Müşteri, Elektronik Emir İletim Sistemi konusunda veya bu türev işlemler alım-satım hizmetleri ile ilgili olarak, Aracı Kurum veya Müşteri 
tarafından seçilmiş üçüncü grup hizmet sağlayıcıların risklerinin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aracı Kurum 
Üçüncü Grup Hizmet Sağlayıcının emirler ve veriler konusundaki başarısızlıkları nedeniyle meydana gelecek zarar, hasar ve masraflardan 
sorumlu olmayacaktır. 

Müşteri, Elektronik Emir İletim Sistemi'ni Aracı Kurum'un rakiplerinin herhangi bir şekilde kullanımına sunamaz. Aksi halde doğabilecek her 
türlü zarar ve ziyan tazmini kullanıcıdan talep edilecektir. 

Müşteri, hiç bir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, Elektronik Emir İletim Sistemi'nin 
kullanımı nedeniyle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararlar, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam 
altında olursa olsun uğrayabileceği her türlü zararlardan hiç bir şekil ve surette Aracı Kurum'u sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekil ve surette her 
ne nam altında olursa olsun Aracı Kurum'dan talepte bulunamaz. 

Müşteri, Elektronik Emir İletim Sistemi'nde yer alan her türlü ismi ve/veya logoyu izinsiz kullanamaz, iktibas ödemez, değiştiremez. Müşteri, 
sisteminde yer alan borsaların ve/veya piyasaların adı altında açıklanan tüm bilgilerin telif haklarının tamamen söz konusu Borsa'ya ait 
olduğunu kabul etmiş olup, bu bilgileri tekrar yayınlayamaz çoğaltanı az, alt lisansla kullandıramaz, değiştiremez, ileride kullanılmak üzere 
saklayamaz. 

Müşteri, Aracı Kurum'un sağladığı Elektronik Emir İletim Sistemi' ni kullanarak elde ettiği kayıtları ve kayıtların kullanımını kendi rızası ile 
yaptığını, bunlardan dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar ile servisi kullanırken oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların 
sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Aracı Kurum'un herhangi 
bir sorumluluğunun olmadığını ve Aracı Kurum’dan herhangi bir nam altında hak vb. alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 
 
Madde 10: İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR 
 
İşlem teminatları başlangıç ve sürdürme teminatı olarak iki kademede tespit edilir, Aracı Kurum, söz konusu teminatlar 
üzerindeki; nakit dışı olanların nakde çevrilmesi ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararların karşılanması da dahil olmak üzere 
tüm tasarruf haklarını saklı tutar. 

Başlangıç Teminatı: Müşteri’nin Borsa'da pozisyon almak için başlangıçta yatırması gereken ve işleme konu türev araç bazında 
belirlenen zorunlu tutardır. 

Müşteri, pozisyon açılmadan önce, asgari olarak Aracı Kurum tarafından tespit edilen başlangıç teminatını Aracı Kurum’a yatırmak 
zorundadır. Başlangıç teminatının yatırılmaması halinde Aracı Kurum, işlemin gerçekleşmesine müsaade etmeyecektir. 

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması 
gereken varlık kompozisyonunun korunması gereken alt düzeyidir. Müşteri, açık pozisyonun devamı süresince, sürdürme teminatına ilişkin 
yükümlülüğünü yerine getirmeyi kabul eder. 

Hesapların Borsaların yerel saatlerine uygun olarak güncellenmesi nedeniyle: türev araçların değer kaybı veya diğer nedenlerle mevcut 
teminatın sürdürme teminatı seviyesine ya da bu seviyenin altına düştüğü durumlarda Aracı Kurum, Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı 
yapacak ve teminat tamamlama çağrısının yapıldığı gün içerisinde teminatın başlangıç teminatı seviyesine çıkarılmasını isteyecektir. 
Müşteri, kendisine yapılacak tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin uyarılara uygun hareket edeceğini beyan,  kabul ve 
taahhüt eder. 

Teminatın sürdürme teminatı seviyesine ya da bu seviyenin altına düşmesi durumunda, başlangıç teminatı seviyesine kadar nakit olarak 
tamamlanması zorunludur. Söz konusu durumda aracı Kurum, Müşteri’nin yeni işlem taleplerini kabul etmeyecek olup 
tamamlanmayan teminatlar için Aracı Kurum, Müşteri’nin açık pozisyonlarını önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın ters 
işlem ile kapatacaktır. 

İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi 
hususlar, Aracı Kurum ve/veya ilgili Borsalar tarafından belirlenir, Aracı Kurum ve/veya ilgili Borsa, hesap bazında değişik oran ve tutarlarda 
farklı teminat belirleyebilir başlangıç teminatına ek olarak olağanüstü durum teminatı da talep edebilir,  Bu gerekçe ile Müşteri, teminat 
tutar ve oranlarında Borsa tarafından veya Aracı Kurum tarafından yapılabilecek değişiklikler nedeniyle Aracı Kurum’un farklı tutar ve 
oranlarda teminat talebinde bulunabileceğini ve söz konusu teminatın ilk taleple derhal hesaba yatırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Aracı Kurum, başlangıçta ve daha sonra gerçekleştirilecek işlemlerde Müşteri tarafından teslim edilen başlangıç teminatının cari piyasa 
değerinin tamamını veya bizzat kendi takdirine göre belirleyeceği belli bir yüzdesini öz kaynak olarak kabul etme yetkisine sahiptir.  

Aracı Kurum, ilgili Borsa ve ve/veya Borsalar tarafından sözleşme bazında ve toplam olarak belirlenen pozisyon limitlerinin aynen 
uygulayabileceği gibi farklı pozisyon limitleri de belirleyebilir. Aracı Kurum, söz konusu limitin değişmesi halinde müşteriye bildirimde 
bulunur. Aracı Kurum pozisyon limitinin değişmesi durumunda müşteriye en seri iletişim aracı ile pozisyonu belirlenen limitlere çekmesini 
talep eder. Bu bildirime rağmen müşteri, pozisyon limitini olması gereken düzeye çekmediği takdirde Aracı Kurum’un bu işlemi re’sen 
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yerine getireceğini, aracı Kurum tarafından bu amaçla yapılan işlemleri kabul ettiğini ve bu işlemlerden dolayı uğranılan zarardan sorumlu 
tutmayacağını beyan ve taahhüt eder. 

Aracı Kurum ilgili borsa/borsalar kuralları ile belirlenen başlangıç teminatından daha yüksek bir başlangıç teminatı belirleme hakkına 
sahiptir.  

Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye elektronik ortamda veya faks ile ya da sözlü olarak kayıtlı telefon 
görüşmesiyle yapılabilir. Aracı Kurum’un bu çağrıyı göndermesi durumunda Müşteri’nin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı 
aldığı kabul edilir. 

Yurtdışı Aracısı, herhangi bir zamanda tedbir almayı uygun gördüğü durum, olay veya gelişmelerin olması durumunda; herhangi bir ek 
teminat talebinde bulunmadan ya da müşteriye veya onun kişisel temsilcileri, mirasçılarına bir ön satış ya da alım ihbarı veya başka bir ihbar 
veya bildirimde bulunmaksızın ve bunların mülkiyetinin tek başına Müşteri’ye mi ait olduğu ya da müşterek mülkiyet olduğuna 
bakılmaksızın; yurtdışı aracısı, kendi takdir yetkisinde müşteri adına ve hesabına tuttuğu veya işlettiği vadeli sözleşmelerini, opsiyonları, 
emtialar veya menkul kıymetleri,  kısmen veya tamamen kendi takdir yetkisinde belirlediği borsa veya piyasalarda, ve yine kendi takdirine 
göre belirlediği bir usulde, satabilir, satın alabilir ya da tasfiye edebilir.  
 
Madde 11: EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 
Müşteri, Aracı Kurum’a sermaye piyasası araçlarının satın alınması/satılması için yazılı ya da Aracı Kurum tarafından kabul edilmesi kaydıyla, 
sözlü ya da telefon, teleks, telefaks, internet, interaktif ve diğer iletişim araçlarını kullanarak emir verebilir 

Aracı Kurum, Müşteri tarafından iletilen sözlü emirlerde, emir veren kişiden şüphe duyduğu takdirde Müşteri'den ek bilgiler vermesini 
isteyebilir, Müşteri'den teyit alabilir, Aracı Kurum, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, iletişim araçlarının işlememesinden veya 
arızalanmasından, emrin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından Aracı Kurum'a atfı mümkün olan haller dışında sorumlu değildir. 

Aracı Kurum, Müşteri'nin vereceği alım satım emirlerini, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahiptir. Emirlerin kabul 
edilmemesi durumunda Aracı Kurum, neden belirtme zorunluluğu olmaksızın bu durumu Müşteri'ye veya temsilcisine makul bir süre 
içerisinde bildirecektir. 

Müşteri işlemleri öncelikle elektronik ortamda yer alan konfirmasyonlar vasıtası ile takip edeceğini “ Elektronik Ortam Konfirmasyonları “ile 
işlemlere dair yetkileri kabul edeceğini, almış olduğu elektronik teyit bilgisine aynı gün içinde yazılı olarak itiraz etmediği halde bunları kabul 
etmiş olacağını ve en son vermiş olduğu alım-satım emrinden önceki işlemleri bildiğini ve bunları onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini iddia eden Müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür. 

Aracı Kurum, Elektronik Emir İletim Sistemi aracılığı ile ancak Müşteri'nin hesap bakiyesinde yeterli nakdi, kredi ya da kendisine tahsis 
edilmiş işlem limiti, menkul kıymeti veya yeterli teminatı olan hesabı için gelen işlem emirlerini kabul eder. 

Müşteri'nın hesabında, Elektronik Emir İletim Sistemi'nden işlem emrini verdiği anda, işlemin gerçekleşeceği para birimi dışında Aracı 
Kurum tarafından kabul edilebilecek mahiyette olan başka para birimlerinden oluşan nakdin olması durumunda, Elektronik Emir İletim 
Sistemi tarafından Müşteri'nin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit işlem para birime dönüştürülecektir. Müşteri, dönüşüm işlemlerinde 
kullanılacak döviz kurlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, döviz kurlarının hareketleri nedeniyle 
doğacak zararlarından hiçbir şekilde Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz. 

Müşteri, Borsa'ya Elektronik Emir İletim Sistemi aracılığı ile ilettiği emirlerin Aracı Kurumun kendi emirleriyle ve/veya diğer Müşterilerin 
emirleri ile birleştirilebileceğini, emirleri toplulaştırılmış olarak gönderebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Müşteri: Elektronik Emir İletim Sistemi'nde Aracı Kurum kontrolü dışında yayınlanabilecek hatalı, yanlış, eksik veri nedeniyle Borsa'da emir 
gerçekleştirmesi durumunda, işlemin Müşteri'ye herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından iptal edilebileceğini, 
bu nedenle Aracı Kurum ya da Müşteri'nin karşılaşacağı tüm zarar ve/veya ödemekle yükümlü olduğu tüm ceza ve sair masrafların Müşteri 
hesaplarına yansıtılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder 

Müşteri verdiği talimatların kendisinin yanlış veya eksik açıklamalarından dolayı yanlış anlaşılmasından ve işlemlerin buna göre 
gerçekleşmiş olmasından Aracı Kurumu hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
Madde 12: EMİRLERDE FİYAT BELİRLENMESİ 
 
Müşteri alım veya satım emirlerinde geçerli olacak fiyatlar işlem gerçekleştirilecek Borsa’nın işleyiş ve kuralları çerçevesinde belirlenen 
fiyatlardır. Aracı Kurum, emir yöntemlerine ilgili Borsa uygulamalarına uygun olarak Elektronik Emir İletim Sisteminde yer verebilir. 

Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir. 
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Limitli Emir: Alım veya satımın Müşteri 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: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir. 

Alım-Satım emir yöntemleri, Borsalar’a göre farklılık gösterebileceğinden Müşteri, Elektronik Emir İletim Sisteminde yer alan emir 
yöntemlerinin dışında diğer emir yöntemleri ile emir iletemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
Madde 13: EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Seans Emri:  Emir sadece girildiği seansta geçerlidir. Seans sonuna kadar eşleşmezse Borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. 

Günlük Emir: Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse Borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. 

İptale Kadar Geçerli Emir: Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve 
eşleşmediği durumda, emir türev aracın vadesi sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda Borsa sistemi tarafında otomatik olarak iptal 
edilir.  

Tarihli Emir: Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda 
Borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. 

Müşteri alım veya satım emirlerinde geçerli olacak emir türleri işlem gerçekleştirilecek Borsa’nın işleyiş ve kuralları çerçevesinde belirlenen 
emir türleridir. Aracı Kurum, emir türlerine ilgili Borsa uygulamalarına uygun olarak ………..….….. sisteminde yer verebilir. 

Alım-Satım emir türleri, Borsalar’a göre farklılık gösterebileceğinden Müşteri Elektronik Emir İletim Sisteminde yer alan emir türlerinin 
dışında diğer emir türleri ile emir iletemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
Madde 14: TERS İŞLEM 
 
Müşteri’nin, bir türev araçta uzun pozisyon sahibi iken aynı türev araçta kısa pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı 
türev araçta uzun pozisyon alınmasına sebep olacak şekilde Borsa'da işlem yapması durumunda, kısa ve uzun pozisyon sahibi olarak hak 
ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak 
netleştirilerek sona ereceğini, ters işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, Aracı 
Kurum, Borsa ve/veya saklamacı kuruluş tarafından re'sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında 
Müşteri'nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve 
yükümlülüklerin ters işlem ile Borsa'da kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, türev araçların veya açık 
pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin borsa içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını 
Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. 

İşlem yapılacak Borsa’nın ters işlem kurallarının yukarıdaki maddenin ilk paragrafında tanımlanandan farklı olması durumunda, Aracı Kurum 
tarafından da uygulanması kaydı ile söz konusu Borsa’nın Ters İşlem kuralları geçerli olabilecektir. 

Madde 15: VİRMAN İŞLEMLERİ 

Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki tüm yatırım hesapları arasında Aracı Kurum’un dilediği zaman, dilediği miktarlarda nakit ve menkul değer 
virmanı yapabileceğini kabul eder. 

Madde 16: TEMERRÜT HÜKÜMLERİ 
 
Müşteri, işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini Aracı Kurum tarafından belirtilen süre ve şekil şartlarına uygun olarak yerine 
getirmediği takdirde; başka bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü kabul eder.  
 
Müşterinin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi nedeniyle temerrüde düşmesi durumunda Aracı Kurum 
başka bir ihbar ya da bildirime gerek olmaksızın Aracı Kurum tarafından temerrüde düşen müşteriye yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli 
olmak üzere IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük İMKB Repo Ters Repo 
Piyasası faiz oranı ortalamasının 6 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde tahakkuk 
ettirilir. Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Aracı Kurum merkez ve merkez dışı birimlerinde ilan 
edilerek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle müşteri hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda müşteri yeni düzenlemelere uyacağını 
peşinen kabul ve taahhüt eder. 
 
Müşterinin yabancı para cinsinde borcu olması durumunda miktar TL’ye çevrilerek sözleşmede belirtilen oranlar uygulanacaktır. Para 
birimleri arasında kullanılacak kur konusunda Aracı Kurum’un yetkili olduğunu ve kuru belirleyebileceği taraflar tarafından kabul 
edilmektedir. 
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Müşteri, Aracı Kurum’un müşteri işlemleri nedeniyle temerrüde düştüğü hallerde, Müşterinin ödemekle yükümlü olduğu temerrüt faizi 
dışında, temerrüt nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu her türlü ceza, komisyon, avukatlık ücretleri dahil ve diğer tüm zararları Müşteri’den 
tahsil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
Müşteri, takas ve teminat tamamlamaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya 
bildirime gerek olmaksızın pozisyonların bir kısmını veya tamamını ters işlemle tasfiye edebilir veya varsa hesaba ait değerleme dışı 
teminatları nakde çevirebilir. Teminat tamamlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya 
pozisyonların likiditasyonu seçeneklerinden hangisini kullanacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı Aracı Kurum 
tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlemle kapatılması veya ters işlem yapılamaması 
neticesinde hesabında oluşan tüm borçları aracı Kurum’a ödemekle yükümlüdür.  Müşteri hesabına ait pozisyonların kapatılıp, teminatların 
nakde dönüştürülmesinden sonra temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri’den açığı derhal tamamlaması istenir. İlgili açığın 
Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, alacağının muacceliyet kespetmesi nedeniyle; Borçlar Kanunu’nun takas 
hükümleri ile Medeni Kanunu’nun rehin ve/veya hapis hakkını kullanacaktır.  
 
Aracı Kurum, Müşterinin bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre, Aracı Kurum 
nezdinde müşteri hesaplarında bulunan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.  
 
Aracı Kurum, sermaye piyasası mevzuatı ve iş bu Sözleşme gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyen Müşteri’den, riskin 
artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emir kabul etmeyecektir. 
 
Tarafların karşılıklı olarak imzalamış bulundukları Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin temerrüte ilişkin 
hükümlerinin aynen bu sözleşme içerisinde de uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 
Madde 17: BİLGİ VERME ESASLARI  

Aracı Kurum tarafından Müşteri’nin yurtdışı Aracısı aracılığıyla yapmış olduğu işlemler içeren rapor ve ekstreler Müşteri’ye aylık olarak 
gönderilir. Elektronik ortamda müşteriye gönderilen, veya elektronik ortamda erişimine imkan sağlayan rapor, ekstre, diğer her türlü 
doküman (yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formu, işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerine ilişkin genel risk 
bildirim formuna ilave açıklamalar, açıklanan durumlarda değişiklik olması durumunda gereken bildirimler, profesyonel veya genel müşteri 
sınıflandırması ve bununla ilgili mevzuat hükümleri, sınıf değiştirme hakları) “yazılı” sayılacak ve bu şekilde kabul edilecektir. Aracı Kurum, 
müşteriden bu tip dokümanların imzalanması veya kabul beyanını istediğinde veya talep ettiği takdirde, elektronik ortamda erişimi 
sağlanan uygun yerin onaylanması durumunda o doküman müşteri tarafından usulüne uygun imzalanmış ve kabul beyanı verilmiş olarak 
kabul edilecektir. 

Aracı Kurum ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor ve ekstreleri Müşteri’ye göndermeme hakkına sahiptir. 

Müşteri’nin talep etmesi üzerine rapor ve ekstre gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan müşterilerin hesaplarına 
ilişkin rapor ve ekstreler gönderilmeyebilir. 

Müşteri’nin Aracı Kurumun göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime veya hesap ekstresi veya rapora karşı yapacağı itirazlar ya da 
düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal Aracı Kurum’a yazılı olarak ulaştırmakla 
yükümlüdür.  

Aracı Kurum’un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir.  

Müşteri yetkili Ticaret sicili Memurluğundan Aracı Kurum’un ticari ikametgahını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Aracı 
Kurum’a her türlü tebligatı ve bildirimi bu tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. Müşteri’nin ikametgahı ve Tebligat adresi işbu 
sözleşmede yazılı adrestir. Müşteri ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça 
Aracı Kurum’un bilinen son adrese yaptığı tüm tebliğler ve bildirimler geçerlidir. Ve sonuç yaratır.  

Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla yabancı aracı kuruluş, posta, internet servis sağlayıcı, kurye, sigorta şirketi gibi 
hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. 

Aracı Kurum Müşteri hesabının Yurtdışı Aracısı nezdinde global (Omnibus) hesapta tutulması için gerekli iş ve eylemleri yapmaya yetkilidir. 

Aracı Kurum, Yurtdışı Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar, işlemlerin gerçekleştirildiği ilgili ülkelerdeki resmi merciler ve düzenleyici 
kurumlar ve Yurtdışı aracısının talebine istinaden veya ilgili ülke/ülkelerde uygulanan mevzuatın gerektirdiği şekilde müşterilere ait işlem,  
pozisyon ve diğer şahsi bilgileri vermekle yükümlüdür. Müşteri Aracı Kurum’un bilgi verme yükümlülüğünü bildiğini, kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

Aracı Kurum bu çerçeve dahilinde ve sözleşmede belirtilen ve mevzuat dahilindeki faaliyetlerden doğan hak ve yükümlülükler saklı kalmak 
üzere, Aracı Kurum hiçbir şekilde Yurtdışı Aracısı’nın ortağı, acentesi, vekili ve her ne suret ve şekilde olursa olsun çalışanı olarak hareket 
etmemektedir. Bundan ötürü de Yurtdışı Aracı adına her nitelik ve şekilde olursa olsun herhangi bir sözleşmeyi veya hukuki bir fiili veya 
anlaşmayı akdetmek, tadil etmek, değiştirmek veya sona erdirmek yahut yurtdışı aracısı tarafından akdedilmiş bir sözleşme yahut 
anlaşmaya ilişkin olarak Müşteri dahil üçüncü kişiler tarafından gönderilmiş her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi bir hakkı koruyan, sona 
erdiren yahut tesis eden beyanları Yurtdışı Aracısı adına veya hesabına yapmak veya bunları kabule ilişkin bir yetkisi bulunmamaktadır. 
Münhasıran aracılık kapsamında hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesine teminen Müşteri, Aracı Kurum’a gerekli talimat ve 
yetkileri verebilir. Müşteri TTK’nın madde 117 ve 119’un işbu sözleşme kapsamında uygulanamayacağını kabul ve beyan eder. 
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Madde 18: FİNANSAL VARLIKLARIN SAKLANMASI, TRANSFERLER, KOMİSYON VE MASRAFLAR 
 
Müşteri, Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ekinde kendisine verilen Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde belirtilen oran ve esaslara göre 
hesaplanacak komisyon ve ücretleri; sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak Aracı Kurum’un bu Sözleşme 
çerçevesinde sağladığı hizmetlere ait Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri 
nedeniyle yerli ve yabancı Aracı Kuruluş, Borsa, Takas, Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirilen her türlü 
hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve ücretleri; Aracı Kurum’un Müşteri adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer işlemler nedeniyle 
bankalar ve diğer kuruluşlar tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri; vergi ve diğer kesintilerle birlikte, işlem 
gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  

Aracı Kurum geçerli ücret tarifesi üzerinden komisyon ücretlerini, muhafaza, teslimat, raporlar dahil verilen her türlü hizmet ücretlerini 
müşteri hesabından tahsil edebilir.  

Yurtdışı piyasalarda yapılacak işlem için gerekli bedellerin ödenmesi uluslararası para iletimi trafiği nedeniyle bedellerin beli bir süre 
öncesinden yatırılıp transfer edilmesini gerektirebilir. Bu bedellerin geç karşılanması nedeniyle oluşacak valör farkından veya geç 
karşılanması nedeniyle işlemin yerine getirilmemesinden Müşteri sorumludur. 

Bir türev aracın vadesinde sonlandırılması da ayrı bir işlem olarak dikkate alınır ve yukarıdaki esaslara uygun olarak komisyona tabi tutulur. 

Yurt içi ve yurt dışında, hesabına yatırılacak paralar ile hesabından yapılacak bütün işlemlerin ve Sözleşme'nin gerektireceği yurt içi veya 
yurt dışında doğmuş ve doğacak damga vergisi ile diğer tüm vergi, resim ve harçlar Müşteri tarafından ödenecektir. 

Komisyon, masraf ve ücretlerde meydana gelebilecek değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye tebliğ edilecek veya elektronik 
ortamda ilan edilecek yeni oran ve miktarlar tebellüğ veya ilan tarihinden itibaren uygulanacaktır.  
 
Müşteri’nin Aracı Kurum’a ve Yurtdışı Aracısı’na verilen emir ve talimatlar neticesinde edindiği tüm finansal varlıklar Yurtdışı Aracısı’nın 
sorumluluğunda saklanacaktır.  
 
Yurtdışı işlemlerde Müşterilerin haklarını korumak üzere tüm uluslararası ve yurtdışı borsaları kapsayan genel bir düzenleme mevcut 
olmadığı gibi bu çerçevede herhangi bir uluslararası tanzim fonu da bulunamamaktadır. Bununla birlikte bazı ülkeler ve/veya borsalar, 
işlemleri için esas olmak üzere Müşterilerin haklarını korumaya yönelik çeşitli düzenlemelere yer verebilmekte; Müşterileri koruma 
fonksiyonu, işlem yapılan ülkenin ve/veya borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır ve Aracı Kurum kendisine sermaye piyasası 
mevzuatı çerçevesinde verilen ve işbu sözleşmedeki konumu ve yetkileri dahilinde Müşteri’nin talep ve emirlerinin ilgili yurtdışı mevzuatına 
uygun şekilde akışı içinde gerekli tedbir ve bilgilendirmeleri yapar. 
 
Müşteri gerçekleşecek alım ve/veya satım emirleri sonucunda vade sonlarında nakdi uzlaşma haricinde fiziki teslim imkanı tanıyan türev 
ürünlerde teslimata gitme yönünde karar alırsa Yurtdışındaki ilgili Ülke Borsa Takas Merkezlerine satım halinde ürünlerin teslimatını ve ilgili 
işlem masraflarını alım halinde ise ürünün para bedellerinin ödenmesini kabul eder. Eğer teslimata gitme aşamasında Aracı Kurum ve ilgili 
borsa/borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasaların belirlediği süreler dahilinde süreçte pozisyon teslimatla sonlandırılmak istenmezse ilgili 
Borsa Takas Merkezlerinin belirlediği pozisyon kapama ceza ve masraflarını ödemekle yükümlüdür. 
 
Aracı Kurum, Müşteri’nın hesabındaki farklı para birimleri olarak bulunan nakdini Elektronik Emir İletim Sistemi’nde yer alan döviz kurundan 
uygun para birimine çevirerek Müşteri’nın doğmuş, doğacak maddi yükümlülüklerini tahsil edebilir, ödeyebilir.  
 
Madde 19: TAZMİNAT SORUMLULUKLARI 
 
Müşteri, sözleşmede verilen, beyan, taahhüt veya garantileri ihlal etmesi ya da edim ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ve 
sonucunda Aracı Kurum’un maruz kalabileceği tüm zarar, ziyan, borç, sorumluluk, masraf ve giderleri (bunlarla sınırlı kalmaksızın fakat, 
kanuni ücret ve giderler, herhangi bir talep için sulhen ödenen paralar, özerk kurum veya kuruluş veya resmi idare ve makamların kestiği 
faizler, cezalar ve para cezaları da dahil olmak üzere) gibi tüm bu zararların gidereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu alacakların 
tahsili için, varsa mahkeme harç ve masrafı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan ve dolaylı gider ve masrafları ödeyeceğini ve 
Aracı Kurum’a da bu gider ve ücretleri tahsil etme ve alma yetkisi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
Madde 20: MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI 
 
Müşteri’nin işlemleri için Aracı Kurum nezdinde ki hesabına alacak kaydedilen ve herhangi bir işleme konu olmayan Türk Lirası nakit tutarlar 
Aracı Kurum tarafından nemalandırılır. 
 
Müşteri’nin hesabında bulunan yabancı para cinsinden nakdin nemalandırılamayacağını Müşteri kabul eder. 
 
Müşteri’nin  Türkiye saati ile ……………..… sonra nakden veya yatırım hesaplarına havale yoluyla gelen paralar, bu saatten önce Aracı 
Kurum’a bildirilmediği takdirde bir sonraki işgünü valörüyle Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilir. 
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Madde 21: ARACI KURUMUN KAYITLARININ DELİL TEŞKİL ETMESİ 
 
Aracı Kurumun sözlü ya da Elektronik Emir Sistemi aracılığı veya diğer iletişim araçları ile Müşteri’den emir aldığı durumlarda, Aracı 
Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon ve bilgisayar kayıtlan vb. türden kayıtlar münhasıran delil 
teşkil edecektir. 
 
Madde 22: İADE VE HACZE KARŞI TEKEFFÜL 
 
İşbu  Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; Aracı Kurum, Müşteri’nin bilgisayarında bulunan Elektronik Emir İletim Sistemini 
herhangi bir itiraz ve ihbara gerek kalmaksızın kullanıma kapatabilir. 

Herhangi bir borçtan dolayı Elektronik Emir İletim Sistemi’nin yüklü olduğu bilgisayarın haczedilmesi durumunda; Müşteri, Elektronik Emir İletim 
Sistemi’nin mülkiyetinin Aracı Kurum’a ait olduğunu beyan etmek ve beyanını haciz tutanağına geçirtmek ve Aracı Kurum’u bilgilendirmek zorundadır. 
Müşteri Elektronik Emir İletim Sistemin mülkiyetinin Aracı Kurum’ ait olduğunu haciz tutanağına geçirtse dahi, Aracı Kurum haciz nedeniyle uğradığı 
tüm zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Madde 23: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESİH  

Bu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. 

Aracı Kurum, 3 işgünü önceden ihbar etmek kaydıyla tek taraflı olarak Sözleşme’yi her zaman feshetme yetkisine sahiptir. Müşteri sözleşme süresi 
içerisinde üçer aylık hesap dönemlerinin bitmesinden en az 3 işgünü önce yazılı ihbar etmek koşuluyla Sözleşme’nin feshini isteyebilir. 

Sözleşme yazılı olarak ihbar edilerek feshedilmediği takdirde birer yıllık süreler ve aynı şartlarla uzar. 

Yurtdışı borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda müşteri için yürütülen türev araçlara dair alım-satım işlemlerine yönelik sözleşmeden doğan ilişki 
sona erdirilse dahi, müşteri tarafından fesih anından önce doğmuş hak, borç ve yükümlülüklerini etkilenmeyecektir. 
 
Madde 24: UYGULANACAK HÜKÜMLER 
 
Bu sözleşme taraflar arasında akdedilmiş olan Sermaye Piyasası Araçları Alım – Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesinin doğal parçasıdır. 
Taraflar arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamadan doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu sözleşme, bu sözleşmelerde hüküm 
bulunmaması halinde ise Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Piyasası Araçları Alım-Satımına 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ile Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalar ve/veya Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların bulunduğu ülke 
düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar, diğer ilgili Kanun hükümleri ile ilgili Kanunları düzenleyen ve 
resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymet Borsaları ile 
ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların esas olacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. 

Müşteri ve Aracı Kurum 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek Kanunlar ile bu konuyu düzenleyen diğer 
mevzuat hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak çıkarılan her türlü tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemelerin hükümlerine 
yürürlük tarihinden itibaren uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler. 
 
Madde 25: SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
 
Müşteri’nin Aracı Kurum’ca uygun görülmesi halinde,  Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nden doğan borçların kısmen 
veya tamamen tasfiyesi amacıyla düzenlenebilecek sözleşmeler, bu Sözleşme’nin eki niteliğinde olacaktır. Müşteri, aksine açık hükümler 
bulunmadıkça, söz konusu sözleşmelerin bu sözleşmenin hiçbir maddesini iptal etmeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, sadece kapsamı içine giren 
konularda ne yönde işlem yapılacağını belirleyeceğini, sözleşme düzenlenmesinin hiçbir şekilde Müşteri’nin borç ve taahhütlerinin tecdidi, telkini, 
ibrası veya takası anlamını taşımayacağını ve bu anlamda yorumlanamayacağını, gerek mevcut, gerekse protokol nedeniyle yeni alınacak tüm 
teminatların, bu Sözleşme’den doğan tüm borçlarının teminatını teşkil etmeye devam edeceğini, ek sözleşmeler nedeniyle verilmiş olduğu iddia 
edilerek geri istenemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Aracı Kurum, bu Sözleşme’deki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Yatırım Kuruluşları işbu sözleşmedeki 
tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda elektronik ortamda değiştirme hakkına sahiptir. Bildirim sonrasında İşlem yapmayı sürdüren 
müşteri, çerçeve sözleşmelerde değişiklik yapılması hususunda yatırım kuruluşuna onay vermiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.  
Bu durumda Aracı Kurum, Müşteri’ye en seri iletişim ve iletim aracı ile talepte bulunmak suretiyle bilgi verecektir. Aracı Kurum ve Müşteri, 
Müşteri’nin Sözleşme’nin değişen şart ve hükümlerini kabul etmemesi halinde bu Sözleşme’yi sona erdirme yetkisine sahip olacaklardır. 

Müşteri, Yurtdışı Aracısı’nın müşteri pozisyonlarını, fon, nakit ve diğer menkul kıymetleri herhangi bir zamanda  uygun gördüğü durumda,  herhangi 
bir bildirimde bulunmaksızın başka bir tüzel kişiye devredebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
Madde 26: SÖZLEŞME’DEKİ BİR HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ 
 
Sözleşme’deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. 
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Madde 27: BAŞLIKLAR 

Bu sözleşmedeki bölüm başlıkları yalnızca açıklama maksatlı olup, bu bölümler içinde zikredilen herhangi bir hakkı ve yükümlülüğü değiştirmemekte 
ve nitelememekte, uygulanabilirliğini kısıtlamamaktadır. 

Madde 28: TEBLİGAT 

Aracı Kurum’un ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu’ndan tescilli bulunan ve bu Sözleşme’nin sonunda belirtilen ticari 
ikametgah adresidir. Müşteri yetkili Ticaret Sicili Memurluğu’ndan Aracı Kurum’un ticari ikametgahı ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, 
Aracı Kurum’a her türlü tebligatı ve bildirimi son ticaret ikametgahına yapacaktır. 

Müşteri’nin ikametgahı ve tebligat adresi bu Sözleşme’nin imza bölümünde yazılı adrestir. Müşteri, söz konusu tebligat adresinde vaki olacak 
değişiklikleri Aracı Kurum’a yazılı olarak ulaştırmadıkça Aracı Kurum’un yaptığı tüm tebligat ve bildirimler geçerli olacaktır. 

Aracı Kurum bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için müşteriye yazılı olarak ya da müşteriye ulaşabileceği en seri 
iletişim aracıyla ihbarda bulunur. Müşteri bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Aracı 
Kurum ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış 
bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir. Ayrıca grup bankalarındaki hesaplarından alacağını otomatik olarak tahsil edebilir. 

Müşteri Sözleşme’deki hususların yerine getirilmesi için yapılacak her türlü yazışma ve tebliğler için bu Sözleşme’nin sonundaki adresine yapılacak 
tebligatın geçerli olacağını, adres değişikliğini yazılı olarak Aracı Kurum’a bildirmemesi halinde, bu adresin esas alınarak, bu adreste bulunmasa bile, 
tebligatın iade edilmeyerek Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin uygulanmasını kabul eder. 
 
Madde 29: SÖZLEŞMENİN İFA YERİ 
 
İşbu Sözleşme’den doğmuş ve doğacak olan tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, Aracı Kurum’un merkezinin bulunduğu İstanbul’dur. 
 
Madde 30: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 
 
Bu sözleşme T.C. Kanunları’na tabidir. Bu sözleşmeden çıkacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 
 
Madde 31: DÜZENLEME TARİHİ VE İMZALAR 
 
Müşteri/Müşteriler, bu madde ile birlikte 31 maddeden ibaret işbu Yurt Dışı 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 tek nüsha olarak imzalanmış ve onaylı bir örneği 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 CAPITAL 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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EK-1: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU 
 
Önemli Açıklama: 
 
Yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde 
edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer 
piyasalarda 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 “Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları 
anlamanız gerekmektedir. 
 
Uyarı: 
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını 
kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını 
www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. 
 
RİSK BİLDİRİMİ 
 
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Yurtdışı 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 Yurtdışı Vadeli İşlem ve Opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer 
piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 
 
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü 
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. 
 
3. Yurtdışı borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız 
hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) ve opsiyon sözleşmesi ilgili işlem yapılacak borsa/ 
teşkilatlanmış diğer piyasaların kuralları dikkate alınarak aracı kurumun belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. 
 
4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir 
ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması 
gerekmektedir. 
 
5. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve 
diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 
 
6. Bir opsiyon 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. 
 
7. 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. 
 
8. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı 
mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile 
“strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate 
alınmalıdır. 
 
9. Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa 
şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 
 
10. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda 
kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
11. İlgili Borsa/ Teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu 
kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. 
 
12. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız İlgili Borsa / teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından 
“riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir. 
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13. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve 
doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 
 
14. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel 
analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu 
dikkate alınmalıdır. 
 
15. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk 
Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler 
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmeler de  fiziksel varlığın teslim 
edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 
 
16. Sözleşmelerde belirtilen yabancı para biriminden işlemlerin kar ya da zararı, sözleşmede belirtilen para biriminin başka bir para birimine 
çevrilmesinin gerekli olduğu hallerde ve durumlarda kur oranlarındaki dalgalanmalardan doğal olarak etkilenir.  
 
17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit 
almalısınız.  
 
18.Yurtdışı borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda yapılan işlemler ilave risklere neden olabilmektedir. Bu piyasalarda Müşterilere farklı 
veya daha az hatta hiç koruma sağlanmayabilir. Bu nedenle yurtdışı türev işlemlere başlamadan önce, işlemleri gerçekleştireceğiniz 
ülkelerdeki düzenleyici otoritelerin kuralları hakkında araştırma yapmanız gerektiğini dikkate almalısınız.  
 
19. Müşteri, yurtdışı borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda hesabına gerçekleştirilecek alım-satım işlemlerinden doğan 
uyuşmazlıkların çözümün de juri usulünden feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

İşbu Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu, Müşteri’yi 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. 
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Ek-2: OTOMATİK LİKİDİTE TAAHHÜTNAMESİ 
 

Eğer Müşteri Hesabının Net Likidite Değeri ……………………. (Aracı Kurum tarafından belirlenen bir “Varlık / Ayrılan Teminat” oranının) altına 
inerse açık pozisyonlar Aracı Kurum tarafından likide edilecektir. Müşteriler pozisyonları ve açık pozisyonları vasıtasıyla doğacak zarar 
limitlerini takip etmekle yükümlüdür.  Aracı Kurum, hesaptaki açık pozisyonları hesabın eksi bakiyeye gitme ihtimaline karşı ön uyarıya 
gerek duymaksızın likidite ederek gerekli önlemleri almakla yetkilidir. 
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