KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Kaldıraçlı alım satım işlemleri çerçeve sözleşmesi

ÖNEMLİ BİLGİLER
1- Lütfen, sözleşmede yer alan İsim, Soy isim ve İmza Bilgi kısımlarını doldurunuz.
2- Sözleşmeye ek olarak, aşağıda yer alan belgeleri lütfen tamamlayınız.

A - Gerçek Kişiler İçin:
1- Nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaportun fotokopisi (yeni pasaportlarda ana-baba adı),
2- TC Kimlik numarası,
3- Son üç aya ait hizmet faturası (elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelikler) veya e-Devlet hesabı üzerinden alınmış belge veya Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ikametgah belgesi,

B - Tüzel Kişiler İçin:
1- Vergi Levhası,
2- Kuruluş ticaret sicil gazetesi,
3- Faaliyet belgesi,
4- Noter tasdikli imza sirküleri,
5- Sözleşme imzalamaya ve hesapta işlem yapmaya yetkili kişilerin yetki durumlarını gösteren belge ve bu
kişilerin kimlik belgeleri, adres, iletişim bilgileri ve imza beyanı bilgileri,

*Tüzel kişiliğin yüzde 25’ini asan hisseye sahip GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ortaklar için yukarıda belirtilen kimlik
belgelerinin de tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
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MÜŞTERİ İMZA BEYANI
Tarih : ……………………………
Hesap No : ……………………………
Demo No : ……………………………

KİŞİSEL BİLGİLER
İsim

: ………………………………………………………

Soyisim : ……………………………………………………….
Adres

: …………………………………………………………………………………………………………………………………

GSM No : ………………………………………………………. Telefon No : ……………………………………………..
Faks No : ………………………………………………………. E-posta

: ………………………………..@………..

Aşağıdaki tatbiki imzanın tarafıma ait olduğunu ve ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yapacağım her
türlü yazışmalarımda bu imzayı kullanacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim.
İmza Örneği 1

İmza Örneği 2

İmza Örneği 3

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

Hesabın Açılmasını Onaylayan

İsim / Soyisim :

İsim / Soyisim

:

İmza

İmza

:

:
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PROFESYONEL VE GENEL MÜSTERİ SINIFLAMASI
“Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ (III-39.1)” hükümleri uyarınca yatırım
kuruluşları tüm müşterilerini “Profesyonel Müşteri” ya da “Genel Müşteri” olarak sınıﬂandırmak zorundadır.
Alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında genel müşterilere uygunluk testi yapılması
tebliğ gereğidir.
Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler “Genel Müşteri” kabul edilir.
Profesyonel müşteri kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe,
bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi
için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan niteliklere haiz olması gerekir:
a. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları,
sigorta şirketleri, ipotek ﬁnansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik
kuruluşlar,
b. Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,
c. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu
gibi uluslararası kuruluşlar,
d. Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar,
e. Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin
5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar. (İlgili teşvik edici belgeler yatırım kuruluşuna iletilmelidir.)
f. Yazılı talebi ile mevzuatta belirtilen ilgili şartları taşıdığı takdirde, profesyonel kabul edilen müşteriler,
Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecek müşteriden alınacak tevsik edici belgelerin kapsamı:
Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en
az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden
profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilirler.
a. İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası
hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları,
b. Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu ﬁnansal varlıkları
toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması,
c. Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye
piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri
Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması,
Genel Müşterilerin Profesyonel Müşteri olarak tanımlanmak istemeleri halinde yukarıda belirtilen mevzuat
çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri Yatırım Kurulusuna tevdi etmeleri zorunludur.
Profesyonel Müşterilerin “Profesyonel Müşteri” olarak dikkate alınmak istememeleri halinde “Profesyonel
müşteri sınıﬂamasına dâhil olduğum/muz halde Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki
Tebliğ (III-39.1) hükümleri uyarınca profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemiyorum/ruz.” seklinde
yazılı beyan vermeleri zorunludur.
Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ (III-39.1) hükümleri uyarınca müşteri
sınıﬂandırılması ve sınıf değiştirme hakları hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildim.
Müşteri Sınıﬂandırılması
Müşteri Sınıfı: Genel Müşteri
TARİH

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri

Profesyonel Müşteri

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

MÜŞTERİNİN ADI/SOYADI :................................................................
5

imza...................................

Kaldıraçlı alım satım işlemleri çerçeve sözleşmesi

MÜŞTERİ TANIMA FORMU
Hesap No

:

Ana adı

:

Müşteri Adı

:

Baba adı

:

Cinsiyet

:

Doğum Yeri/Tarihi:
Kimlik Türü

:

Veli/Vasi Durumu:

K

Ehliyet

Nüfus Cüzdanı

Pasaport

Yok

Veli

Vasi

E

T.C. Kimlik No :
Müşteri Türü
Yerli
Ev Adresi
Bu Ev

Yabancı

Bireysel

Kurumsal

: ___________________________________________________________
Kendi Eviniz
Kira

Lojman
Aile bireylerinden birine ait

Diğer

İletişim Bilgileri
Ev:________
E-mail

iş:________

Cep:_________

Faks:________

:________________________________________________________________

Eğitim Durumu :
Medeni Durumu :
Çocuk Sayısı

Evli

Bekar

: ____

Meslek Bilgileri
Asker

Müşavir / Hukuk

Banka / Finans

Mimar / Mühendis

Doktor

İşçi

Serbest Meslek

Diğer________________

Çalıştığınız Şirket / Kurum :_____________________ _______

Kamu

Özel

Unvanınız

: _____________________ _______

İş Adresi

:__________________________________________________________

imza...................................
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Mali Bilgiler
Vergi Dairesi

:

Banka Adı

:____________________

Şube Adı

_____________________

:________________
________________

Daha önce çalıştığınız kurumlar:_________________________________________
Kullanmakta olduğunuz kredi kartları var mı?
Banka adı

Evet

:_________________

Sahip olduğunuz gayrimenkuller

Otomobiliniz var mı? :

Evet

Hayır
Limit:__________________

: 1 __________________ ili:

İlçesi:

: 2 __________________ ili:

İlçesi:

Hayır

Aylık ortalama geliriniz
2.000 TL altı

2.000 TL – 5.000 TL

5.000 – 10.000 TL

2.000 – 5.000 TL

5.000 TL ve üzeri

10.000 TL üstü

Aylık tasarruf tutarınız
0 – 2.000 TL

Müşteri Proﬁli
Daha önce aşağıdaki yatırım Bu yatırım araçlarının risk ve
araçlarına yatırım yaptınız mı?
getirileri hakkında bilgi sahibiyim.
Evet

Hayır

Evet

Hayır

Forex işlemleri
Hisse senedi
Hazine bonusu / Devlet tahvili
Yatırım fonu
Döviz
Altın
Vadeli işlemler / Türev araçlar
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Risk Tercihi
Yatırım yaparken aşağıdakilerden hangisi sizi en çok ilgilendirir?
Riski az ve Garanti Getiri
Biraz Daha Fazla Getiri İçin Sınırlı Risk Almak
Risk Alarak Yüksek Getiri Elde Etmeye Çalışmak
Kaldıraç Oranı
1/100

1/75

1/50

1/25

1/10

1/1

Seçim yapılmadığı takdirde kaldıraç oranı 1/100 olarak dikkate alınacaktır.
HESABIMA UYGULANACAK BAŞLANGIÇ TEMİNAT ORANI (VARLIK/MARJİN): %100
HESABIMA UYGULANACAK SÜRDÜRME TEMİNAT ORANI (VARLIK/MARJİN): %50
Teminat Aktarım Yetkisi
Lütfen uygulanacak kaldıraç oranına tekabül eden başlangıç teminatını nezdinizdeki cari hesabımdan
teminat hesabıma aktarınız.
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, kabul ve beyan ederim.
MÜŞTERİ Adı/ Soyadı :
İmza
:

Yukarıda yer alan formu kendi isteğimle bilinçli bir şekilde boş bıraktığımı ve sorumluluğun bana ait olacağı
hususunda yetkili personelce uyarıldığımı beyan ederim.
MÜŞTERİ İsim / Soyisim
İmza

:

:
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YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de
bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri
anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki
hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası
işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan
banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden
öğrenebilirsiniz.
Risk Bildirimi
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak,
aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için
Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri
tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak ﬁyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin
türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın
piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek
kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin
olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz
hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü
olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal
olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı
bir açıklama talep etmelisiniz.
7. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruﬂarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce
dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın
kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür
iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra
Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.
Not: Risk bildirim formu matbu olarak hazırlanabilir. Müşterinin bu formu “okudum, anladım” ibaresi ile
imzalaması yeterlidir.
MÜŞTERİ’NİN
Ad Soyadı veya Ünvanı
:
Hesap Numarası
:
MKK Sicil Numarası
:
Tarih
:
İmza
:
OKUDUM, ANLADIM.
İmza:
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KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak
karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 Sayılı “Yatırım Kuruluşlarının
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”inin 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Kaldıraçlı Alım Satım
İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı
Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem
yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup
olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya
www.tspb.org internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Risk Bildirimi
İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak,
aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri
uygulanacaktır.
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın
piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek
kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır.
Ters ﬁyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri
vaatlerine itibar etmeyiniz.
3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve
doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının
bulunduğu dikkate alınmalıdır.
5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım
satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite ﬁyatları ve “spread”ler en iyi ﬁyat durumunu
yansıtmayabilir. Başka kurumların ﬁyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele
ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile
ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın
kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında
garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm
riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruﬂarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde
araştırma yapmalısınız.
9. İşlemlerin gerçekleştirildiği Elektronik İşlem Platformu’nda emir girişi, YATIRIMCI’nın yeni emir girişi
seçeneğini seçerek gerekli parametreleri girmesi ile (aktif ya da pasif emir,işlem miktarı,para birimi seçimi yaparak) olabileceği gibi tek tıkla/tek dokunuşla da gerçekleştirilebilir. Tek tıkla/Tek dokunuşla emir iletimi sekmesi (One Click Trading) açık olan YATIRIMCI’lar tuşa bastıklarında piyasa ﬁyatlı emir göndermeleri sebebiyle o an
aktif olan ﬁyattan işlemleri gerçekleşir. Bu tür emirler al/sat butonu basıldığında derhal gerçekleşeceğinden
gördüğünüz ﬁyat ile basma anınızdaki aktif ﬁyat farkı olabilir. Bu durum lehinize olabileceği gibi aleyhinize de
olabilir. Bu durumun farkında olup buna göre aktif emir verme kararı almalısınız.
10. Zarar Durdurmalı emirler (Şartlı alış, şartlı satış ya da zarar durdur) Elektronik işlem platformu’nda
YATIRIMCI tarafından belirlenen limit ﬁyat yerine YATIRIMCI’nın aleyhine bir ﬁyattan gerçekleşebilir. Bu tip
emirlerin piyasa açılışında önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeni
ile oluşabilecek spread açılması ve/veya ﬁyat boşluklarında o an geçerli piyasa ﬁyatından gerçekleşebileceği
dikkate alınmalıdır.
imza...................................
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11. Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan işlemleriniz pazar günü piyasa tekrar açılırken ani ﬁyat
değişimlerinden (BOŞLUK) dolayı negatif bir değerle açılarak sizi zarara uğratabilir.
12. Alım ve satım ﬁyatlar arasındaki farkın (spread) açıldığı durumlarda, portföyünüzde açık bulunan
pozisyonların ters pozisyonunu almış olsanız dahi yatırmış olduğunuz teminatın yetersiz hale gelebileceği
ve pozisyonlarınızın stop out seviyesine gelerek tasﬁye edilebileceği ( Sistem tarafından kapatılabileceği) bilinmelidir. Açık pozisyonlar diğer piyasalarda uygulandığı gibi ters işlem yoluyla kapatılamaz. Ters pozisyon
almak, normalde teminat tamamlama ihtiyacını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Ancak, bu durum
işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir.
13. Iphone, ipad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları üzerinden
gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu işlemlerin Elektronik işlem
platformuna yansıyıp yansımadığını kontrolünün sorumluluğu tarafınıza aittir.
14. Elektronik işlem platformunda iletilen emirlerin piyasada oluşabilecek sert ﬁyat hareketleri nedeniyle talep
edilen ﬁyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özelikle piyasada likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların
açılış ve kapanış saatlerinde, yerli/yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, piyasalarda önemli
haber ve veri akışının olduğu anlarda ya da gün içi olağandışı bir gelişme yaşandığında oluşabilecek volatilite
nedeniyle işlem ﬁyatlarında değişiklik olabileceği ve bu değişikliğin yararınıza olabileceği gibi zararınıza da
olabileceği bilinmelidir.
YATIRIMCI toplam 14 (ondört) maddeden ibaret olan bu formun önceki sayfaları imzalanmamış olsa da tüm
hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.
Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ’NİN
Ad Soyadı veya Ünvanı
Hesap Numarası
MKK Sicil Numarası
Tarih
İmza
OKUDUM, ANLADIM.
İmza:

:
:
:
:
:
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KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
Sözleşme Sıra No : ………............….
Hesap No : .....................................
Taraﬂar
1. ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca “ARACI KURUM” diye anılacaktır)
Adresi: Gülbahar Mahallesi Altan Erbulak Sokak Maya Han No:14/A Gayrettepe - İstanbul
2. _________________________
(Aşağıda kısaca “YATIRIMCI” olarak adlandırılacaktır.)
Adresi: _____________________________________
Kimlik Bilgileri: YATIRIMCI Tanıma Formu’nda yer almaktadır.
Konu Kapsam
YATIRIMCI’nın, ARACI KURUM’un Elektronik İşlem Platformu’nda kaldıraçlı alım satım işlemleri
gerçekleştirmesine ilişkin esasları düzenleyen sözleşmedir.
Tanımlar
1. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve
Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını ifade eder.
2. Kaldıraç Oranı: Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek
pozisyon tutarını gösteren orandır.
3. Hesap Bakiyesi: YATIRIMCI tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların toplamından,
gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin düşülmesi sonucunda kalan bakiyedir.
4. Satış Fiyatı: ARACI KURUM’un Elektronik İşlem Platformunda belirtilen satış ﬁyatıdır.
5. Alış Fiyatı: ARACI KURUM’un Elektronik İşlem Platformunda belirtilen alış ﬁyatıdır.
6. Baz Döviz: YATIRIMCI’nın işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk paradır.
7. Karşıt Döviz: YATIRIMCI’nın işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş paradır.
8. Uzun Pozisyon: Baz Dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara
dayalı bir kontrata alım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur.
9. Kısa Pozisyon: Baz Dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı
bir kontrata satım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur.
10. Açık Pozisyon: İster Kısa Pozisyon ister Uzun Pozisyon olsun bir YATIRIMCI’nın işlem gerçekleştirmesi ve bu
işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumdur.
11. Kontrat: YATIRIMCI’nın, dövize, mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir
alım satım işlemi gerçekleştirmek için ARACI KURUM ile yapmış olduğu herhangi bir kontrattır.
12. Çapraz Parite Kontratı: Yabancı bir para cinsinin başka bir yabancı para cinsi karşılığında, satımı için yapılan
Kontrat’tır.
13. Döviz Kuru: Elektronik İşlem Platformu’nda yer alan, iki para cinsi arasındaki orandır.
14. Teminat: İşlem yapabilmek için gerekli olan özkaynak tutarıdır.
15. Başlangıç Teminat Tutarı: ARACI KURUM’un kendi takdiri ile belirlediği, YATIRIMCI’nın yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan minimum Özkaynak Tutarıdır.
16. Sürdürme Teminat Tutarı: ARACI KURUM’un kendi takdiri ile belirlediği, YATIRIMCI’nın Açık Pozisyonunu
sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari Özkaynak Tutarı’dır.
17. Serbest Marjin: YATIRIMCI’nın yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat tutarıdır.
18. Kullanılan Marjin: YATIRIMCI’nın açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarıdır.
19. Swap: YATIRIMCI’nın hesabına ARACI KURUM tarafından yansıtılacak gecelik pozisyon taşıma maliyetidir.
20. Spread: YATIRIMCI’nın alış ﬁyatı ile satış ﬁyatı arasındaki farktır.
21. Kar/Zarar: Kapanmış pozisyonlardan doğmuş Amerikan Doları cinsinden gerçek kazanç veya kayıp ile açık
pozisyonların piyasa cari ﬁyatı üzerinden değerlenmesi ile oluşan teorik kazanç veya kayıplardır.
22. Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu ifade eder.
23. Kanun: 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu ifade eder.
imza...................................
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24. Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu’nun, III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i ifade eder.
25. Elektronik İşlem Platformu: ARACI KURUM ‘un, kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleştirileceği
bilgisayar yazılımıdır. ARACI KURUM işlem platformu olarak MetaTrader4 kullanmaktadır. Elektronik işlem
platformunun değiştirilmesi halinde ARACI KURUM YATIRIMCI’yı yazılı olarak bilgilendirecektir. ARACI KURUM
web üzerinden ya da mobil cihazlar vasıtasıyla YATIRIMCI’ya emir iletme imkanı sunabilir.
Yukarıda yer alan tanımlar işbu sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın YATIRIMCI ile ARACI KURUM
arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. YATIRIMCI’nın söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu
şekilde işlem yaptığı varsayılır.
Hükümler
I. Yatırımcı Hesabının Açılması
Gerekli Belgeler
1. YATIRIMCI, ARACI KURUM’a emir iletmeye başlamadan önce işbu sözleşmeyi ve sözleşmenin ekinde yer
alan Risk Bildirim Formunu imzalamış ve YATIRIMCI Tanıma Formunu doldurmuş olmalıdır. ARACI KURUM
YATIRIMCI’nın imzaladığı sözleşme ve eklerini inceleyerek YATIRIMCI’nın hesabını açar ve hesabın açıldığını
YATIRIMCI’ya bildirir. ARACI KURUM sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen YATIRIMCI’ya hesap açmama
hakkına sahiptir. Bu durumda YATIRIMCI’ya bildirilmek suretiyle sözleşmesi iptal edilir.
YATIRIMCI, kendisinin doğrudan internet vasıtasıyla veya diğer online iletişim sağlayan araçlarla gerçekleştirdiği
yada yazılı olarak veya telefonla ilettiği emirlerle yaptığı tüm işlemlerin ve sonuçlarının ARACI KURUM’a ait
Elektronik İşlem Platformu’nda gerçekleştiğini bildiğini ve işlemlerin sonuçlarının tamamen kendisine ait
olduğunu kabul ve beyan eder.
II. İşlemlerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar
Emirlerde Bulunması Gereken Esaslar
2. ARACI KURUM, YATIRIMCI’dan elektronik ortamda gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığında, bir
“emir formu” düzenler. YATIRIMCI gün içinde ıslak imza ile yazılı olarak veya telefonla, faksla, elektronik ortamda veya benzeri iletişim araçlarıyla, doğrudan sözlü olarak emir verebilir ya da Elektronik İşlem Platformu
üzerinden doğrudan işlem yapabilir.
3.Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda YATIRIMCI’nın imzası bulunur. YATIRIMCI’dan telefon veya
benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda YATIRIMCI imzası aranmaksızın
yazılı hale getirilir.
YATIRIMCI’nın verdiği emirlerde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir.
a) İşleme konu varlık,
b) Emir tipi
c) Emrin alım ya da satım emri olduğu
d) Emrin ﬁyat ve miktarı,
e) Emrin alındığı tarih ve zaman,
f) Emrin gerçekleştiği tarih, zaman, ﬁyat ve miktar,
g) YATIRIMCI’nın hesap numarası,
h) Emrin gerçekleştirildiği anda Elektronik İşlem Platformu’nda oluşan ﬁyat,
YATIRIMCI’nın Elektronik İşlem Platformu üzerinden doğrudan gerçekleştirdiği işlemlerin kayıtlarında,
yukarıda belirtilen hususlar yer alır.
Telefon ile alınan YATIRIMCI emirlerine ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatlar,
internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve YATIRIMCI bazında olmak üzere YATIRIMCI’ya ilişkin
IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri
veren kaynağı gösterecek şekilde alınan gerekli elektronik log kayıtları ARACI KURUM tarafından kaydedilir ve
YATIRIMCI mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir.
13

imza...................................

Kaldıraçlı alım satım işlemleri çerçeve sözleşmesi

Emirlerin İletilmesi
4. YATIRIMCI emirlerini, ARACI KURUM’a ıslak imza ile yazılı olarak, telefonla veya online iletişim sağlayan
diğer araçlarla ya da Elektronik İşlem Platformu üzerinden iletebilir.
5. YATIRIMCI emirlerini YATIRIMCI Tanıma Formu’nda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği
gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir. YATIRIMCI Tanıma Formu’nda
belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda ARACI KURUM, kendi takdir
yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır.
6. ARACI KURUM, YATIRIMCI emrinin kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği elektronik ortama
iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu
emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.
7. ARACI KURUM’un faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi
durumunda, YATIRIMCI emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza
nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep
edemez.
8. ARACI KURUM, YATIRIMCI’ların vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahip
olmakla birlikte, söz konusu durumu YATIRIMCI’larına veya onların temsilcilerine emrin alındığı anda bildirmek
zorundadır.
9. YATIRIMCI, ﬁyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları
veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla sunulacak ﬁyat kotasyonları ile piyasada oluşan ﬁyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, ARACI
KURUM’un bekleyen emirleri iptal edebileceğini, ﬁyatlarını değiştirebileceğini veya müşteri hesaplarını işleme
kapatabileceğini kabul ve beyan eder. Kaldıraçlı alım Satım İşlemlerinin Tezgahüstü piyasada gerçekleşmesinden
dolayı, verilen emir piyasada oluşan son işlemden farklı bir ﬁyatla gerçekleşebilir. Yatırımcı, Limitli ve zarar
durdurmalı emirlerin özellikle boşluk (gap) oluşumlarında belirlediği ﬁyatlardan gerçekleşmeyebileceğini,
garantili stop olmayacağını kabul eder.
10. YATIRIMCI, ARACI KURUM tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna emir iletebilir.
YATIRIMCI, ARACI KURUM’un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul
etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe
gidebileceğini kabul eder.
11. YATIRIMCI, ARACI KURUM’a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. ARACI KURUM, YATIRIMCI’’nın açık olmayan ya da
tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle
yükümlü değildir. ARACI KURUM bununla birlikte, YATIRIMCI’nın açık olmayan emir ve talimatlarını kendi
görüş ve anlayışına göre uygulamakta serbesttir.
12. YATIRIMCI emirlerini aşağıda belirtilen emir tiplerine uygun olarak ARACI KURUM’a iletir. ARACI KURUM,
YATIRIMCI’nın söz konusu emir tiplerinden hiç birine uymayan emirlerini kabul etmeyebilir ya da kendi görüş
ve anlayışına göre uygulayabilir
Emir Tipleri
a) Gün Sonuna Kadar Geçerli Emir: Talep edilen gün içerisinde saat 24:00’a kadar geçerli (Piyasa Emri dışında)
kalan emirdir.
b) İşlem İptal Edilene Kadar Geçerli Emir: MÜŞTERİ tarafından iptal edilinceye kadar geçerli olan (Piyasa Emri
dışında) bir emirdir.
c)Limit Emir: İşlemlerin ya da Kontratların YATIRIMCI tarafından belirlenen ﬁyattan alınması veya satılması emridir.
d)Piyasa Emri: İşlemlerin ya da Kontratların, mevcut elektronik işlem platformu ﬁyatından alınması veya
satılması emridir. Alım emri, Satış Fiyatı’nda uygulanır ve satış emri, Alış Fiyatı’nda uygulanır. YATIRIMCI, almış
ya da satmış olduğu söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emir’lerini iptal edemez.
e)Biri Diğerini İptal Eder Emri: Diğer bir emre bağlı emirdir. Eğer emirlerden biri gerçekleşirse, diğeri otomatik
olarak iptal olur.
f)Zarar/Durdur Emri: Kontrat ﬁyatında aksi yönde hareket ortaya çıktığında, bu piyasa koşulları boyunca, bir Açık Pozisyonun likide edilmesi amacı ile cari piyasa ﬁyatlarından farklı olarak, belirli bir Kontrat
ﬁyatından verilen alım veya satım emridir. Bu çeşit bir emrin gerçekleşmesi, YATIRIMCI tarafından belirlenen Durdur Emri seviyesinin karşıtı olan bir seviyede ortaya çıkabilir. Alım için Durdur emri, genelde, Satış
Fiyatı’nın, Durdur Emri’nde belirtilen, Kontrat ﬁyatını geçtiği zaman uygulanır. Satım için Durdur Emri,genelde,
Alış Fiyatı’nın, Durdur Emri’nde belirtilen, Kontrat ﬁyatına eşit veya bunun altına düştüğü zaman uygulanır.
imza...................................
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İnternet Vasıtasıyla veya Elektronik İşlem Platformu Üzerinden Emir İletilmesi
13. YATIRIMCI, ARACI KURUM’un bildireceği programı kişisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla
internet üzerinden ya da mobil uygulamalar ile işlem yapabilir. ARACI KURUM, YATIRIMCI’nın internet
aracılığıyla emir ve talimat iletebilmesi için bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra YATIRIMCI’yı internet vasıtasıyla işlem yapılmasını sağlayan bilgisayar sistemine tanımlar. ARACI KURUM, YATIRIMCI’nın bu
sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine veya normal posta adresine YATIRIMCI’nın ARACI KURUM’un
web sitesine ve/veya internet vasıtasıyla emir vermesini sağlayacak programa ulaşmasını sağlayacak olan
erişim adresini gönderir. Böylelikle YATIRIMCI hesabı internet işlemlerine açılmış olur.
14. YATIRIMCI ARACI KURUM’un Elektronik İşlem Platformu üzerinden emir iletebilmek için ARACI KURUM’un
www.alanmenkul.com.tr veya www.alanfx.com.tr internet adresinden Elektronik İşlem Platformu programını
kendi kişisel bilgisayarına yüklemeli ve çalışır hale getirmelidir. YATIRIMCI söz
konusu programı yüklemesi ve çalıştırması için gerekli olan aktivasyon bilgilerini ARACI KURUM’dan temin
edecektir. YATIRIMCI, ARACI KURUM’dan aldığı aktivasyon bilgileri doğrultusunda sözleşmenin ekinde yer
alan YATIRIMCI Tanıma Formu’nda belirtilen cep telefonuna veya mail adresine gönderilen şifresini kullanarak
Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapmaya başlar.
15. YATIRIMCI, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapabilmesi için şifresini gizli tutmak zorunda
olduğunu, şifrenin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde
ARACI KURUM’a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ARACI KURUM, YATIRIMCI tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi iptal
edecektir.
YATIRIMCI, ARACI KURUM’a bildirim yapılmasına ve bildirimin yapılmasından şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde şifre ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, ARACI
KURUM’un bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden
hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
16. YATIRIMCI, ARACI KURUM’un şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan işlemlerden,
internet işlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, YATIRIMCI’nın
bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle ARACI KURUM tarafından gönderilen bildirimlerin YATIRIMCI tarafından alınmamasından, İnternet vasıtası
ile gelen veya ARACI KURUM tarafından YATIRIMCI’ya gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değişik veya
eksik iletilmiş olmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
Emirlerin İptali
17. YATIRIMCI’nın ARACI KURUM’a ilettiği ve gerçekleşmiş YATIRIMCI emirleri kural olarak iptal edilemez veya
değiştirilemez ancak,
a) İtiraz üzerine YATIRIMCI lehine bir iyileştirilme yapılması amacıyla,
b) Elektronik İşlem Platformu’nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan YATIRIMCI
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla,
c) YATIRIMCI emrinin alınması sonrasında, ARACI KURUM’un söz konusu emre ilişkin olarak başka bir
kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya ﬁyatının
değiştirilmesi durumlarında emir iptali ve ﬁyat değişikliği yapılabilir. Ayrıca, telefonda
gerçekleşen emirlerin, platform üzerindeki YATIRIMCI hesabına aktarılması sırasında oluşabilecek hataların
düzeltilmesi yapılabil
18. YATIRIMCI’nın ARACI KURUM’a ilettiği ve piyasa emri dışındaki bekleyen emirlerde parite ﬁyatının emir’e
spread farkı kadar yakında olmadığı durumlarda iptal işlemi ve ﬁyat değişikliği yapılabilir.
19. ARACI KURUM, YATIRIMCI hesabında iletilen emrin tümünü destekleyecek oranda teminat bulunmaması
durumunda emir gerçekleşmiş dahi olsa söz konusu emri her aşamada iptal etme yetkisine sahiptir.
Emirlerin Yerine Getirilmesi
20. ARACI KURUM, YATIRIMCI emirleri için doğrudan karşı taraf konumundadır ve verilen emirler bizzat ARACI
KURUM tarafından gerçekleştirilecektir. YATIRIMCI ARACI KURUM ile arasında çıkar çatışması olabileceğini,
gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda, kendisi kazandığında, ARACI KURUM’un
kaybedeceğini veya kendisi kaybettiğinde ARACI KURUM’un kazanacağını bildiğini, oluşabilecek zararlardan
dolayı ARACI KURUM’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt
eder.
21. ARACI KURUM, YATIRIMCI’nın algoritmik trading bazlı, piyasada “ekspert advisor” veya “işlem robotu”
olarak bilinen otomatik alım satım yazılımları kullanmasına izin verebilir veya verilmiş izni tek taraﬂı olarak
kaldırabilir.
imza...................................
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Emirlerin Gerçekleştirilmesinde ARACI KURUM’un Sorumluluğu
22. ARACI KURUM YATIRIMCI emrinin gerçekleştirilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.
23. ARACI KURUM’un telefon, internet gibi elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi
durumunda, YATIRIMCI emirlerini çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle
emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez.
24. ARACI KURUM, herhangi bir piyasaya veya takas veya ödeme sistemine ait bir iletişim, aktarım veya
bilgisayar sistemine, bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya çıkan herhangi
bir kayıp, zarar, ziyan, hasar, masraf, harcamadan ötürü YATIRIMCI’ya karşı sorumlu olmayacaktır.
25. YATIRIMCI’nın Elektronik İşlem Platformu’ndan dolayısıyla kaldıraçlı alım satım hizmetinden
yararlanamamasının sorumluluğu tamamen kendisine aittir. YATIRIMCI bu sebeple ARACI KURUM’dan maddi
veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz.
Emirlerin Teyidi
26. MÜŞTERİ ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için Yatırımcı Tanıma Formunda yer alan
telefonunu ve internet adresini ulaşılabilir şekilde tutmakla yükümlüdür. ARACI KURUM MÜŞTERİ’nin söz
konusu telefon ve internet adresine mesaj gönderdiğinde MÜŞTERİ’ye bilgi vermiş addedilir. MÜŞTERİ mesajın
kendisine ulaşmadığını iddia edemez ve bu nedenle, ARACI KURUM’a sorumluluk yükleyemez. MÜŞTERİ,
hesabında Açık Pozisyon bulunduğunda hesabını sık sık kontrol etmelidir.
27. MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu’nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine
Elektronik İşlem Platformu’nu kullanarak kontrol edebilecektir. MÜŞTERİ telefon ile verdiği emirlerin akıbetini
emrin verildiği gün 24:00’e kadar kontrol edebilir.
İşlem Saatleri
28. YATIRIMCI ARACI KURUM’a telefonla, online iletişim sağlayan diğer araçlarla veya Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla Pazar günü 24:00’den Cuma günü 24:00’e kadar ürünlerin işlem saatlarinde emir iletebilir. Yazılı emirler ise ancak mesai günleri 09:00 – 18:00 saatleri arasında ARACI KURUM’a iletilebilir. ARACI
KURUM, YATIRIMCI’ya bildirmek kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirme ve işlem saatlerini geçici
olarak durdurma hakkına sahiptir.
Hesaptan Para Çekilmesi
29. YATIRIMCI, ARACI KURUM nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakti
çekebilir.EFt ve virman talepleri,alıcı ancak hesap sahibi olduğu sürece kabul edilecektir,başka isme yapılacak
talepler kabul edilmeyecektir.
ARACI KURUM, YATIRIMCI’nın para çekme talebini en geç (2) iş günü içinde tam ve nakden yerine getirir.
YATIRIMCI Hesabından Para ödemesi yapılabilmesi için, ilgili taraﬂarca imza edilmiş ve ARACI KURUM’a
sunulmuş yazılı Para Çekme talebinin gönderilmiş olması gerekmektedir.
Teminat Gereklilikleri
YATIRIMCI’nın Teminat Sağlama Yükümlülüğü
30. ARACI KURUM, emrin iletilmesi anında YATIRIMCI’nın açacağı İşlem/Kontrat pozisyonu karşılığının
tümünün hesapta bulunmasını zorunlu tutmamaktadır. Buna karşılık YATIRIMCI, açmış olduğu veya açmak
isteyeceği her pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere başlangıç teminatı bulundurmak zorundadır. ARACI
KURUM tarafından YATIRIMCI’ya tanınabilecek âzami kaldıraç oranı 1/100’dür.
Kaldıraç oranı taraﬂarın yazılı mutabakatı ile 1/100’ü geçmeyecek şekilde taraﬂar arasında serbestçe belirlenir.
İşlem yapmak üzere YATIRIMCI tarafından yatırılacak teminatlar, ARACI KURUM’un ____________________
nezdindeki TR________________________________ IBAN numaralı banka hesabına gönderilecektir. Nakit
olarak ARACI KURUM’a teslim edilecek teminat tutarı, Şirket veznesine dekont karşılığı teslim edilecektir. Gerekli
teminat tutarı ARACI KURUM’a yatırılmadan YATIRIMCI hesabına herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecektir.
Müşterinin hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde ARACI KURUM, müşteri emirlerinin
gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.
Teminat olarak sadece nakit Türk Lirası ve konvertible döviz kabul edilecektir. Tüm Teminat ve Hesap Bakiye’leri,
yalnızca Amerikan Doları olarak hesaplanacak ve rapor edilecektir. Amerikan Doları haricinde yatırılan teminatlar, teminatın hesaba giriş yapıldığı andaki bankalar arası satış kuru baz alınarak Amerikan Doları olarak
hesaplanıp, hesaba yansıtılacaktır
imza...................................
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31. İşlem yapmak üzere getirilen teminatlar yalnızca kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul
edilecektir. Teminat sağlama yükümlülüğü çerçevesinde toplanan nakdin bankacılık düzenlemeleri uyarınca
mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi kesinlikle mümkün değildir.
Başlangıç Teminat Tutarı
32. YATIRIMCI’nın yeni bir pozisyon açabilmesi için gereken minimum teminat tutarıdır. Teminat tutarı kaldıraç
oranına göre değişiklik göstermektedir.
Sürdürme Teminat Tutarı
33. YATIRIMCI’nın hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat
Tutarı, Başlangıç Teminat Tutarı’nın % 50’si kadardır.
YATIRIMCI Pozisyonlarının Kapatılması
34. YATIRIMCI hesabında bulunan teminat tutarı Sürdürme Teminat Tutarı’na eşit veya Sürdürme Teminatı’nın
altına düşer ise, ARACI KURUM, YATIRIMCI’nın hesabında olan Açık Pozisyon’ların tamamını veya bir kısmını,
yükümlülüğü olmamak ile birlikte likide etme hakkına sahip olacaktır. YATIRIMCI teminat yükümlülüklerini
takip etmek ile mükellef olup, aksi takdirde doğacak zarardan kendisi sorumlu olacaktır.
Teminat Tamamlama Yükümlülüğü
35. YATIRIMCI teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. ARACI KURUM,
YATIRIMCI’dan eksik olan teminat tutarını tamamlamasını isteyebilir. Aksi takdirde ARACI KURUM yukarıda
belirtildiği şekilde YATIRIMCI’nın pozisyonlarını likit hale getirmek hakkına sahiptir.
36. ARACI KURUM, YATIRIMCI hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama yükümlülüğünü
yerine getiremeyeceği kanaatine vardığı veya YATIRIMCI menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken
durumlarda pozisyonları kapatmaya/likidite etmeye yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması tamamen ARACI
KURUM’un takdirinde olup, bu yetkinin kullanılması veya kullanılmaması hallerinde oluşacak zararlardan
ARACI KURUM sorumlu tutulamaz
37. Olağanüstü durumlarda veya gerek gördüğünde ARACI KURUM teminatların arttırılmasını talep edebilir.
Bu durumdaYATIRIMCI işlem teminatlarını arttırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür.
Aracı Kurum’un Teminatları
Takas ve Mahsup Yetkisi
38. ARACI KURUM nezdinde açılan YATIRIMCI’ya ait hesaplarda, YATIRIMCI’nın bu sözleşme ve varsa
ARACI KURUM’la imzalamış olduğu diğer çerçeve sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler ile bunlar
neticesinde oluşan borç ve alacaklar YATIRIMCI’nın sahip olduğu Sermaye Piyasası Araçları ve diğer menkul
kıymetler izlenir.
YATIRIMCI’nın bu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen işlemleri neticesinde oluşan borç ve
alacakları aynı mahiyette olduğundan ARACI KURUM, YATIRIMCI’nın ARACI KURUM’la imzalamış olduğu
diğer sözleşmelerden kaynaklanan borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve
mahsup yetkisine sahiptir.
ARACI KURUM’un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ARACI KURUM’un ilerisi
için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
Rehin ve Hapis Hakkı
39. ARACI KURUM, dilediği her zaman, YATIRIMCI’nın İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak borç ve/veya taahhütlerine karşılık, taşınır veya taşınmaz mal rehnini, kabul edilebilir kefalet veya menkul kıymet rehnini ya da
uygun göreceği diğer bir teminatı YATIRIMCI’dan talep edebileceği gibi, YATIRIMCI da bu talebi derhal yerine
getireceğini kabul ve beyan eder.
YATIRIMCI, bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ARACI KURUM’a ödenene kadar, ARACI KURUM
nezdinde bulunan ve kendisine ait her türlü varlık üzerinde ARACI KURUM’un Medeni Kanun’un 950. ve
devam eden hükümleri çerçevesinde hapis hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
ARACI KURUM’un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ARACI KURUM’un ilerisi
için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
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Diğer Hükümler
Ücretler ve Masraﬂar
40. YATIRIMCI,sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemler üzerinden ödenmesi gereken masraf ve
ücretleri ARACI KURUM’a ödemekle yükümlüdür. Gecelik Taşıma Maliyetleri, Bankalar arası Para piyasasındaki
faiz oranları ve yurtdışı Likitide sağlayıcıların faiz oranları baz alınarak belirlenir.
Hesaba yansıtılacak gecelik taşıma maliyeti (swap) oranları her hafta başı internet sitemizden takip edilebileceği
gibi anlık olarak platform üzerindeki parite özellikleri bölümünden kontrol edilebilir.
41. ARACI KURUM söz konusu ücret ve masraﬂarı oluşturan gecelik taşıma maliyeti(swap),alım-satım
arasındaki fark (spread) ve diğer oluşabilecek masraﬂarın tahsilini, YATIRIMCI’nın ARACI KURUM nezdindeki
her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. YATIRIMCI’nın bu
nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, ARACI KURUM dilediği anda YATIRIMCI’ya uyguladığı
swap ve spread oranlarını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik ARACI KURUM tarafından YATIRIMCI’ya bildirilir
ve YATIRIMCI tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 1 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği
takdirde taraﬂar arasındaki işlemlerde geçerli olur.
42. Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin 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, takas ücreti ile diğer ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet
bedelleri) YATIRIMCI tarafından ödenecektir. ARACI KURUM bu giderleri YATIRIMCI‘nın hesabına yansıtmaya
ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.
43. Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu
ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun YATIRIMCI’ya aittir. YATIRIMCI, ARACI 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.
44. Bu sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin YATIRIMCI adına ARACI 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 ve üçüncü
kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) YATIRIMCI tarafından ödenecektir.
45. ARACI KURUM söz konusu ücret ve masraﬂarın tahsilini YATIRIMCI’nın hesabından ihbara gerek olmaksızın
mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir.
Alım Satım Tavsiyeleri
46. ARACI KURUM, YATIRIMCI’ya yapmayı düşündüğü belirli bir alım satım veya yatırım hakkında bilgi ve
tavsiye vermeyi taahhüt etmez. YATIRIMCI’nın verdiği her emir ve bunun sonucu gerçekleşen işlemi kendi
değerlendirme ve takdiri ile sonuçlanmış sayılır. Buna rağmen, ARACI KURUM herhangi bir işlemle ilgili olarak
YATIRIMCI’ya bilgi verir veya tavsiyede bulunur ise, YATIRIMCI’nın bu bilgi veya tavsiyeye güvenmesi sonucunda uğrayacağı zararlardan ARACI KURUM sorumlu tutulamaz
Tazmin Yükümlülüğü
47. YATIRIMCI, bu sözleşmeye göre borçlarını zamanında ve tamamen ödemediği takdirde ARACI KURUM’un
bu nedenle uğrayacağı her türlü kayıptan, hasardan, masraftan, harcamadan, zarardan veya ziyandan
ötürü sorumludur. YATIRIMCI’nın bu sözleşmeden doğan her türlü borçlarına herhangi bir temerrüt ihbarı
yapılmaksızın bankalar arası para piyasasında belirlenen faizin 2 katı oranında faiz işletilir.
Bildirimler
48. ARACI KURUM’un kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu’nda tescilli bulunan ticari ikametgâh adresidir. ARACI KURUM’a yapılacak her türlü tebligat ve bildirim ticari ikametgâhına
yapılacaktır. YATIRIMCI’nın ikametgâhı ve tebligat adresi sözleşmenin başında yazılı adrestir. Bu adrese
yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. YATIRIMCI ikametgâh ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri
ARACI KURUM’a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça ARACI KURUM’un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler
ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.
ARACI KURUM’un faks ve elektronik iletişim sistemleri (e-posta/sms vb.) ile yaptığı bildirimlerin, bildirimin
karşı tarafa ulaştığına dair sistem teyidinin alındığı anda YATIRIMCI’ya ulaşmış oldukları kabul edilir.
49. ARACI KURUM, YATIRIMCI’larına gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak günlük ve aylık bildirimlerde
bulunacaktır.
imza...................................
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50. ARACI KURUM; her işlem yapılan günü izleyen işgünü içerisinde bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde YATIRIMCI’ya bildirimde bulunacaktır. Günlük bildirimler, YATIRIMCI’nın,
YATIRIMCI Tanıma Formu’nda yer alan e-posta adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.
51. ARACI KURUM her ay sonunda, YATIRIMCI’ya o ay içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih,
zaman, ﬁyat ve miktar bilgilerine, kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, ARACI KURUM nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve
diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere,,hesaba tahakkuk ettirilen her türlü masraf, ücret ,vergi ve teminat
durumlarına ilişkin bilgileri içeren bir ekstre gönderecektir. Aylık bildirimin yazılı olarak yapılması ve bildirime
ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde YATIRIMCI’nın adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi
esastır.
52. ARACI KURUM ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan YATIRIMCI’ya günlük ve aylık bildirimde bulunmama hakkına sahiptir. YATIRIMCI’nın talep etmesi ve YATIRIMCI ile ARACI KURUM arasında günlük ve aylık bildirimlerin YATIRIMCI’ya gönderilmemesine ilişkin olarak bir sözleşme imzalanması durumunda
söz konusu belgeler YATIRIMCI’ya gönderilmeyebilir.
53. YATIRIMCI, ARACI KURUM’un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap
ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlarını ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine
teslim ve tebliğ edildiği tarihten sonra ARACI KURUM’a ulaştırmakla yükümlüdür.
ARACI KURUM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta
şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.
YATIRIMCI Bilgisinin Açıklanması
54. ARACI KURUM, YATIRIMCI ve işlemleri hakkında, yetkili organlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri
vermekle yükümlüdür. ARACI KURUM ayrıca sözleşme gereği yürütülen hizmetlerin ifası esnasında kurduğu
banka ve kredi ilişkileri çerçevesinde YATIRIMCI bilgilerini açıklayabilir.
Fikri Mülkiyet ve Gizlilik
55. YATIRIMCI, ARACI KURUM’un ürünlerini ve hizmetlerini, bu sözleşmede yazılan amaçlar dışında
kullanma hakkına sahip değildir. YATIRIMCI, ARACI KURUM’un Elektronik İşlem Platformu’nun ve
diğer ürünler ve hizmetlerinin, ticari sır niteliğinde olduğunu ve bunların profesyonel emek, zaman
ve para harcanarak geliştirilmiş olduklarını bildiğini beyan eder. YATIRIMCI ARACI KURUM’un bahsedilen
ticari sırlarını yayınlamayacak, dağıtmayacak veya böyle bir bilgiyi üçüncü kişilere sağlamayacaktır.
YATIRIMCI, hiç bir şekilde ARACI KURUM’un Elektronik İşlem Platformu’nu ve diğer ürün ve hizmetlerini kopya
etmeyecek, ayrıştırmayacak bu amaçlara hizmet edecek çalışmalar yapmayacaktır.
Temsil Yetkisi
56. ARACI KURUM’a karşı yalnızca sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile
yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler
YATIRIMCI tarafından yazılı olarak ARACI KURUM’a bildirilinceye kadar, ARACI KURUM yönünden geçerli
olacaktır.
Aksi açıkça belirtilmedikçe ARACI KURUM, temsilcilerin bu sözleşme ile YATIRIMCI’nın yetkili olduğu her
konuda yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. Genel Vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer
almış olmadıkça bunların ARACI KURUM’la olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm ilişkilerde
YATIRIMCI’yı ARACI KURUM’a karşı temsil etmek yetkisini verdikleri kabul edilir.
57. ARACI KURUM’un yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları YATIRIMCI’dan kaldıraçlı alım
satım işlemi emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme,
virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname alarak YATIRIMCI adına işlem yapamaz.
Ortak Hesaplar
58. Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle ARACI KURUM nezdinde ortak hesap açtırmaları
durumunda, aksi yazılı olarak ARACI KURUM’a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer
ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden ARACI KURUM’a her türlü talimat ve
emir vermeye ve ortak hesapta bulunan Sermaye Piyasası Aracı ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye, bu sözleşmede yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri,
bu sözleşmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden ARACI KURUM’a karşı müteselsilen sorumludur. ARACI
KURUM ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü
yerine getirmiş sayılır.
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59. ARACI KURUM’un hesap sahiplerinden her hangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda günlük veya aylık
bildirimlerde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlarda hesap ekstresini veya bildirimi almış
sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder.
Sözleşmenin Tadili
60.Sözleşme hükümleri, SPK düzenlemelerinde meydana gelecek değişiklikler hariç, değişikliklerin
YATIRIMCI’ya tebliğinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girmesi ve YATIRIMCI’nın bu nedenle Sözleşme’yi
feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla, ARACI KURUM tarafından dilediği anda değiştirilebilir. Sözleşmenin
Feshi’ne ilişkin maddeler saklıdır.
61. YATIRIMCI mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Şayet YATIRIMCI söz konusu değişiklik veya tadile itiraz eder ise YATIRIMCI’nın tüm açık pozisyonlarını likit
hale getirmesi gerekmektedir. Aksi halde ARACI KURUM, YATIRIMCI’’nın açık pozisyonlarını likit hale getirerek
sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.
Sözleşmenin Feshi
62. Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, taraﬂarca fesh edilene kadar yürürlükte kalacaktır.
YATIRIMCI bu sözleşmeyi, herhangi bir açık pozisyonu ve/veya ARACI KURUM’a karşı bir sorumluluğu yoksa
ARACI KURUM’un Şirket merkezinin yer aldığı adrese noter marifeti ile bildirimde bulunduktan üç iş günü
sonra geçerli olacak şekilde fesh edebilir.
ARACI KURUM işbu sözleşmeyi haklı sebeplerin varlığı halinde ihbarın YATIRIMCI’ya ulaştığı günün sonu
itibariyle fesh edebilir. Aynı şekilde ARACI KURUM, YATIRIMCI’nın bu sözleşme çerçevesinde geçerli tebligat adresine noter marifeti ile bildirimde bulunduktan üç iş günü sonra geçerli olacak şekilde fesh edebilir.
Taraﬂardan herhangi biri tarafından yapılan fesih, daha önce yapılan işlemleri veya Kontratlar’ı,
etkilemeyecek, taraﬂarın sözleşmeden doğan borçları tasﬁye edilene kadar devam edecektir.
ARACI KURUM Kayıtlarının Delil Niteliği
63. Bu sözleşmeden ve sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek anlaşmazlık
ve uyuşmazlıklarda ARACI KURUM’un defter, kayıt ve belgeleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.
Maddesi anlamında muteber ve geçerli delil niteliğindedir. YATIRIMCI, ARACI KURUM yetkilileri ve personeli ile yapacağı telefon konuşmalarının kaydedilebileceğini ve bu kayıtların “YATIRIMCI mutabakatını içeren
kayıt” niteliğinde olduğunu ve münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder.
Uyuşmazlıkların Çözümü
64. Sözleşmenin taraﬂarından biri, taraﬂar arasında herhangi bir nedenle sözleşmenin uygulamasından ve/
veya yorumundan doğacak bir uyuşmazlığın Hakem’e götürülmesini isterse, kendi hakemini yazılı olarak
diğer tarafa bildirmesi üzerine karşı taraf 3 işgünü içerisinde kendi hakemini seçerek diğer tarafa bildirmek
zorundadır. Verilen süre içerisinde hakemin diğer tarafa bildirilmesini müteakip, taraﬂarca seçilen 2 hakem
birlikte Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği’nin Hakem Listesinden üçüncü hakemi seçer.
Taraﬂar üçüncü hakemin seçiminde anlaşamazlar ise üçüncü hakemi veya taraﬂardan biri kendi hakemini
verilen süre içerisinde tayin ve tespit ederek diğer tarafa bildirmez ise, bu takdirde diğer iki hakemi, Türkiye
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Hakem Listesinden, İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi veya
İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinin tevzi ettiği İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi seçer. Hakem
heyetine 3. hakem veya Mahkemece seçilen hakemlerden biri başkanlık eder. Hakemler toplantı tarihini izleyen 90 (doksan) işgünü içerisinde ve çoğunlukla karar verirler. Bu süre taraﬂarın anlaşması ile uzatılabilir. Hakem
kararları hakkında Hukuk Muhakemeleri Kanunun ilgili yasa hükümleri uygulanır. Taraﬂar hakem masraﬂarını
yarı yarıya depo ederler. Karar aleyhine sonuçlanan taraf masraﬂarın tamamını öder. Hakem kararları kesin
olup ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen nedenlerden ötürü temyiz edilebilir.
65. Uyuşmazlıkların tahkim usulü ile çözülmesine ilişkin madde hükümlerinden kaynaklanan ihtilaﬂarda ve
hakem kararlarının infazında tahkim usulüne ilişkin maddelerin geçersizliği sonucunu doğurmamak kaydı
ile İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu hüküm hakem sözleşmesinin geçerli olmadığı şeklinde
yorumlanamaz.
66. Sözleşmenin uygulamasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü için 64. madde
uyarınca tahkim usulüne başvurulmadığı takdirde, söz konusu uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
67. İş bu sözleşmenin taraﬂarının tahkim usulünü kabul etmiş olmaları, SPK’nın yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde karar alamsını engellemez.
imza...................................
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Bölünebilirlik
68. Bu Sözleşme’nin her hangi bir hükmünün buna yetkili mahkeme tarafından geçersiz kılınmış olması halinde
geri kalan maddelerdeki hükümler ve şartlar bundan etkilenmemiş sayılacak ve yürürlüğünü sürdürecektir.
Devir Yasağı
69. YATIRIMCI bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, alacak veya borcunu ARACI KURUM’un yazılı onayı
olmaksızın, kısmen veya tamamen, üçüncü kişilere, devir ve temlik edemez. Aksi takdirde ARACI KURUM’un
uğrayacağı her türlü zarardan mesul olacaktır.
Mücbir Sebep
70. Yangın, sivil itaatsizlik, başkaldırı, isyan, ayaklanma, ani patlama, sel, fırtına, doğal afetler gibi kontrolü
dışında meydana gelen her hangi bir durumdan ötürü borçlarının ifasında geciken taraf, diğer tarafa karşı
sorumlu olmayacaktır.
Uygulanacak Hükümler
71. Bu sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede
hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır. Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde söz konusu değişiklik herhangi bir bildirimde
bulunmaya gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren sözleşmeye uygulanacaktır.
Risk Bildirim Formu
72. YATIRIMCI, ARACI KURUM tarafından kendisine verilen Risk Bildirim Formunu bu sözleşmeyi imzalamadan önce okuduğunu, anladığını ve daha sonra iş bu sözleşmeyi imzaladığını ve Risk Bildirim Formu’nun bir
örneğini teslim aldığını beyan eder.
YATIRIMCI Bilgileri
73. YATIRIMCI’ya ait kimlik bilgileri YATIRIMCI tarafından verilen ve bir örneği sözleşme ekine alınan Türk
uyruklular için Nüfus Cüzdanı/Ehliyet/Pasaport, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya
Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi ve tüzel kişiler için ticaret siciline tescile dair belgelere istinaden
çıkarılmıştır. YATIRIMCI’nın ikametgah ve iş adresleri, sözleşmede ve eklerinde yer alan tüm telefon, faks
numaraları ve internet adresleri YATIRIMCI’nın beyanı esas alınarak yazılmıştır. ARACI KURUM; YATIRIMCI’ya
ait kimlik bilgilerinin tespitinde gereken özeni sağlayacaktır.
YATIRIMCI, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve YATIRIMCI Tanıma Formu’ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz
olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle ARACI KURUM’un
maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracağı paraların 5549 sayılı
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde
“suç geliri” mahiyetinde olmadığını ve yine suç gelirlerinin aklanması suçunu teşkil eden ﬁillerin işlenmesi
sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder. YATIRIMCI, Yatırımcı Tanıma Formunda yer alan
bilgilerin değişmesi halinde söz konusu formu güncellemekle yükümlü olup, aksi takdirde ARACI KURUMUN
söz konusu formda yer alan bilgileri esas alacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
YATIRIMCI’nın anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek
puntolarla basıldığı taraﬂar arasında ihtilâfsız olan, 73 maddeden ibaret iş bu “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
Çerçeve Sözleşmesi” taraﬂarca kabul edilip imzalanmış ve iki nüsha olarak düzenlenmiş olan sözleşmenin bir
nüshası YATIRIMCI’ya teslim edilmiştir.

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

YATIRIMCI
İsim:
Soyisim:
Tarih:
İmza:

21

Kaldıraçlı alım satım işlemleri çerçeve sözleşmesi

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

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

Tüzel Kişiler

Tarih ………. / ………. / ……….
Hesap No ……………………………………

Tarih ………. / ………. / ……….
Hesap No …………………………………………………….

MÜŞTERİ Adı ve Soyadı

MÜŞTERİ Ünvanı

İmza

Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi/ler
İsim / Soyisim ve İmza

Hesabına işlem yapılan kişi / kişiler aşağıdaki gibidir : (Yoksa boş bırakınız veya “X” işareti koyunuz.)
1

2

TC. Kimlik / Vergi No

………………………………………..

……………………………………………..

Adı Soyadı

………………………………………..

……………………………………………..

Doğum Yeri ve Tarihi

………………………………………..

……………………………………………..

Anne Adı

………………………………………..

……………………………………………..

Baba Adı

………………………………………..

……………………………………………..

Uyruğu

………………………………………..

……………………………………………..
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BANKA HESAPLARINIZLA İLGİLİ BİLGİLER
Banka Adı
Şube Adı
Hesap No / Iban
Swıft Kodu
Hesap Sahibinin Adı - Soyadı
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. den gelen bülten, araştırma raporu promosyon ve kampanyalardan mesaj ve mail ile haberdar
olmak istiyorum.

İsim

:

Soyadı :
İmza

:
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UYGUNLUK TESTİ
Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın
anlasılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi
sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.
Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin
size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, asağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri
vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.
Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :
1

Yaşınız
18 - 30 yaş
31 - 50 yaş
51 - 65 yaş
66 ve üzeri
Kurumsal Müşteri

2

Eğitim Durumunuz
İlköğretim / Ortaöğretim
Lise
Lisans ve Üstü
Kurumsal Müşteri

3

Mesleğiniz

(halihazırda yoksa önceki yazılmalı)
Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl)

3

Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarıda
değerlendirmeyi düşünürsünüz?
Kısa vadeli ( 0-6 ay)
Orta Vadeli (6-12 ay)
Uzun Vadeli ( 1-3 yıl)
Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)

4

Risk ve getiri tercihiniz nedir?
A Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri
sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)
B Enﬂasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımımda düsük riskli ürünlere yatırım yapabilirim.
(Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)
C Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli
ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)
D Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi
göze alabilirim)
E Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelismis yatırım ürünlerinin riskleri
konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)
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Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmis 1 yıllık dönemdeki islem hacminiz ne kadardır?
İşlem Sıklığı

Ürün Bilgisi

Ürün
Ürün
Ürün
Nadiren
Hakkında Hakkında Hakkında (Yılda
Bilgim
Bilgim
Bilgim
Birkaç
Yok
Kısıtlı
Var
Defa)

a

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

b

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

c

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

d

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

e

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

Arasıra
(Ayda
Birkaç
Defa)

İşlem Sıklığı

Sıklıkla
(Haftada
Birkaç
Defa)

150.000

50.001- 500.001500.000 ve üzeri

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

MÜŞTERİNİN
Adı Soyadı / Ticari Ünvanı
Tarih
İmzası
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UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ
Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında asağıdaki sonuçlara ulasılmaktadır.
1- Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin
size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıstır.
Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki
talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi
asan bir sekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya
da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.
Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı için yatırım kurulusunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.
2- Bize sunmus olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler asağıda belirtilmistir.
Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler

Uygun

Uygun Değil

Çok Düsük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan
a yatırım fonları, vb .)
Düsük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertiﬁkaları, Yatırımcı Bilgi
b Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)
Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları,
c Kira Sertiﬁkaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)
Yüksek Riskli (Türev Đslemler (Vadeli İslem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım
d Kurulusu Sertiﬁkası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları,vb.)
Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İslemler, Yapılandırılmıs Borçlanma Araçları,
e Kaldıraçlı Alım Satım İslemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım
fonları vb.)
Tercih ettiğiniz risk proﬁliniz ve piyasalarda gerçeklestirdiğinizi belirttiğiniz islem hacim
ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıstır.
Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi asan bir sekilde risklere maruz
bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak
konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.
Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kurulusunun size bire bir genel yatırım
tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.
Tarih

Değerlendiren

Adı Soyadı
İmzası
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HESAP AÇILIŞ KONTROL FORMU
Müşteri No

:

Müşterinin Adı Soyadı :
Tarih

:

Sözleşme Sıra No

:

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SÖZLEŞMEDE GEREKLİ BELGELER
SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER

GERÇEK KİŞİ

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet (TCK)
Yerleşim Yeri Belgesi (Son 3 aya ait fatura veya ikametgah)
Müşteri Tanıma Formu İmzalı ve Doldurulmuş
Sözleşme Sayfaları Eksiksiz ve İmzalı
Uygunluk ve Yerindelik Testleri Eksiksiz ve İmzalı
Risk Bildirim Formları İmzalı

TÜZEL KİŞİLER İÇİN SÖZLEŞMEDE GEREKLİ BELGELER
SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Vergi Levhası
Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi
Faaliyet Belgesi
Noter Tasdikli İmza Sirküleri
Sözleşme İmzalamaya ve İşlem Yapmaya Yetkili Kişilerin Yetki Belgeleri ve Bu Kişilerin
Belgeleri
Müşteri Tanıma Formu İmzalı ve Doldurulmuş
Sözleşme Sayfaları Eksiksiz ve İmzalı
Uygunluk ve Yerindelik Testleri Eksiksiz ve İmzalı
Risk Bildirim Formları İmzalı
Müşteri Temsilcisi

:

Sözleşmenin Kontrolü (İç Kontrol - Teftiş) :
Hesabın Açılmasını Onaylayan

:

TÜZEL KİŞİ
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HESAP AÇILIŞ TALEP FORMU
Hesap Sahibi
Ad-Soyad :
Hesap Numarası :

ALTIN HESAP AÇMA TALEBİ
Hesap sahibi, bu form ile Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan yukarıda numarası belirtilmiş olan mevcut hesabına
ek olarak bir alt hesap açılmasını talep etmektedir.
Hesap sahibi, hesap açılışı sırasında imzalanan Çerçeve Sözleşmesi’nin şartlarının bu alt hesap için de geçerli olduğunu kabul ve
beyan eder.

DÖVİZ CİNSİ

USD

EURO

TRY

YATIRIMCI BEYANI
5549 sayılı ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’ ve bu Kanun’un uygulanmasına yönelik yayınlanmış ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’ gereği, ALAN YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. nezdindeki yukarıda numarası belirtilen hesabımın alt hesabı olarak açılacak hesabımda da işlemleri KENDİ ADIMA
VE KENDİ HESABIMA gerçekleştireceğimi,
Nezdinizdeki yukarıda numarası belirtilen hesabımın alt hesabı olarak açılacak hesabımda da KENDİ ADIMA VE BAŞKASI HESABINA
işlem yapmadan önce, kimin hesabına hareket ettiğimi yazılı olarak Kurumunuza bildireceğimi ve hesabına hareket edilen gerçek/
tüzel kişinin kimlik tespiti ile ilgili bilgileri tarafınıza derhal sunacağımı,
SPKn’nu kapsamında, izinsiz portföy yöneticiliği faaliyeti sonucunu doğuracak hiçbir işlem gerçekleştirmeyeceğimi,
Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

MÜŞTERİ
AD SOYAD
TARİH

İMZA
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BEYAN YAZISI
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin (http://www.alanyatirim.com.tr) internet sitesinde duyurulan kar/zarar
dağılımı hakkında bilgi sahibi olduğumu ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin belirlemiş sayı ve zamanda
deneme hesabını kullandığımı beyan ederim.

Yatırımcının
Ad-Soyad
Tarih :
İmza :

:
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KALDIRAÇLI/CFD İŞLEMLER YATIRIMCI BEYANI
1. Kaldıraçlı/CFD işlemlerin niteliği itibariyle çok riskli olduğunu, bu işlemler sonucunda zarar edebileceğimi,
yatırdığım paranın ve teminatın tamamını kaybedebileceğimi bildiğimi,
2. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca İşlemlerde uygulanacak kaldıraç oranları hakkında bilgi sahibi
olduğumu,
3. Alan Yatırım’ın internet sitesinde duyurulan kar/zarar dağılımını okuduğumu,
4. Kaldıraçlı/CFD araçların her yatırımcıya uygun olmadığı, bu işlemlerden çok kazandığını, bana da çok
kazandıracağını ileri süren kişi, kurum, reklam, duyuru ve ilanlara, yüksek getiri vaatlerine inanmamam
gerektiğini bildiğimi,
5. Kaldıraçlı/CFD işlemlerde emirlerimi kendimin Elektronik İşlem Platformu(EİP) üzerinden ileteceğimi,
emirlerimin sonucunu kendimin EİP üzerinden öğreneceğimi,
6. Alan Yatırım’ın bana emir sonucu bildirme ve gerçekleşen işlemlerimi teyid etme yükümlülüğü olmadığını,
7. Gerçekleşen işlemlerimi, emirlerimin sonucunu, kalan teminatımı, açık pozisyonlarımı, anlık kar/zarar
durumumu izlemek, öğrenmek ve bilmek yükümlülük ve sorumluluğun tamamen bana ait olduğunu,
8. Alan Yatırım’ın tüm bildirim ve uyarılarını EİP üzerinden yapacağını bildiğimi,
kaldıraçlı/CFD işlemlere başlamadan önce, 8(sekiz) maddeden oluşan bu metnin tamamını dikkatle
okuduğumu, anladığımı, bildiğimi, gereğini aynen yerine getireceğimi; sorumluluklarımı yerine getirmememden kaynaklanacak zararlar nedeniyle Alan Yatırım’a zarar tazmini amacıyla başvurmayacağımı gayrikabili
rücu olarak, peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim.

YATIRIMCI AD SOYAD : ................................................................................
TARİH ve YER

: ........... / ........... / ....................................……………..

İMZA

: ……………………………………………………

31

Kaldıraçlı alım satım işlemleri çerçeve sözleşmesi

Kaldıraçlı İşlemler Yatırımcı Beyanı
Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6. Maddesinin dördüncü fıkrasında “Başlangıç teminat tutarı 20.000 TL veya muadili
döviz tutarının üstünde işlemlere başlayan müşteriler için işlemlerin devamında teminatın bu tutarın altına
düşmesi durumunda kaldıraç oranında değişiklik yapılmayabilir. Ancak, müşterinin toplam teminat tutarının
işlemlerin devamında hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir aracı kuruma virman yapılması suretiyle 20.000
TL’nin altına düşürülmesi halinde, yeni açılacak pozisyonlarda ikinci fıkrada belirtilen kaldıraç oranlarının
azami yarısı uygulanır” ibaresi bulunmaktadır.
Hesabımdan para çekilmesi veya virman nedeniyle, teminat tutarımın 20.000. TL altına düşmesi durumunda,
mevcut pozisyonlarımı da kapsayacak şekilde kaldıraç oranımın düşürülmesine rızam ve onayım vardır. Bu
durumdan dolayı olası bir zarar durumunda Alan Yatırım Menkul A.Ş’ni hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımı
beyan ederim.

YATIRIMCI AD SOYAD : ..............................................................................
TARİH ve YER

: ........... / ........... / ...................................……………

İMZA

: …………………………………………………
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