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Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası

SÖZLEŞME NO : …………………………………………………
MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO  : …………………………………………………
YER VE TARİH : …………………………………………………
KOMİSYON ORANI : …………………………………………………

1- TARAFLAR:
Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 34382 İstanbul 
adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca “ARACI KURUM” 
olarak anılacaktır.);
Diğer tarafta,

Müşteri Unvanı :………………………………………………………………….
Adresi :………………………………………………………………….
 .………………………………………………………………….
Telefon/ İş :………………………………………………………………….
Telefon/ Ev :………………………………………………………………….
Telefon/GSM :………………………………………………………………….
Faks :………………………………………………………………….
E- Posta :………………………………@………………………………..
Vergi No :………………………………………………………………….
Vergi Dairesi :………………………………………………………………….
T.C.Kimlik No :………………………………………………………………….
 
(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında …./…./…… tarihinde aşağıda 
koşullarda Sermaye Piyasası Araçları’nın alım- satımına ilişkin işbu Aracılık Sözleşmesi 
(aşağıda kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) imzalanmıştır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu sözleşmenin konusu, Aracı Kurum’un Müşteri adına ve/ veya hesabına yurt içi veya yurt 
dışı Borsalar veya Borsa dışı piyasalarda veya Aracı Kurum’un kendi portföyünden veya Aracı 
Kurum’un halka arzına aracılık ettiği veyahut herhangi bir aracı kurumca arz edilmiş her türlü 
Sermaye Piyasası aracının alım- satımına ilişkin genel nitelik taşıyan ve ayrı bir sözleşme 
imzalanmasına gerek olmaksızın, her bir münferit işlemde uyulması zorunlu bulunan 
genel nitelikteki şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenip düzenlenmesidir. 
Akdedilen bu sözleşme Müşteri’ye Aracı Kurum’un sunduğu tüm hizmetlerden yararlanma 
hakkını vermez. İşbu sözleşme, sadece sermaye piyasası araçlarının alım- satımını ve bu 
konuda tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Bu sözleşme hiçbir şekil ve surette 
Portföy Yönetim Sözleşmesi ve/ veya Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi niteliğinde değildir ve 
buna yol açacak şekilde yorumlanamaz.
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3- TANIM VE KISALTMALAR:

Bu sözleşmede,

3.1. Sermaye Piyasası Araçları: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun değişik yönetmelik ve tebliğler ile düzenlenen ve bundan 
sonra düzenlenecek olan yatırım araçları vs. den oluşur.

3.2. SPK veya Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu

3.3. Borsa: Borsa İstanbul AŞ (BİAŞ), faaliyetleri SPK tarafından onaylanan diğer yurt içi 
borsalar ve yurt dışında yerleşik menkul kıymet borsaları

3.4. Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ

3.5. Borsa Para Piyasası: Takasbank nezdinde işlem yapılan para piyasası

3.6. Emir: Müşteri’nin Aracı Kurum’a ya da emir iletimine yetkili kuruluşa portföyündeki 
Sermaye Piyasası Araçları’nın alımı veya satımı, nakit/ menkul virmanı veya havalesi, 
kar payı ve faizlerin toplanması, rüçhan haklarının kullanılması, borç senetlerinin itfa 
edilmesi, sermaye artırımlarına katılması konularında iş bu sözleşme şartlarına uygun 
olarak yazılı, sözlü veya telefon, telefaks ya da elektronik ortamda yer alan iletişim 
sistemleri aracılığı ile yaptığı bildirim.

3.7. Komisyon ve Kurtaj: Aracı Kurum’un aracı olarak Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili 
gerçekleştirdiği işlemler karşılığı işleme konu meblağ üzerinden müşterilerinden 
tahakkuk edilen her türlü ücret, vergi, fon ve benzeri yükümlülükler olarak 
adlandırılmıştır.

4- MÜŞTERİNİN TANINMASI:

Aracı Kurum veya emir iletimine yetkili banka, ilgili mevzuat gereği hesap açmadan 
önce müşterinin kimlik bilgilerini tespit etmekle mesuldür. Müşteri kimlik bilgilerinin 
doğruluğundan Aracı Kurum sorumludur. Aracı Kurum veya emir iletimine yetkili banka, 
müşterinin ve/veya temsil yetkisi verdiği kişilerin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate 
almak suretiyle yatırım hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek işlemlerdeki kimlik 
ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak suretiyle “Müşteriyi Tanıma 
Kuralı”nı yerine getirir. Ancak bu tetkikler sonucunda anlaşılamayacak mahiyetteki imza 
benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin Aracı Kurum’a atfı mümkün 
olan haller dışındaki sahteliğinden Aracı Kurum sorumlu olmaz.

Müşteri, işbu sözleşmenin eki niteliğindeki “Müşteri Tanıtım Formu”nu doldurmakla, bilgi 
vermek istememesi halinde buna ilişkin yazılı beyanını Aracı Kurum’a teslim etmekle 
yükümlüdür. Formda yeralan bilgilerdeki değişiklikler, Müşteri tarafından derhal Aracı 
Kurum’a bildirilir, aksi halde Aracı Kurum’un yaptığı işlemlerde sözkonusu form esas 
alınacaktır.
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5- YATIRIM HESAPLARININ AÇILMA VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve/ veya hesabına yapılacak Sermaye Piyasası Araçları 
alım/ satım ve aracılık işlemleriyle bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetlerin yerine 
getirilmesiyle ilgili kayıtların düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, Müşteri adına 
Aracı Kurum nezdinde açılan yatırım hesabı, bu sözleşmenin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir 
parçasıdır. Sözleşmeler, müteselsil sıra numaralı olarak düzenlenir.

6- MÜŞTEREK HESAPLAR

Birden fazla müşteri tarafından müşterek hesap açılması halinde, müşterilerce aksi 
beyan edilmediği müddetçe, hesap, Aracı Kurumca doğrudan teselsüllü müşterek hesap 
sayılacaktır. Hesap sahiplerinden her birisi tek başına işlem yaptırabilecek/ yapabilecek, 
emir verebilecek, bu sözleşmenin diğer maddelerine belirtilen yetkileri tek başına 
kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/ diğerlerinin 
yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğan tüm sonuçlardan sorumlu 
olacaklarını önceden kabul ve taahhüt eder.

7- VEKİLLE İŞLEM YAPILMASI

Müşteri’nin noter onaylı vekaletname ile vekil tayin etmesi zorunludur. Müşteri tarafından 
vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile ilgili olarak, hesap sahibinin bu 
sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi gibi tasarruf etme hak ve yetkisine 
sahip olduğu, vekilin yatırım hesabı ile ilgili yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki 
sonuçlarının müvekkili (müşteriyi) aynen kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını 
beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, vekaletin sona erdiğini (belgelendirmek suretiyle) 
kendisi, ölümü halinde de mirasçıları Aracı Kuruma yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil 
tarafından yapılan işlelerin bağlayıcı olduğunu kabul eder.

8- MÜŞTERİ ALIM-SATIM EMİRLERİ:

8.1. Müşteri Emirlerinin Kapsadığı Bilgiler ve Aracı Kuruma İletilme Şekli:

Müşteri, Aracı Kurum aracılığı ile alım/ satımını yapacağı Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili 
emirlerini esas olarak yazılı verir.

Müşteri emri asgari aşağıdaki unsurları içermelidir:
- Emrin aracı kuruma hitaben verilmiş olması
- Emri verenin adı, soyadı, veya ticari unvanı veya yatırım hesap no. ve adresi
- Emrin alım emri mi yoksa satım emri mi olduğu
- Satın alınacak veya satılacak sermaye piyasası aracının cinsi adedi, varsa nominal değer 

tutarı
- Emrin limitli mi yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiği
- Varsa emrin geçerlik süresi

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
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- Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika
- Emrin Aracı Kurum tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlik süresi içinde 

uygun göreceği bir seansta mı Borsa’ya intikal edeceğinin
- Müşterinin imzası

Emirlerin, Aracı Kurum’un kabulü halinde; telefon, telefaks ya da elektronik ortamda yer 
alan iletişim sistemleri gibi iletişim araçları ile de verilmesi mümkündür. Bu halde Aracı 
Kurum, emirlerdeki bilgilerin eksikliğinde, yanlışlığında, geçersizliğinde ve imzanın gerçekliği 
konusundaki yapılan özenli tetkiklere rağmen tereddüt hallerinde emirleri yerine getirip 
getirmemekte serbesttir. Müşteri emrinin Aracı Kurumca kısmen ya da tamamen kabul 
edilmediği durumlarda, Aracı Kurum, nedenini açıklama zorunluluğu olmaksızın sonucu 
derhal Müşteri’ye veya temsilcisine bildirir.

Aracı Kurum, müşteri emirlerini, nedenini açıklama zorunluluğu olmaksızın, kısmen veya 
tamamen kabul etmeyebilir ve sonucu derhal Müşteri’ye ya da temsilcisine bildirir.
Müşteri, Aracı Kurum’a atfı mümkün olmayan nedenlerle gerçekleşmeyen emirler için Aracı 
Kurum’u sorumlu tutamaz. Emrini limit fiyatlı olarak vermemişse, Aracı Kurum’un kendisi 
adına özen borcu içinde mümkün olan en iyi fiyatla işlem yapma gayretini gösterdiğini kabul 
eder ve gerçekleşen işlem fiyatı nedeni ile Aracı Kurum, atfı mümkün olan haller dışında 
sorumlu tutulamaz.

Aracı Kurum, gerçekleşen emirleri Müşteri’ye seans sonunda bildirmekle yükümlüdür. 
Bildirim, ekstre gönderimi şeklinde ya da telefonla yapılabileceği gibi Müşteri’nin elektronik 
posta adresine yapılan bildirim de geçerli sayılacaktır. Aracı Kurum, müşterinin emrinin 
gerçekleştiğini bilecek durumunda olduğu hallerde, atfı mümkün olan haller dışında sorumlu 
tutulamaz.

8.2. Faks Cihazı ile Gönderilen Müşteri Emirleri:

Faks cihazı ile gönderilen müşteri emirlerinde, Müşteri’nin Aracı Kurum’a faks cihazı ile 
ilettiği talimat gereğince yapılacak işlemlerden doğacak hukuki sorumluluk, Aracı Kuruma 
atfı mümkün olan haller dışında Müşteri’ye aittir.

Müşteri, Aracı Kurum’a faks yolu ile talimatı iletirken faksın, Müşteri gerçek kişi ise yalnızca 
kendisi veya yetkili temsilcisi, tüzel kişi ise yalnızca tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili 
olanlar tarafından iletilmesi için gerekli önlemleri alır.

Müşteri faksla gönderdiği talimatın asıl nüshalarını teyit için derhal Aracı Kurum’a gönderir.
Aracı Kurum, faks talimatı aldığında, yukarıda adı geçen yazılı teyidi beklemeksizin talimatın 
gereğini yerine getirir. Ancak, Aracı Kurum herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi 
takdirine göre, Müşteri’ye durumu derhal bildirmek koşuluyla, talimatı yerine getirmeyi 
red hakkını saklı tutar. Aracı Kurum, faksla kendisine iletilen talimatın üzerindeki imzaları 
Müşteri’nin imzasıyla karşılaştırırken makul bir dikkat gösterir.
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Müşteri, Aracı Kurum’un, ilk bakışta farkedilemeyecek imza sahteciliklerinden, faks 
talimatıyla ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, bağlı olduğu genel veya özel iletişim 
araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, faks sistemiyle gelen bilgi 
ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş 
olmasından veya herhangi bir sebeple Aracı Kurum’a ulaşmamasından, üçüncü kişilerin 
herhangi bir kusurundan doğacak sonuçlardan, atfı mümkün haller dışında sorumlu 
olmayacağını kabul eder.

Aracı Kurum, herhangi bir neden göstermeksizin faksla iletilen talimatları uygulamayıp asıl 
metnin kendisine ulaşmasını beklemek hakkına sahip olup, bu durum Müşteri’ye bildirilir. 
Aracı Kurum faksla iletilen talimatları uygulamış ise, faks talimatının orjinal metni
Müşteri tarafından bu sözleşme koşullarında Aracı Kurum’a teslim edilmese veya Aracı 
Kurumca talep edilmese dahi yapılan işlemler geçerli ve Müşteri için bağlayıcı olur. Faks 
yoluyla iletilen talimatlardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ispat yükü Aracı Kurum’a aittir.

8.3. İnternet ve/veya Elektronik Ortam Üzerinden Gönderilen Müşteri Emirleri:

Aracı Kurum tarafından internet ve/ veya elektronik ortam üzerinden sermaye piyasası 
işlemleri yapılabileceği yönünde Müşteri’ye bir bildirim yapılması üzerine, internet ve/veya 
elektronik ortam üzerinden bu işlemleri yapma isteğini Aracı Kurum’a bildiren Müşteri’ye bir 
şifre verilir. Müşteri’ye verilen şifrenin mahremiyetinden ve güvenliğinden Müşteri sorumlu 
olup, şifrenin kaybolması veya deşif olması nedeniyle oluşacak zararlardan Aracı Kurum atfı 
mümkün olan haller dışında sorumlu tutulamaz. Şifrenin kaybolduğu veya deşifre olduğu 
yönünde Müşteri’nin yazılı beyanını takiben Aracı Kurum’ca hesaba derhal blokaj konur.
Verilen şifre ile sadece Müşteri işlem yapacak olup, Müşteri şifresini üçüncü şahıslara vererek 
onların işlem yapmasına müsaade edemez. Müşteri’nin şifresini üçüncü şahıslara vererek 
işlem yaptırması durumunda yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu, atfı Aracı Kurum’a mümkün 
olan haller dışında Müşteri üzerindedir.

Hesabının müsait olmamasına rağmen Müşterinin internet ve/veya elektronik ortam üzerinden 
emir vermesi halinde, Aracı Kurum bu emri yerine getirmek zorunda değildir. İnternet ve/
veya elektronik ortam üzerinden verilen emrin kısmen ya da tamamen Aracı Kurumca 
yerine getirilmemesi halinde, durum, nedenini açıklama zorunluluğu bulunmaksızın derhal 
Müşteri’ye veya temsilcisine bildirilir. İnternet ve/veya elektronik ortam üzerinden verilen 
Müşteri emirlerinin teknik nedenlerden dolayı hiç ve gereği gibi yerine getirilememesi halinde 
Aracı Kurum, kendisine atfı mümkün olan haller dışında doğacak zararlardan sorumlu olmaz. 
Aracı Kurum’un Müşteri’ye internet ve/veya elektronik ortam aracılığı ile hizmet verecek 
olması Müşteri’ye donanım ve yazılım temini konusunda bir taahhüt oluşturmaz.

Müşteri, Aracı Kurum’un internet ve/veya elektronik ortam aracılığı ile sunmuş olduğu 
hizmet ve ürünlerin kullanımı esnasında ve/ veya kullanımından dolayı uğramış olduğu her 
türlü zarar ve kayıplardan Aracı Kurum’a atfı mümkün haller dışında Aracı Kurum’u sorumlu 
tutmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
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8.4. Müşteri Emirlerinde Geçerlilik Süresi:

Alım veya satım için verilen müşteri emrinin süresi, emir verildiği sırada formun üzerine 
kaydedilen süredir. Müşteri emrinde belirtilen süreye Aracı Kurum’un itiraz etme ya da kabul 
etmeme hakkı vardır. Aracı Kurum, kabul ettiği alış veya satış emrinin belirtilen süre
içinde, kendisine atfı mümkün olan haller dışında gerçekleşmemesinden sorumlu 
olmayacaktır.

8.5. Müşteri Emir Karşılıklarının Bulundurulması ve İşlemlerin Tasfiye Esasları:

Müşterinin vereceği satım emirlerinin Aracı Kurum tarafından yerine getirilmesi, ilgili 
sermaye piyasası araçlarının yapılacak işlemden önce Aracı Kurum’a teslim edilmiş olmasına 
bağlıdır.

Aracı Kurum’un takdirine bağlı olarak Sermaye Piyasası Araçları’nı teslim almaksızın 
satım emrini uyguladığı durumlarda Müşteri, teslim yükümlülüğünü en geç satım işleminin 
takasının gerçekleştiği günün ilk seansının başlangıç saatine kadar yerine getirmek 
zorundadır.

Müşteri’nin vereceği alım emirlerinin Aracı Kurum tarafından yerine getirilmesi, satın 
alınması istenen sermaye piyasası araçlarının bedelinin ve Aracı Kurum tarafından bu 
işlemlere ilişkin olarak tahakkuk ettirilecek komisyon ve sair giderlerin Aracı Kurum’daki 
yatırım hesabına yatırılmış olmasına bağlıdır.

Aracı Kurum’un takdirine bağlı olarak sermaye piyasası araçlarının alım bedeli ile komisyon 
ve sair giderleri tahsil etmeksizin alım emrini uyguladığı durumlarda Müşteri, bedeli ödeme 
yükümlülüğünü, en geç alım işleminin takasının gerçekleştiği günün ilk seansının başlangıç 
saatine kadar yerine getirmek zorunluluğundadır. Aksi takdirde, Aracı Kurum, bakiyeye 
temerrüt faizi işletebilir, maruz kaldığı zararı Müşteri’den tahsil edebilir, Sermaye Piyasası 
Araçları’nı özen yükümlülüğü çerçevesinde, müşteri menfaatlerini gözeterek Borsa’da veya 
Borsa dışında satabilir.

Müşterinin verdiği satım emri gerçekleştiği takdirde, takas günü, satım bedelinin TL miktarı 
Aracı Kurum nezdindeki yatırım hesabına alacak, aşağıdaki maddelerde yazılı Aracı Kurum 
komisyon ve masrafları ise borç yazılır. Satılan sermaye piyasası aracının nominal bedeli de 
yatırım hesap portföyüne borç kaydedilir. Müşteri, yatırım hesabında oluşan bu TL alacak 
bakiyesini ancak, takasla ilgili nakit teslim süresi içinde kullanabilecektir.

Müşteri tarafından fiziki teslim suretiyle satışa verilmek istenen sermaye piyasası araçları, 
Aracı Kurum’un merkez veya merkez dışı örgütlerine fiziki olarak ulaşıp, Aracı Kurum 
tarafından Takasbank’a teslim edilerek, yatırım hesabına kaydedilmedikçe bunlarla ilgili 
emirler Aracı Kurum tarafından işleme koyulmayacaktır.
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Müşteri’nin verdiği alım emri gerçekleştiği takdirde, takas günü, alım bedelinin TL miktarı, 
Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki yatırım hesabına borç kaydedilir. Satın alınan sermaye 
piyasası aracının nominal bedeli de yine takas günü yatırım hesap portföyüne alacak 
kaydedilir. Müşteri satın aldığı sermaye piyasası aracının fiziken teslimini istemesi halinde, 
Takasbank’ın teslim ile ilgili usul ve süresine uymak yükümlülüğündedir.

Müşteri’nin aksine bir talimatı bulunmadığı müddetçe, Aracı Kurumca adına satın alınan 
veya fiziken satışa verdiklerinden satılamayan sermaye piyasası araçları, Müşteri’nin 
Takasbank’taki hesabında kalır, bu muhafazadan dolayı Takasbank’a Aracı Kurumca 
ödenecek saklamaya ilişkin ücret ve Takasbank ile diğer Resmi Kuruluşlarca bu hizmet 
sebebiyle talep edilebilecek sair giderler Müşteri’ye yansıtılır.

Aracı Kurum dilediği takdirde, yatırım hesabı portföyünde bulunan sermaye piyasası 
araçlarının teslim alınmasını Müşteri’den isteyebilir. Müşteri’nin Sermaye Piyasası Araçları’nı 
virman hakkı saklıdır. Bu durumda, Takasbank tarafından Aracı Kurum’a yansıtılan
virmana ilişkin ücret, müşteri tarafından ödenir.

9- MÜŞTERİ HESAP BAKİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu sözleşme ile açılan yatırım hesabında, Müşterinin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili 
alım/satım emirleri sonucunda kaydedilen tutarlar ile alım/satımı yapılan sermaye piyasası 
araçları cari hesap yöntemi ile izlenir; hesap mevduat niteliği taşıyamaz ve üzerine çek keşide 
edilemez, hesabın alacak bakiyelerine faiz tahakkuk ettirilemez. Yatırım hesabında alım- 
satım işlemleri sonucunda ya da itfa, alım satımın gerçekleşmemesi gibi herhangi bir nedenle 
müşteriye ait asgari ………………………...... TL. nakdin ortaya çıkması halinde, müşterinin 
aşağıda belirtmiş olduğu tercihleri doğrultusunda sözkonusu nakit değerlendirilir ve getirileri 
müşteriye ödenir. Ancak, nakdin değerlendirilmesinde Aracı Kurum’un Müşteri’nin aşağıda 
belirtmiş olduğu tercihlerden bir ya da birkaçını seçme hakkı mevcuttur. Bu hizmet nedeniyle 
Müşteri, Aracı Kurum’a komisyon ve sair masrafları ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yatırım Fonu
Repo
Takasbank Borsa Para Piyasası
Nakdin değerlendirilmesini istemiyorum

10- VİRMAN YETKİSİ

Aracı Kuruma Müşteri tarafından verilecek sermaye piyasası araçlarının alım emirleri 
tutarları, olası fiyat artışları, masraf, komisyon, ekstre gönderme masrafı, sigorta, B.S.M.V. ve 
Kurul, BİAŞ veya Takasbank ve diğer düzenleyici kuruluşlarca ihdas edilecek diğer giderleri 
de karşılayacak şekilde Müşterinin diğer hesaplarından ayrı bir talimata gerek kalmaksızın ya 
da nakit olarak, alım emri verildiği tarihte yatırım hesabına aktarılacaktır.
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11- ÖDENECEK ÜCRET VE KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDEME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum’un bu sözleşme kapsamında yerine getireceği sermaye piyasası araçları 
alım- satımına ve saklanmasına ilişkin ilgili kuruluşların (SPK, BİAŞ, Takasbank vb) belirleyip 
ilan edeceği tarife üzerinden ücret, komisyon ve buna ait Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi’ni (B.S.M.V) ve Kurul, BİAŞ veya Takasbank ve diğer düzenleyici kuruluşlarca ihdas 
edilebilecek sair giderleri nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırım 
hesabında yapılacak tüm işlemlerin tabi olacağı konulmuş ve konulacak vergilerin tamamı 
müşteri tarafından karşılanır.

12- MÜŞTERİNİN TEMERRÜDÜ VE SORUMLULUK

Müşteri tarafından Aracı Kurum’a tevdi edilen fiziki sermaye piyasası araçlarının yasaklı ve 
ayıplı olmasından dolayı SPK mevzuatı gereğince doğacak sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını SPK mevzuatında 
düzenlenen sürelerde yerine getiremediği takdirde bu yükümlülük nedeniyle Aracı Kurum’un 
doğmuş veya doğacak hertürlü alacağı, zarar ve ziyanı Aracı Kurum’un müşteriye yapacağı 
yazılı bir ihbar ile muaccel hale gelir.

Muaccel hale gelen yükümlülüğünden dolayı Aracı Kurum’un herhangi bir alacağı ve/ veya 
zararı doğduğu takdirde müşterinin borcunu yazılı ihbara rağmen derhal ödememesi halinde 
müşteri temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri, borç bakiyesinin muacceliyet tarihinden ödeme 
tarihine kadar geçecek süre için tüm yükümlülük tutarı üzerinden 0,006 oranında temerrüt 
faizi, ayrıca vergi vesair yasal yükümlülükleri de ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum tarafından da bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerden bir veya birkaçının yerine 
getirilmemesi halinde müşterinin yazılı ihbarı ile Aracı Kurum temerrüde düşmüş sayılır. Aracı 
Kurum’un temerrüd hali de bu madde kapsamında değerlendirilir.

13- ARACI KURUMUN REHİN VE HAPİS HAKKI

Müşteri, Sermaye Piyasası Araçları ve yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle Aracı Kurumca 
yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağını, aksi halde doğacak borçlarının 
güvencesini oluşturmak üzere, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesap bakiyelerinin ve her türlü 
alacağının; sermaye piyasası araçlarının, diğer kıymetli evrakın ve teminatların üzerinde Aracı 
Kurum’un, Medeni Kanun’un 950. maddesindeki koşullar uyarınca hapis hakkı bulunacağını, 
bunların ve alacaklarının Aracı Kurum’a Medeni Kanun’un 939 ve devamı maddelerindeki 
koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurumca 
takas ve mahsup edileceğini veya istediği zaman ve özen yükümlülüğü çerçevesinde müşteri 
menfaatlerini gözeterek, Borsa’da veya Borsa dışında satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt 
faizi, S.S.D.F. kesintisi ve B.S.M.V.’yi de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup etmeye yetkili 
olduğunu, bu madde de sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam altında olursa olsun 
tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu kabzı konusunda Aracı 
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Kurum’un yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un bu yetkisinin aynı zamanda yasal yollara 
müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, alacağını tahsil için Müşteri’ye ait rehin veya hapis hakkı kapsamındaki sermaye 
piyasası araçlarını, Borsa’da veya Borsa dışında, kendi belirleyeceği fiyatla satma ve satış 
bedelinden alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

14- MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI

Müşteri, hesapta bulunan hisse senetleri ile ilgili depo makbuzunu yazılı olarak talep ederek 
Şirket Genel Kurulu’na katılma hakkını kullanabilecektir.

Müşteri, kendisi tarafından kullanılmayan Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkını, 
kabul etmesi halinde Aracı Kurum’a devredebilir. Aracı Kurum’un kendisine atfı mümkün olan 
haller dışında özen borcu içinde bu yetkiyi kullanmasından veya kullanma şeklinden dolayı 
hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Aracı Kurum’un Müşteri adına vekaleten oy kullanması 
halinde Kurul’un vekaleten oy kullanımına ilişkin tebliğ hükümleri saklıdır.

Hesabında bulunan hisse senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda, 
bu hakkın kullanımı için öngörülen süre başlamadan en az bir hafta evvel müşterice 
aksine bir yazılı talimat verilmediği takdirde, rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmamasına 
özen yükümlülüğü çerçevesinde müşteri menfaatlerini gözeterek karar verme yetkisi 
Aracı Kurum’a ait olacaktır. Aracı Kurum’un rüçhan hakkı kullanımını gerçekleştirmesi 
durumunda, bedeli hesabın bakiyesinden kullanılacak; bakiye müsait değilse müşteri 
tarafından derhal ve defaten yatırılması talep edilecek, ödenmediği takdirde, müşteriye ait 
kıymetler satılarak Aracı Kurum’un alacağı tahsil edilecektir.

Ayrıca Müşteri’nin yatırım hesabında yeterli bakiye bulunmaması nedeniyle, rüçhan hakkının 
kullanılmaması durumunda, atfı mümkün olan haller dışında Aracı Kurum’un hiçbir 
sorumluluğu bulunmayacaktır.

Rüçhan hakkı, bedelli sermaye artırımı ve temettü tahsilatı tarihleri, Aracı Kurum ve 
bankalar adına Takasbank tarafından kullanılarak Aracı Kurum ve bankaların Takasbank 
nezdindeki hesabına kaydedildikleri gündür. Müşteri’nin portföyünde bulunan sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin itfa, kar payı, faiz ve diğer gelirleri, Aracı Kurumca tahsil edilerek 
yatırım hesabına alacak kaydedilecek, ayrıca senet değişimi, bedelli ve bedelsiz hisse senedi 
dağıtımıyla ilgili hizmetler de Aracı Kurumca yerine getirir.

15- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI’NIN SAKLANMASI

Müşteri’ye ait sermaye piyasası araçlarının tümü kaydi olarak Aracı Kurum nezdinde 
saklanmakta iken, karşılığında durum itibarıyla bazıları fiziki olarak Takasbank’ta, bazıları ise 
kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’de saklanır. Düzenleyici kurumlar tarafından verilen 
saklama hizmetine ait ücret ve giderler Müşteri tarafından ödenir. Düzenleyici kurumlar 
nezdinde saklanması sırasında Sermaye
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Piyasası Araçları’nda oluşabilecek her türlü zarar, ziyan ve hasardan Aracı Kurum’a atfı 
mümkün haller dışında Aracı Kurum’un sorumlu olmayacağını Müşteri kabul ve beyan eder.
Müşteri, Sermaye Piyasası Araçları’nın tertip, seri numarası, kupür ve nominal miktarını 
belirtmek suretiyle Aracı Kurum’a teslim olsa dahi, Aracı Kurum’un sadece teslim aldığı 
miktarda (mislen) iadeye yetkili olduğunu, beyan ve kabul eder. Müşteri, sermaye piyasası 
araçlarının nakli ve nakil şekli ile ilgili talebini Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirmek zorunda 
olup, nakil giderleri Müşteri tarafından ödenir. Sigortasız olarak yapılan nakil işlemlerinden 
doğabilecek rizikolardan Aracı Kurum, kendisine atfı mümkün olan haller dışında sorumlu 
değildir. Müşteri, sermaye piyasası araçlarının fiziki saklanmasına yönelik Aracı Kurum’dan 
talepte bulunmayacağına, bu konuda daha evvel yapılmış veya ilerde yapılacak talep, beyan ve 
şerhlerin Aracı Kurum’u hiçbir şekilde bağlamayacağını kabul ve beyan eder.

Müşteri tarafından, Aracı Kurum vasıtası ile borsalardan ve teşkilatlanmış piyasalardan satın 
alınan, diğer banka ve aracı kurumlardan Aracı Kurum nezdindeki yatırım hesabı portföyüne 
virman yaptırılan veya fiziken teslim edilen veya her ne surette olursa olsun Aracı Kurum 
nezdindeki portföyüne alacak yazılmış olan tüm sermaye piyasası araçları, yukarıdaki 
maddelerde açıklandığı şekliyle işlem yapılarak müşteri adına açılan hesap no. altında 
kayden saklanır. Müşteri’nin mevcut yatırım hesap no. aynı zamanda saklama hesabının 
da numarasıdır. Müşteri, Aracı Kurum’un bilgisi dışında, re’sen bu kurum veya merciideki 
mevcut sermaye piyasası araçlarını teslim alamaz, virman veya satım emri veremez. Aksi 
takdirde Aracı Kurum’un doğmuş ve doğacak maddi kayıplarını derhal nakden ve defaten 
ödemeyi peşinen kabul eder.

Müşteri, yatırım hesabında kayden saklanmak üzere Aracı Kurum’a fiziken tevdii ettiği 
sermaye piyasası araçları için, Aracı Kurum müşteriye, teslim aldığı kıymetli kağıdın cinsi, 
tertip, seri numarası, kupür ve nominal değeri ile izlenecek olduğu yatırım hesap numarasını 
da gösteren bir makbuz verir. Müşteri bu sermaye piyasası araçlarını mislen geri alabilmesi 
için, sözü edilen makbuzu Aracı Kurum’a ibraz ve iade etmek zorundadır.
Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki yatırım hesabı portföyünde kayden bulunan sermaye 
piyasası araçlarını, fiziki olarak teslim almak istemesi halinde, Aracı Kurum’a yazılı bildirimde 
bulunmak zorundadır. Ayrıca, sözkonusu kıymetlerin, Aracı Kurumca Takasbank’tan 
geri alınması için gerekli mutad süreyi beklemeyi ve teslim edilen kıymetlerin hacim ve 
kupürleriyle ilgili itiraz hakkı olmadığını kabul eder.

16- MÜŞTERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

16.1. MÜŞTERİ HESAP EKSTRE GÖNDERİMİ

Aracı Kurum Müşteri’ye yatırım hesabı ile ilgili ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, 
aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde hesap ekstresi gönderir. Aracı 
Kurum, Müşteri’den aylık ekstrelerin iadeli taahhütlü posta gönderim masrafını isteme 
hakkına haizdir.
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16.2 İŞ SÜREKLİLİĞİ

Aracı Kurum Müşteri’ye verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere ve Yönetim 
Kurulunun 2009/9 Sayılı kararıdoğrultusunda “Acil Durum Planı Uygulama Prosedürü” 
oluşturmuştur. Bu prosedür kapsamında gereken teknoloji alt yapı yatırımları ve görev 
paylaşımı yapılmıştır. Ekte Müşteri’ye teslim edilmek üzere Birimlerimizin iletişim bilgileri 
ve Beklenmedik durumlarda geçerli olacak alternatif iletişim bilgileri mevcuttur. Bu 
bilgilerde yapılacak değişiklikler güncel hali ile http://www.halkyatirim.com.tr adresinde ve 
Birimlerimizden temin edilebilir.

17- YURT DIŞI PİYASALARDA İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ
ALIM VE SATIM İŞLEMLERİ

Aracı Kurum, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Tebliğlerde yer alan hüküm ve esaslar ile bu sözleşme 
hükümleri uyarınca müşterileri ile ilgili olarak yurt dışı piyasalarda menkul kıymetler ve diğer 
sermaye piyasası araçlarına ilişkin aracılık faaliyetinde bulunabilir. İşbu sözleşme maddesi 
genel mahiyette olup, sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklama işlemleri, 
işlemlerin teyidi, karşılıklı hak ve taahhüdler gibi özel hususlar, Aracı Kurum ile Müşteri 
arasında düzenlenecek olan ve bu sözleşmenin eki niteliğine haiz ek protokol ile belirlenir.

18- BORSA DIŞI PİYASALARDA ALIM- SATIM İŞLEMLERİ

Aracı Kurum Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Tebliğlerde yer alan hüküm ve esaslar ile 
işbu sözleşme hükümleri uyarınca Müşteri’nin talep ve izniyle Borsa dışı piyasalarda alım-
satım işlemleri yapabilir.

19- ARACI KURUM’UN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL GÜCÜ

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum’un defter ve 
kayıtlarının geçerli olacağını, müşteri mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil 
edeceğini beyan ve kabul eder.

Borsadaki alım satım işlemlerinde, elektronik ortamda verilen emirler dahil olmak üzere, 
emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin varlığı hususunda taraflar arasında doğacak 
uyuşmazlıklarda; Aracı Kurum’un kayıtları, ancak faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda 
girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer 
her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır. Bu 
durumda ispat yükü Aracı Kurum’a aittir. Aksi halde Türk Ticaret Kanunu’nun 84. Maddesi 
çerçevesinde Aracı Kurum’un kayıtları, kendi aleyhine delil oluşturacaktır..
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20- SÖZLEŞMENİN TADİLİ

Aracı Kurum işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını dilediği zaman değiştirmek hakkına 
sahiptir. Müşteri, Aracı Kurum’un bu hususta yapacağı yazılı bildirimin kendisine tebliğ 
edildiği tarihi takip eden 5 işgünü içerisinde sözkonusu değişikliklere itiraz ettiğini yazılı 
olarak Aracı Kurum’a bildirmediği takdirde bu değişiklikleri kabul etmiş addolunur. 
Sözleşmede yapılan değişiklikler, müşteriye bildirimden itibaren uygulanır. Müşterinin itiraz 
süresi içinde sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

21- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Müşteri bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 
yerine getirmediği takdirde Aracı Kurum bu sözleşme hükümleri çerçevesinde 5 işgünü 
önceden yazılı olarak yapacağı tebligatla, müşteri adına açılan yatırım hesabını kapatabilir, 
işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi fesih suretiyle hükümsüz kılabilir.

Aracı Kurum tarafından hesabın işleyişi durdurulacağı ya da hesap kapatılacağı durumda, 
Aracı Kurum’un faiz, B.S.M.V. ve bu sözleşme hükümlerinden doğmuş ya da doğacak 
alacaklarının tamamı, bu durumun yazılı olarak tebliği ile birlikte müşteri tarafından derhal 
Aracı Kurum’a ödenecektir.

Müşteri’nin de Aracı Kurum’un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
halinde sözleşmeden doğan fesih talebinde bulunabilmesi için 5 işgünü önceden yazılı olarak 
bildirimde bulunması ve bu sözleşmeye bağlı olarak Aracı Kurum’un doğmuş veya doğacak 
her türlü alacağının müşterice karşılanmış olması gerekmektedir.

Sözleşmenin sona ermesi ya da hesabın kapatılması durumunda, yukarıdaki hükümler saklı 
kalmak kaydıyla hesapta mevcut para, Aracı Kurum tarafından faizsiz olarak bloke edilir, 
hesapta bulunan Sermaye Piyasası Araçları müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar bunlar 
için Takasbank’a verilecek saklama ücreti Müşteri tarafından Aracı Kurum’a ödenir.

Müşteri, Aracı Kurum’un sözleşme kapsamındaki hesabı en az bir yıl süre ile hareket 
görmemesi durumunda kapatmaya yetkisi bulunduğunu ve bu durumlarda da işbu sözleşme 
hükümlerinin geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.

22- DİĞER HÜKÜMLER

22.1. Tarafların aşağıda belirtilen adresleri kanuni ikametgah adresleridir ve taraflar bu 
adrese yapılan tebligatların usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını kabul eder. 
Müşteri, beyan ettiği adresi değiştirirse, bu değişikliği noter marifeti ile 15 gün içinde 
Aracı Kurum’a bildirmeyi taahhüt eder. Aksi takdirde Müşteri, bundan doğacak 
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sorumluluk ve sonuçları peşinen kabul eder.

22.2. Tüzel kişi müşterilerle yapılan sözleşme ve işlemlerle ilgili diğer her türlü belge tüzel 
kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşır. Tüzel kişilikler, temsil yetkisiyle 
ilgili belgeleri Aracı Kurum’a vermek ve temsil yetkisiyle ilgili her türlü değişikliği derhal 
Aracı Kurum’a bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde doğabilecek zararlardan Aracı 
Kurum kendisine atfı mümkün olan haller dışında sorumlu olmayacaktır.

22.3.  Müşteri;

a) Tüm sermaye piyasası araçlarının çeşitli oranlarda risklere tabi olduğunu, bir yatırımdan 
elde edilmesi beklenen kar payı veya faiz gibi gelirlerinin gerçekleşmemesi ihtimali 
bulunduğunu, bazı hallerde anaparayı kaybedebileceğini,

b) Aracı Kurum’un ve Aracı Kurum’da çalışan personelin hiçbir şekilde bir getiri vaadetmediği 
gibi, kendisine atfı mümkün olan haller dışında müşteri portföyünde oluşabilecek 
zararlardan sorumlu olmadığını,

c) Özel sektör tarafından ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları’na ilişkin gelir ve anapara 
ödemelerinin bazı durumlarda gerçekleşmemesi halinde, alacağını yürürlükteki mevzuat 
gereğince bizzat kendisinin takip ve tasfiye edeceğini,

d) Devletin kendi ihraç ettiği borçlanma senetlerinin ödemelerini durdurabileceğini 
veya erteleyebileceğini, bu tür senetlere ek veya yeni vergiler veya mükellefiyetler 
getirebileceğini, tedavüllerini kısıtlayabileceğini, bu durumda Aracı Kurum’un hiçbir 
sorumluluğunun bulunmadığını veya sayılan hallerde Aracı Kurum’a rücu etmeyeceğini,

e) Yabancı sermaye piyasası araçlarında yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin 
olduğunu, dalgalanmalar nedeniyle TL bazında değer kaybının olabileceğini, devletlerin 
yabancı para ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceklerini, ek ve/veya yeni vergiler 
getirebileceklerini, alım- satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceğini, sermaye 
piyasası araçlarının kendisine teslim edilmeme riskinin olduğunu,

f) Aracı Kurum’un kendisine atfı mümkün olan haller dışında yukarıda belirtilen sermaye 
piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü vesair gelir ödemelerini garanti etmediğini ve bu 
konuda hiçbir şekilde taahhütte bulunmadığını,

g) Müşteri’nin Aracı Kurum nezdindeki sermaye piyasası araçlarıyla ilgili tasarruf yetkisinin 
mahkeme ve icra daireleri ile ilgili diğer kamu kuruluşları tarafından herhangi bir nedenle 
kısıtlandığının veya tamamen kaldırıldığının Aracı Kurum’a bildirilmesi halinde, Müşteri, 
atfı mümkün olan haller dışında Aracı Kurum’un bu olayla ilgili olarak, herhangi bir hukuki 
işlem başlatma ve takip yükümlülüğünün bulunmadığı, hakkını bizzat kendisinin ilgili 
makamlara karşı kullanacağını,

h) Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki hesabın işleyişi sırasında Aracı Kurum’un merkez ya 
da merkez dışı örgütleri aracılığı ile yapacağı işlemlerle ilgili olarak yetkili sermaye piyasası 
kuruluşlarınca belirlenecek gider ve buna bağlı B.S.M.V ve diğer unsurlarla ilgili kesintileri, 
hesaptan re’sen mahsuben tahsile Aracı Kurum’un yetkili olduğunu, hesapta yeterli bakiye 
bulunmaması durumunda ilk istemde nakden ödeyeceğini, Bildiğini ve yukarıdaki hususları 
okuyup anladığını, özgür irade sonucu bu sözleşmeyi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt 
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eder.

23- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ve BİAŞ düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 
Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde 
hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümler uygulanır.

24- YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme hükümlerinin uygulama ve yorumlamadan doğabilecek uyuşmazlıkların 
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ve beyan 
ederler.

İşbu sözleşme 24 madde ve biri Müşteri’ye verilme k üzere iki nüsha olarak a ktedil miş 
olup, taraflar yukarıda yeralan şartları kabul ve taahhüt ettiklerini beyan ederler.

ARACI KURUM 

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER AŞ

  MÜŞTERİ
 
Unvanı :

Tarih :

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası
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HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

REPO- TERS REPO ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR:

Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:20 Kat:4 Şişli 34382 İstanbul 
adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ (Aşağıda kısaca “ARACI KURUM“ 
olarak anılacaktır.);
Diğer tarafta,

Müşteri Unvanı :………………………………………………………………….
Adresi :………………………………………………………………….
 .………………………………………………………………….
Telefon/ İş :………………………………………………………………….
Telefon/ Ev :………………………………………………………………….
Telefon/GSM :………………………………………………………………….
Faks :………………………………………………………………….
E- Posta :………………………………@………………………………..
Vergi No :………………………………………………………………….
Vergi Dairesi :………………………………………………………………….
T.C.Kimlik No :………………………………………………………………….

(Aşağıda kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında …./…./…… tarihinde aşağıda 
koşullarda Repo- Ters Repo işlemlerine ilişkin işbu
Sözleşme (aşağıda kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.) imzalanmıştır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşmenin konusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu repo/ ters repo 
işlemlerini düzenleyen Tebliğ hükümleri uyarınca taraflar arasında yapılacak repo ve ters 
repo işlemlerinin esaslarının düzenlenmesidir. İşbu sözleşmede Repo, Aracı Kurum’un geri 
alma, Müşteri’nin geri satma taahhüdü ile Aracı Kurum’un Müşteri’ye menkul kıymet satması; 
Ters Repo, Aracı Kurum’un geri satma, Müşteri’nin geri alma taahhüdü ile Aracı Kurum’un 
Müşteri’den menkul kıymet satın alması anlamındadır. Sözleşmeler, müteselsil sıra numaralı 
olarak düzenlenir.

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1. Münferit işlemlerde Aracı Kurum, yapılan işlemin niteliği, işlem yapılan kişi veya kuruluş 
adı, menkul kıymetin türü, alış/ satış fiyatı, vade, vadede ödenecek/ alınacak miktar ve 
valör gibi bilgilerin yer aldığı Sermaye Piyasası Kurulu’nun repo- ters repo işlemlerine 
ilişkin tebliğin ekinde yer alan örneğe uygun olan, müteselsil seri numarası taşıyan 
repo ve ters repo işlemleri dekontunu iki nüsha olarak düzenleyeceğini ve bir nüshasını 
kendisinin saklayacağını, diğer nüshayı ise Müşteri’ye teslim edeceğini kabul ve beyan 
eder. Aracı Kurum, ilgili işlem dekontunu posta, faks ya da bilgisayar ortamında 
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gönderebilir. Emirlerin ispat yükü Aracı Kurum’a aittir.

3.2. Repo İşleminde;
 Aracı Kurum, işleme konu olan menkul kıymetlerin Müşteri’ye işlem tarihinde, repo işlem 

dekontunun içeriğine uygun bir şekilde satmayı, repo vadesi sonunda belirlenen tutarı 
ödeyerek geri almayı kabul ve taahhüt eder.

 Müşteri ise repo işlemine konu olan menkul kıymetleri, dekontun içeriğine uygun bir 
şekilde, işlem tarihinde satın almayı, repo vadesinde de menkul kıymetleri mutabık kalınan 
tutar üzerinden Aracı Kurum’a geri satmayı ve Aracı Kurum’a teslim etmeyi kabul ve 
taahhüt eder.

3.3. Ters Repo İşleminde;
 Aracı Kurum, işleme konu olan menkul kıymetleri Müşteri’den işlem tarihinde satın 

almayı ve ters repo vadesinde mutabık kalınan tutara geri satmayı ve menkul kıymetleri 
Müşteri’ye teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 
 Müşteri, ters repo işlemine konu olan menkul kıymetleri, işlem tarihinde Aracı Kurum’a 

satmayı ve ters repo vadesinde menkul kıymetleri mutabık kalınan tutarı ödeyerek Aracı 
Kurum’dan geri satın almayı kabul ve taahhüt eder.

3.4. Repo/ ters repo vadeleri ve uygulanacak faiz oranı Müşteri ve Aracı Kurum arasında repo/ 
ters repo’ya konu olacak menkul kıymetlerin itfa tarihleri aşılmamak ve vade sonu iş günü 
olmak kaydıyla serbestçe belirlenir.

 Tespit edilen vade tarihi, her iki tarafın onayı olmadan değiştirilemez. Müşteri’nin 
mutabakata varılan vadeden önce işlemi tamamen ya da kısmen sona erdirmek istemesi 
halinde Aracı Kurum’un bu talebi kabul edip etmeme hakkı saklıdır. Aracı Kurum’un talebi 
kısmen ya da tamamen kabul etmesi halinde Aracı Kurum, işlem tarihinden itibaren repo/ 
ters repo vadesinin bozulma tarihine kadar geçen süre için, piyasa koşulları, kalan gün 
sayısı, kendi pozisyonu vb. faktörleri gözönünde tutarak faiz uygulayıp uygulamamakta ve 
uyguladığı takdirde faiz oranını re’sen tespit etmekte serbesttir.

3.5. Faiz oranı ve vade üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra Müşteri’nin repo tutarını Aracı 
Kurum’a yatırması ile repo işlemi başlar. Repo işleminde, vade tarihine kadar menkul 
kıymetlerin mülkiyeti Müşteri’ye geçer, ancak repoya konu olan menkul kıymetlerin 
repo vadesi içerisindeki her türlü getirisi Aracı Kurum’a aittir. Vade tarihinde menkul 
kıymetlerin mülkiyeti, kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar Aracı Kurum’a geçer. 
Ters repo işleminde ise, Müşteri’nin menkul kıymetleri Aracı Kurum’a, Aracı Kurum’un 
uygun göreceği bir şekilde teslim etmesi halinde ters repo işlemi başlar. Ters repo 
işleminde menkul kıymetlerin mülkiyeti Aracı Kurum’a geçer ve ters repoya konu olan 
menkul kıymetlerin vade içerisindeki getirileri de Aracı Kurum’a aittir. Vade tarihinde 
menkul kıymetlerin mülkiyeti, kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar Müşteri’ye geçer.

3.6. Repo işleminde, işlem konusu olan menkul kıymetlerin fiziken teslimi yapılmaz. İşlemler 
hesaben gerçekleştirilir. Repo/ ters repo işlemlerine

 konu olan menkul kıymetler T.C. Merkez Bankası’nca
 düzenlenen şekilde “Depo” edilir.
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3.7. Aracı Kurum ya da Müşteri, repo/ ters repo işlem vadesi süresince depo edilmiş olan 
menkul kıymetleri başka bir amaçla kullanamaz, rehnedemez ve devredemez.

3.8. Aracı Kurum, ters repo işlemi ile aldığı menkul kıymetleri, işlem tarihi ile vade arasındaki 
süre içinde kalmak ve vadesi geri satma vadesini geçmemek koşuluyla repo işlemi ile 
yeniden satabilir.

3.9. Müşteri, repo ve ters repo işlemleriyle ilgili nakit veya havale işlemlerini doğrudan 
Aracı Kurum’a veya Aracı Kurum’un talimatı doğrultusunda ilgili hesaplara yapmakla 
yükümlüdür.

3.10. Repo ve ters repo işlemleri Borsa İstanbul AŞ ile diğer teşkilatlanmış borsalarda ve/
veya Borsa dışında yapılabilir. Aracı Kurum, repo/ters repo işlemlerini, müşteri nam ve 
hesabına, kendi namına müşteri hesabına sadece Borsa’da; kendi nam ve hesabına ise 
Borsa ve/veya Borsa dışında gerçekleştirir.

3.11. Repo/ters repo işlemleri, Müşteri’nin Aracı Kurum’da açtırmış olduğu yatırım hesabı 
üzerinden yürütülecektir.

3.12. Repo/ters repo işlemleri, Aracı Kurum’ca görevlendirilmiş elemanlarca yürütülür. İşlem 
dekontları, saklama makbuzları, sözleşmeler ve diğer her türlü belge ve evrak Aracı 
Kurum’un yetkili elemanlarının isim ve imzasını taşır.

4- CEZAİ ŞART

Repo işlemine konu olan menkul kıymetlerin vadesinde Aracı Kurum’a teslimi esastır. Repo 
işleminde, Müşteri’nin kıymetleri vadesinde Aracı Kurum’a iade etmemesi halinde, Aracı 
Kurum’ca ana para ve faizi Müşteri’ye ödenmez. Müşteri, vadeyi geçen süreler için Aracı 
Kurum’dan ek faiz talebinde bulunamayacaktır. Aracı Kurum gecikilen süre için normal repo 
süresi içinde mutabık kalınan faiz tutarının yarısını ceza olarak tenzil eder. Gecikme süresinin 
10 günü aşması halinde ise; Aracı Kurum mutabık kalınan faiz tutarının tamamını ödemekten 
cezai şart olarak imtina edeceği gibi, işbu sözleşme çerçevesinde menkul kıymetlerin iadesi 
için görevli ve yetkili mahkeme nezdinde girişimde bulunma hakkını haizdir.

Ters repo işleminde, Aracı Kurum, işleme konu menkul kıymetleri, vadesinde Müşteri’ye 
teslim etmez ise gecikilen günler için cezai şart olarak mutabık kalınan faiz tutarının yarısı 
kadar faiz tenzilini kabul eder.

5- REHİN VE HAPİS HAKKI

Aracı Kurum, Müşteri’nin bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri nedeniyle kendi nezdinde 
bulunan Müşteri’ye ait her türlü menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve nakit 
üzerinde Medeni Kanun’un 950. maddesindeki koşullar uyarınca hapis ve aynı Kanun’un 939. ve 
devamı maddelerindeki koşullar uyarınca da rehin hakkına sahip bulunmaktadır. Aracı Kurum, 
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ilgili kıymetleri icra yoluna başvurmaya gerek olmaksızın nakde çevirterek alacağını tahsil 
etme hakkına sahiptir.

6- DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Müşteri gerçek kişi ise, şahsı veya vekili ile, tüzel kişi ise imza sirküleri esasları 
çerçevesinde temsil edilir. Müşteri’yi temsil ve ilzama yetkili olanlarda meydana gelen 
değişiklikler, değişikliğe mesnet belgelerle birlikte Aracı Kurum’a derhal bildirmedikçe, 
doğabilecek zararlardan Aracı Kurum kendisine atfı mümkün olan haller dışında sorumlu 
olmayacaktır.

6.2. Müşteri, işbu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde Aracı Kurum’un defter ve 
kayıtlarının geçerli olacağını, kendi mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil 
edeceğini kabul ve beyan eder.

 Müşteri tarafından yazılı olarak verilmeyen talimatlarda, elektronik ortamda verilen 
emirler dahil olmak üzere emrin varlığı hususunda taraflar arasında doğacak 
uyuşmazlıklarda, Aracı Kurum’un kayıtları ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı 
yolu ile girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü 
kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde 
esas alınacaktır. Bu durumda ispat yükü Aracı Kurum’a aittir. Aksi halde, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 84. maddesi çerçevesinde Aracı Kurum’un kayıtları kendi aleyhine delil 
oluşturacaktır.

6.3. İşbu “Repo- Ters Repo Çerçeve Sözleşmesi” taraflar arasında süresiz olarak 
düzenlenmiştir. Aracı Kurum ve Müşteri, karşılıklı edimlerini yerine getirmek kaydıyla, 
sözleşmeyi karşılıklı ya da tek taraflı olarak 5 işgünü öncesinden noter ya da iadeli 
taahhütlü mektup vasıtası ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilirler.

6.4. Aracı Kurum, mevzuatta yapılacak değişiklikler, yeni mevzuat hükümlerinin yürülüğe 
girmesi, Aracı Kurum tarafından değişikliğin lüzumlu görülmesi ve benzeri nedenlerle 
işbu sözleşmede gerekli değişiklikleri tek taraflı olarak yapmaya yetkilidir. Yapılan 
değişiklikler Müşteri’ye yazılı olarak derhal bildirilir. Müşteri, bildirimden itibaren 5 işgünü 
içinde değişikliğe itiraz etmediği takdirde sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 
Değişiklikler, Müşteri’ye bildirimden itibaren uygulanır. Müşteri’nin değişikliğe dayanarak 
itiraz süresi içinde fesih hakkı saklıdır.

6.5. İşbu sözleşme ile ilgili olarak taraflarca yapılacak tebligatlar için kanuni ikametgahlar 
Sözleşmenin başlangıç bölümünde yazılı olup, değiştirildiği noter vasıtası ile karşı tarafa 
bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını taraflar kabul 
ve beyan eder.

6.6. İşbu sözleşme, taraflar arasında ……...……….tarihinde akdedilmiş bulunan ve temel 
sözleşme niteliğinde olan ………..……….sayılı “Sermaye Piyasası Araçları Alım- Satımına 
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İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin eki mahiyetinde olup, adı geçen temel sözleşmenin 
repo/ters repo işleminin niteliğine aykırı olmayan hükümleri işbu sözleşme hakkında da 
uygulanır.

6.7. Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ve BİAŞ düzenlemelerine aykırı hükümleri 
uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul 
düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümler uygulanır.

6.8. İşbu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından ve yorumundan doğabilecek ihtilafların 
çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar beyan ve kabul 
eder.

 İşbu sözleşme 6 madde ve biri Müşteri’ye verilmek üzere iki nüsha olarak akdedilmiş 
olup, taraflar yukarıda yer alan şartları kabul ve taahhüt ettiklerini beyan ederler.

Halk Yatırım

ARACI KURUM 

HALK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER AŞ

  MÜŞTERİ
 
Unvanı :

Tarih :

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası
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Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası 1

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası 2

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası 3

Hesap No.

GENEL BİLGİLER

TÜZEL KİŞİ YETKİLİ İMZA ÖRNEKLERİ

FİNANSAL BİLGİLER

Unvan

Tic. Sicil No.

Ortaklar Ad-Soyad / Firma Yüzde Kuruluş Tarihi ....................................................................TL
....................................................................TL

....................................................................TL

....................................................................TL

....................................................................TL

Özsermaye

Aktif Toplamı

Net Kâr

Net Satışlar

Vergi Dairesi / No.

1

3

2

Bu form, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliği ve 5549 Sayılı “Suç gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca yayınlanan yönetmelik ve tebliğlerde yer alan 

düzenlemeler doğrultusunda, Şirketimizce yatırımcıların risk ve getiri tercihlerinin, yatırım 
amaçları ve mali durumları hakkında bilgi edinmek amacıyla düzenlenmektedir.

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU (Tüzel Kişi)
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RİSK TERCİHLERİNİZE AİT BİLGİLER

YETKİLİ İMZALAR

Ağırlıklı olarak hangi 
sermaye piyasası 
araçlarına yatırım 
yapıyorsunuz?

Risk duyarlılığınızı 
yandakilerden
hangisi daha iyi 
açıklar?

Para ve Sermaye Piyasalarını ne kadar 
zamandır takip ediyorsunuz?

Başka bir aracı kurumda hesabınız var mı?

Portföyünüze aktardığınız nakde kısa dönemde ihtiyacınız 
olabilir mi?

Tarih......./......./20.....

Huzurum/uzda doldurulmuş ve imzalanmıştır.
Personel Adı Soyadı :
Şubesi :
İrtibat Telefonu :

Halk Yatırım Yetkili İmzası:

Müşteri:

Daha önce SPK tarafından herhangi bir cezai işleme 
konu oldunuz mu?
(İşlem yasağı, kredili işlem yasağı, idari ceza, imza 
yetkisinin kaldırılması gibi)

Not: Belgenin T. Halk Bankası AŞ personeli tarafından alınması halinde şube kaşesi 
üstüne iki yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir.

Banka Mevduatı
Repo
Devlet Tahvili, Hazine Bonosu
Hisse Senedi

Risk almayı sevmem. Bu nedenle düşük risk alarak düşük 
getiriye razı olurum.
Ortalama getiri beklentisiyle ortalama risk alırım.
Yüksek getiri beklentisiyle yüksek risk alırım.

Döviz
Vadeli İşlemler
Altın
Diğer:................................

0-2 yıl

Hayır

Hayır

Hayır

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

Evet

Evet

5-10 yıl

2-5 yıl

Evet (lütfen açıklama 
ve tarih belirtiniz)

10 yıldan fazla

4

5

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası
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GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU
(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi)

5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” hakkında Kanun’un 15. maddesine 
göre, 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, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ 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 
Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdinde açtığım/ız ve açacağım/ız her türlü hesaplarım/
ız nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabım/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 Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye derhal yazılı 
olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve tahhüt ederim/iz.

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası
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Yetkili İmzası

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi 
Yetkili İmzası

GERÇEK KİŞİLER İÇİN TÜZEL KİŞİLER İÇİN

Tarih......./......./20..... Tarih......./......./20.....

Hesap No. Hesap No.

Müşteri
Ad Soyad

Müşteri (Tüzel Kişi)
Ad Soyad

Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi/ler
Ad Soyad

Ad Soyad
Doğum Yeri ve Tarihi
Anne Adı
Baba Adı
Uyruğu
T.C.Kimlik No.

1 2

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



24

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ 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, Seri:V, No:46 “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ”in 13.maddesinde öngörüldüğü üzere “Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim 
Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz 
sermaye piyasası işlemlerine ilişkin “Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye 
piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını
www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi” nde belirtilen esaslara 
ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan 
ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat 
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa 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. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler 
ve yapacağı tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate 
alınmalıdır.

5. Sermaye Piyasası Araçları’nın 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.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin 

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası
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olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, 
devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler 
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 
ve muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade 
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler 
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım-satımında ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Not: SPK’nın Seri:V No:46 “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkındaki 
Tebliğ”e istinaden, sözleşme imzalamadan önce, yukarıdaki belgenin müşteriler tarafından 
okunduktan sonra  imzalanması zorunludur.

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası

Unvanı  :

Tarih     :
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VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye 
piyası araçları alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz 
de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar 
vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri:III, No:37 “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve 
Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”nin (Tebliğ) 16. maddesinde öngörüldüğü 
üzere “Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız 
gerekmektedir. 

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “alım satım aracılığı 
yetki belgesi”ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden 
öğrenebilirsiniz. 

Varantlara İlişkin Genel Bilgi

Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi 
önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma 
hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet 
niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır. 

Varantın dayanak varlığını, BİAŞ 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BİAŞ 30 
endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak 
göstergesi ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BİAŞ) tarafından oluşturulmuş hisse 
senedi endeksleridir. 

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen 
dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, 
geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler 
de varanta dayanak teşkil edebilir. 

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

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası
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Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası

İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler

1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BİAŞ mevzuatı çerçevesinde belirlenecek 
işlem esasları kapsamında BİAŞ’ın uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına 
dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite 
sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu 
vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BİAŞ 
tarafından belirlenir. 

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

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

4. Dayanak varlığı veya göstergesi BİAŞ 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BİAŞ 
30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu 
varantlarda uzlaşı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak 
varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının 
uygulanması zorunludur.

5. Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. 
Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur. 

6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur. 

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek 
olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1-Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından 
çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2- Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri 
sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız 
yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 

3-Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi 
aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar 
sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 



28

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası

4-Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden 
belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını 
kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak 
ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 

5-Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı 
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate 
alınmalıdır.

6-Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve 
temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin 
kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

7-Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının 
izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının 
internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden 
önce dikkatle okunmalıdır. 

8-Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, 
yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk 
Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini 
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

9-İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 
ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade 
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler 
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan 
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Ad Soyad:

Hesap No:

MKK Sicil No:

Tarih :
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İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

B, C ve D Grubu Hisse Senetlerine İlişkin Risk Bildirim Uyarısı

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.

İşlem yapmayı düşündüğünüz hisse senedi B, C veya D grubunda yer almaktadır.

B GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ

B Grubunda Yer Alan Hisse Senetleri ;

a) Fiili dolaşımdaki pay değer ortalaması 30 milyon TL’nin altında ancak 10 milyon TL ve 
üzerinde olan şirketler,

b) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olması,

c) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesi,

d) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
işlemleri sonucunda, belirli bir anda B grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun 
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda 
gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de 
olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat 
alınmaksızın emir kabul edilememesi,

e) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme 
işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında özkaynak olarak 
kabul edilebilmesi,

kapsamında değerlendirilmektedir.

C GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ

C Grubunda Yer Alan Hisse Senetleri;

a) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem 
yöntemine tabi olması,

b) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem 
yöntemine tabi olması, 
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c) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmaması, 

d) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
işlemleri sonucunda, belirli bir anda C grubu paylarda oluşabilecek açık takas 
pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, 
ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim 
kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının 
değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesi, 

e) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme 
işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesi, 

kapsamında değerlendirilmektedir.

D GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ

D Grubunda Gelişen İşletmeler Pazarına (GİP) dahil olan payların;

a) Piyasa yapıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi 
olması, 

b) Piyasa yapıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi olması, 

c) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmaması, 

d) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas 
pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, 
ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim 
kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının 
değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesi, 

e) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme 
işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında özkaynak olarak 
kabul edilebilmesi, 

D Grubunda Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) veya Nitelikli Yatırımcı İşlemleri 
Pazarına (NYİP) dahil olan payların;

a) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olması, 

b) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmaması, 
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c) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas 
pozisyonunun asgari % 100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, 
ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim 
kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının 
değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesi, 

d) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme 
işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine, 

e) Brüt takas uygulamasına tabi olması,

D Grubunda Yakın İzleme Pazarına dahil olan payların;

a) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olması, 

b) ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmaması, 

c) iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 
bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş 
işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas 
pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, 
ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim 
kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının 
değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesi,

d) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme 
işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesi, 

kapsamında değerlendirilmektedir

İş bu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım-satımında 
ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı 
bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
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GRUP 

Piyasa 

Platform 

Pazar 

FDP’nin 

Piyasa 
De eri 

(TL) 

Piyasa Yapıcı  

(PY) 

veya 

Likidite Sa layıcı  

(LS) 

Mevcut veya Düzenleme Kapsamında Getirilen lave Kurallar 

lem  

Yöntemi 

Kredili  

lem 

veya 

Açı a  

Satı  

Açık Takas 
Pozisyonu 

Özkaynak Oranı 
Özkaynak 

Hesabına Konu 
Olabilecek Oran 

Brüt  

Takas  

Uygulaması 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A Pay Piyasası 

  

30 Milyon 

TL ve üstü 

- 
Sürekli 

Müzayede 
VAR GENEL 

HÜKÜMLER  
GENEL 

HÜKÜMLER  YOK 

B Pay Piyasası 

  

[ 10 - 30 ) 

milyon TL 

- 
Sürekli 

Müzayede 
VAR %100 %50 YOK 

C Pay Piyasası 10 milyon 
TL’nin altı 

  

VAR 

Sürekli 

Müzayede YOK %100 %0 YOK   

YOK 
Tek Fiyat 

D 

G P - 

  

VAR 

Sürekli 

Müzayede YOK 

  

%100 

  

%50 YOK   

YOK 
Tek Fiyat 

  

PÖ P 
-

-

 -

-

 

  

Tek Fiyat 

  

YOK %100 %0 VAR   

NY P 

Yakın 
zleme 
Pazarı 

  

  

Tek Fiyat 

  

YOK %100 %0 YOK 

 

Bu kapsamda; A, B, C ve D gruplarında yer alan paylara ilişkin sınıflandırma ve kuralların 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Kısaltmalar: GİP Gelişen İşletmeler Pazarı, PÖİP Piyasa Öncesi İşlem Platformu, NYİP Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı, FDP Fiili Dolaşımdaki 
Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı

(1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda işlem görecek payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir.
(2) FDP’nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu şart aranmaz.
(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir.
(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir.
(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapılıp yapılamayacağını göstermektedir.
(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak 
bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi 
orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir.



AYLIK EKSTRE BEYAN FORMU

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

          EKSTREMİ SADECE ELEKTRONİK POSTA ADRESİME İSTİYORUM

Şirketiniz ...................... no.lu yatırım hesabı müşterisi olarak, sermaye piyasası mevzuatı 
uyarınca tarafıma gönderilmesi gereken hesap ekstresinin; aşağıda yer alan elektronik 
posta adresime gönderilmesini kabul ettiğimi, elektronik posta adresimde ve/veya adresin 
sunucusunda oluşabilecek her türlü teknolojik aksaklık nedeniyle hesap ekstresinin 
elektronik posta adresime gönderilmemesi ve/veya elektronik posta adresini almak amaçlı 
kullandığım bilgisayar, cep telefonu vb araçlarda ve/veya adresin sunucusunda güvenlik 
açığı vb nedeniyle ekstremin elime ulaşmaması ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi/
okunması nedeniyle Şirketinizden herhangi bir hak, zarar, alacak ve tazminat talebinde 
bulunmayacağımı gayrikabilirucu kabul beyan ve taahhüt ederim.

Elektronik posta adresim: ............................................@............................................

Tarih :

Ad Soyad  :

          EKSTREMİ ELEKTRONİK POSTA ADRESİM İLE BİRLİKTE, İLETİŞİM ADRESİME DE 
           POSTA İLE GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORUM

Şirketiniz ...................... no.lu yatırım hesabı müşterisi olarak, sermaye piyasası mevzuatı 
uyarınca tarafıma gönderilmesi gereken hesap ekstresinin; aşağıda yer alan elektronik 
posta adresim ile birlikte iletişim adresimede posta ile gönderilmesini kabul ettiğimi, 
elektronik posta adresimde ve/veya adresin sunucusunda oluşabilecek her türlü teknolojik 
aksaklık ve/veya elektronik posta adresini almak amaçlı kullandığım bilgisayar, cep telefonu 
vb araçlarda ve/veya adresin sunucusunda güvenlik açığı vb nedeniyle ekstremin elime 
ulaşmaması ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi/okunması nedeniyle Şirketinizden 
herhangi bir hak, zarar, alacak ve tazminat talebinde bulunmayacağımı gayrikabilirucu kabul 
beyan ve taahhüt ederim.

Elektronik posta adresim: ............................................@............................................

Tarih :

Ad Soyad  :
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BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİAŞ)
PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

BİAŞ PÖİP’te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım 
riski taşımaktadır. BİAŞ PÖİP’te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde 
edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, PÖİP’te işlem 
yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali 
durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, BİAŞ Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) İşleyiş Usul ve Esasları’nın 4. maddesinde 
öngörüldüğü üzere, PÖİP Risk Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak 
anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.

Yatırımcılar İçin PÖİP İşlemleri Hakkında Genel Açıklamalar

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde 
belirtilen hususlara ek olarak;

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

2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında 
BİAŞ tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme 
yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan 
herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, 
piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, 
söz konusu paylar Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki 
ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağının,

3. Platformda işlem gören şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde, şirket 
paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli durdurulabileceğinin,

4. SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği “Şirketin paylarının Platformda işlem 
görmeye başladığı tarihten itibaren SPK’nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü 
olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Piyasa Öncesi 
İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul’ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi 
olduğunun,

5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİAŞ 
tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform’da yapacağım yatırım ve üstlendiğim 
risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BİAŞ’ın sorumlu olmadığının bilincinde 
olarak işlem yaptığımı, Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu’nu ve Piyasa Öncesi  
Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu 
imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.



33

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile BİAŞ PÖİP’te işlem yapma 
yetkisine sahip,BİAŞ’ın halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını
www.spk.gov.tr ve www.borsaistanbul.com  internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla 
kontrol ediniz.

Müşteri’nin;

Adı Soyadı veya Unvanı :

Hesap Numarası :

MKK Sicil Numarası :

Tarih  :
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ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI
(Özet Bilgilendirme)

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ müşterilerine verdiği hizmetin sürekliliği ve sorumlu 
olduğu kuruluşlara karşı iş ilişkisinin devamlılığını sürdürmek amacıyla, acil ve beklenmedik 
durumlarda (Deprem, sel ve doğal afetler ile yangın, terör eylemleri gibi benzeri tehlikeler)   
gerekli organizasyon ve iş süreçlerini kapsayan ve Yönetim Kurulumuzun 24.02.2009 tarih ve 
2009/9 sayılı kararı ile onaylanan “Acil Durum Planını” uygular.

1-ALINAN ÖNLEMLER;

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ acil durumlarda dahi faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmek 
adına “Acil Durum Planı” çerçevesinde aşağıdaki önlemleri almıştır;

1.1. Teknolojik Alt Yapı;
• Acil bir durumda Kurumun bilgi sistem altyapısını ve uygulamalarını çalışır kılmak üzere, 

il içinde ve il dışında gerekli alt yapıya sahip birinci ve ikinci yedekleme merkezlerinde veri 
yedeklemesi yapılır.

• BİAŞ ve TAKASBANK bağlantılarında, ilgili  kurumun belirlediği hat ve cihazlar kullanılır. 
Bağlantı cihazları ve hatları yedeklenir.

• T.Halk Bankası lokasyonları dışında faal olan şube ve birimlerin merkeze erişimi Türk 
Telekom kiralık devrelerinin yanı sıra internet üzerinde VPN bağlantısı ile yedeklenir.

• Güncel teknolojiye paralel Kurumun ağ yapısı, internet ve dışarıya erişimlerde güncel ve 
etkin güvenlik duvarı aktif kullanılır.

• Kritik süreç sunucuları donanım arızalarına karşı aynalama sistemi ile yedeklenir. Üretici 
ve satıcı firma tarafından bakım anlaşması ile güvence altına alınır.

• Tüm sunucu ve cihazların enerji beslemesi, uygun ve yeteri kapasiteye bağlı kesintisiz 
güç kaynağı tarafından sağlanır. Ayrıca güç kaynağı uygun kapasiteli jeneratör sistemi ile 
beslenir.

• Aktif cihaz ve sunucuların bulunduğu sistem odasının sıcaklığı 20°C altında olacak 
şekilde uygun soğutucu cihazlarla donatılır. Ayrıca erken uyarı ve ısı algılayıcı cihazlarla 
denetlenir.

1.2. Haberleşme ve İletişim ağı;

• GSM telefon, acil durumda kullanılacak alternatif iletişim kaynağı olarak belirlenmiştir.
• Genel Müdürlüğün telefon santralinin yedeklenmesi amacıyla, yeter sayıda GSM mobil 

telefonlarla yedeklenir. Ana telefon santralinin beklenmedik durumlarda hizmet 
veremeyeceği süre zarfında, GSM mobil hatlar kullanılır.

• Merkez dışı birimlerin alternatif iletişim kanalları Genel Müdürlük telefon santrali olarak 
belirlenmiştir.

• BİAŞ temsilcileri GSM hatları alternatif iletişim aracı olup, gerekli durumlarda müşteri 
temsilcileri tarafından kullanılacaktır.

• Personelin ikametgah adresi, sabit ve mobil iletişim bilgileri, tüm birim müdürleri ve acil 
durum yönetim komite üyelerine dağıtılır.



35

Şirket Kaşesi ve Tüzel Kişi
Yetkili İmzası

1.3. Yedek Ofis;

• Genel Müdürlüğün faaliyette bulunduğu adres, yaşanacak doğal afetler sonucu, hizmet 
veremeyecek durumlarda, Genel Müdürlük Birimleri için 1. geçici faaliyet adresimiz aynı 
ilde yeterli fiziki mekâna, altyapıya ve donanıma sahip olan Halk Bankası İstanbul Anadolu 
Bölge Koordinatörlük binası (Kadıköy) belirlenmiştir. Gerekli görüldüğü halde 2. geçici 
faaliyet adresimiz ayrıca belirlenecektir.

• Geçici faaliyet adresinde BİAŞ EX-API, Takasbank, MKK
• Merkez dışı birimler için en yakın bir veya iki Halk Bankası şube lokali yedek ofis olarak 

belirlenmiştir.
• Beklenmedik durumlarda, Genel Müdürlük geçici faaliyet adres bilgileri müşteri ve diğer 

kurumlara bildirilir ve internet şubede yayınlanır.

1.4. Mali İşler ve Operasyon;

• Resmi defter ve kıymetli evraklar su geçirmez, yangına karşı korunaklı kasalarda 
muhafaza edilir. Gerektiğinde elektronik ve fiziki ortamda arşivleme hizmeti sağlayan 
firmalardan destek alınır.

• Kurumun sigorta yaptırılabilecek varlıkları, belirlenen teminatlar doğrultusunda 
karşılaşılan hasarlar için geri ödemeyi taahhüt edecek şekilde sigortalanır.

• Müşteri sözleşme ve bilgileri içeren evrak güvenilir ortamda arşivlenir, ayrıca elektronik 
taramadan geçirilip manyetik ortamda da yedeklenir.

1.5 İdari İşler ve Güvenlik;

• Halk Bankası lokasyonlarında faal olan birimlerin güvenliği ilgili Halk Bankası güvenlik 
ekibi ve donanımı tarafından sağlanır.

• Halk Bankası lokasyonu olmayan birimlerde yangın ve hırsız alarm sistemi kurulur, yıllık 
anlaşma kapsamında bu sistem merkezi izleme firması tarafından izlenir.

• Yangın söndürme cihazları, tarihi ve yangın çıkış kapısı ilgili birim müdürü veya yetkilisi 
tarafından kontrol edilir.

• Personel ile iletişim ve yardıma ihtiyacı olan personele gerekli yardımın sağlanmasını 
koordine eder.

• Personel dosyaları ve veri güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
• Personel iletişim bilgilerinin güncel olmasını sağlar.

2- Acil Durum Planının Yapısı;

Halk Yatırım personelinin ve ekiplerin  yangın, deprem, sel, su baskını, terörist faaliyetler ve 
soygun gibi acil durumlar anındaki ve sonrasındaki rol ve sorumlulukları bu Yönetmeliğin 
ekini teşkil eden Acil Durum Planında tanımlanmıştır.
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                   AC L DURUM KOORD NATÖRÜ 
   Acil Durum Koordinatörü    Genel Müdür 

 
AC L DURUM YÖNET M KOM TES  

Acil Durum Koordinatörü Genel Müdür 
Acil Durum Vekil Koordinatör-Üye Genel Müdür Yard mc s  
Üye Genel Müdür Yard mc s  
Üye Genel Müdür Yard mc s  
Üye Sat  ve Pazarlama Müdürü 
Üye Türev Araçlar Birim Müdürü 
Üye Muhasebe ve Mali ler Müdürü 
Üye dari ler Müdür Yard mc s  
Üye Hazine ve Varl k Yönetimi Müdürü 
Üye Tefti  Kurulu Ba kan  
Üye ç Kontrol Müdürü 

HASAR TESP T, DAR  LER, B LG  TEKNOLOJ LER  ve OF S YEN LEME EK PLER  
Ekip Lideri – Üye dari ler Müdür Yard mc s  
Vekil Ekip Lideri Bilgi Teknolojileri Uzmanı
Üye Sat  ve Pazarlama Yönetmeni 
Üye Operasyon Yönetmeni 
Üye dari ler Servis Görevlisi 
Üye dari ler Servis Görevlisi 

KR Z MASASI 
Ekip Lideri Sat  ve Pazarlama Müdürü 
Vekil Ekip Lideri Yönetmen 
Üye Uzman Yard mc s  

Acil Durum Ekipleri ve Üyeleri aşağıda verilmiştir;
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ACİL DURUMLARDA ALTERNATİF İLETİŞİM KANALLARI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLARDA İŞ SÜREKLİLİĞİ
 
Alternatif İletişim Bilgileri

Acil ve Beklenmedik durumlarda (Deprem, Yangın, Sel ve benzeri doğal afetler), Şirket iş 
sürekliliğini sağlamak amacıyla YönetimKurulu’muzun 24.02.2009 tarih ve 2009/9 sayılı 
kararı ile” Acil Durum Planı Uygulama Prosedürü” yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 
verilerin güvenliği, altyapı yedeklenmesi ve iş gücü paylaşımı planları hazırlanmıştır. Acil ve 
beklenmedik durumlarda aşağıdaki alternatif iletişim adres ve telefon numaralarına ulaşarak 
işlemlerinize devam edebilirsiniz. Alternatif iletişim bilgilerinde yapılacak değişiklik veya 
güncellemelere müşteri temsilciniz ve/veya şirketimizin (http://halkyatirim.com.tr) internet 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Adres Telefon Faks Adres Telefon Faks

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. 
No: 20 Kat: 4 -5
34382 Şişli / İSTANBUL

(212) 314 81 81 (212) 221 31 81
Bağdat  Cad. No:251/A  Pamir Ap. 
Göztepe Kadıköy / İSTANBUL

(216) 368 24 20
(216) 368 28 01
(216) 385 14 26

(216) 368 35 48

Gayrettepe Mah. Büyükdere Cad. No: 119 
Kat:7 Şişli/İstanbul

444 42 55 (212) 221 30 25

İstanbul Gayrettepe Mah. Büyükdere Cad. Nevtron 
İş Merkezi No: 119 Kat:7 Şişli/İstanbul (212) 314 82 62 (212) 221 32 03

Ankara Arjantin Caddesi No:13 Çankaya/Ankara (312) 434 22 52 (312) 434 06 73

Göztepe Bağdat  Cad. No:251/A  Pamir Ap. Göztepe 
Kadıköy / İSTANBUL

(216) 368 24 20
(216) 368 28 01
(216) 385 14 26

(216) 368 35 48

Bursa Atatürk Cad. Hüzmen Apt. No:65 
Osmangazi/BURSA

(224) 225 18 50
(224) 221 11 48 (224) 225 18 57 

Halide Edip Adıvar Mah. 
Darülaceze Cad. No:20 Kat:4-5  

34382 Şişli / İSTANBUL
444 42 55 (212) 221 31 81

Adana Atatürk Cad. Pandora Sok. No:61/A                                                     
Seyhan/ADANA

(322) 458 82 84
(322) 458 82 62
(322) 459 46 02
(322) 459 45 99
(322) 457 15 54
(322) 457 15 79

(322) 459 46 01 

Antalya
Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi 
Bal İş Merkezi No:123/A 
Muratpaşa/ANTALYA

(242) 247 39 09
(242) 241 44 14
(242) 241 50 60

(242) 242 79 42

Denizli Kirişhane Mahallesi İzmir Bulvarı No:17  
Pamukkale/DENİZLİ

(258) 265 16 21
(258) 265 16 31 (258) 265 16 52

Samsun 19 Mayıs Mh. İstiklal Cd. No:71 Kat:2 
İlkadım / SAMSUN 

(362) 431 08 24
(362) 431 51 30
(362) 431 50 41

(362) 431 08 25

Acil eylem planına bağlı olarak yandaki 
alternatif iletişim numaralarımız da 
gerekli görülmesi durumunda iletişime 
açılacaktır.

530 441 85 75
530 441 85 76
530 441 85 77
530 441 85 78
530 441 85 79

ACİL DURUMLARDA ALTERNATİF İLETİŞİM KANALLARI
ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLARDA İŞ SÜREKLİLİĞİ 

Alternatif İletişim Bilgileri

Ş
u
b
e
l
e
r

İzmir

Acil ve Beklenmedik durumlarda (Deprem, Yangın, Sel ve benzeri doğal afetler), Şirket iş sürekliliğini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'muzun
24.02.2009 tarih ve 2009/9 sayılı kararı ile "Acil Durum Planı Uygulama Prosedürü" yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda verilerin güvenliği, altyapı
yedeklenmesi ve işgücü paylaşımı planları hazırlanmıştır. Acil ve beklenmedik durumlarda aşağıdaki alternatif iletişim adres ve telefon
numaralarına ulaşarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. Alternatif iletişim bilgilerinde yapılacak değişiklik veya güncellemelere müşteri temsilciniz
ve/veya şirketimizin (http://www.halkyatirim.com.tr) internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Değerli Müşterimiz;

Genel Müdürlük

İnternet

Cumhuriyet Bulvarı No:45 Kat:1 Pamuk 
Plaza Konak/İZMİR

(232) 482 20 50
(232) 483 29 79

SADECE

http://www.halkyatirim.com.tr   http://www.halkbank.com.tr İlgili Birim telefonu ve/veya  444 42 55

Normal Durum 
Birimler

Çağrı Merkezi

Acil Durum Planı Uygulandığında

(232) 483 20 67



www.halkyatirim.com.tr


