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KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ 
KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 

 
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 mevzuatı gereğince “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk 
Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. 
 
UYARI : 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.tr internet 
sitelerinden öğrenebilirsiniz. 
 
RİSK BİLDİRİMİ 
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. 
 
MÜŞTERİ: 
İşbu risk bildirim formunda yer alan hususları okuduğumu, anladığımı ve bu formun bir örneğinin tarafıma teslim edildiğini 
beyan ve kabul ederim. 
 

Tarih : ……. / …….. / ……………..  
 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Müşteri    İmza 
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ RİSKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU 

 
İşbu bilgi formu İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İnfo) ile Müşteri arasında akdedilecek Alım Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi, Repo ve Ters Repo Çerçeve Sözleşmesi,  İnternet Vasıtası İle Yapılacak İşlemlere Dair Sözleşme, Yurt Dışı 
Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçların (CFD) Alım ve Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların 
Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Sözleşmesi, Yatırım Danışmanlığı, Portföy 
Yöneticiliği Çerçeve Sözleşmesi, Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi, Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi ve Menkul 
Kıymetlerin Ödünç İşlemi Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem koşulları hakkında Müşteriye bilgi vermek amacıyla 
düzenlenmiştir.  

İnfo ile yukarıdaki sözleşmeleri imzalamadan önce aşağıda yer alan risk bildirim formlarını ve Borsa İstanbul’da işlem 
gören pay senetlerinin gruplandırılmasına ilişkin işlem kuralları bildirim formunu okuyup anlamanız ve kabul etmeniz 
durumunda yukarıdaki sözleşmeleri imzalamanız menfaatinize olacaktır.  
 
- Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu 
- Türev Araçlar Risk Bildirim Formu 
- Yurt Dışı Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçların (CFD) Alım ve Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu 
- Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu 
 
İşlemlere ilişkin her türlü komisyon, ücret ve vergi tutar veya oranları 
Müşteri her alım ve satım emri için yukarıda adları yer alan sözleşmelerde veya sözleşme eklerinde kararlaştırılmış 
komisyonu Yatırım Kuruluşu’na ödemekle yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu söz konusu komisyonun tahsilini müşterinin 
Yatırım Kuruluşu’nun nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle 
gerçekleştirilebilir. 
Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde, ister Türkiye 
dışında olsun müşteriye aittir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun vergi, resim. harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta 
masrafı, Eft ve diğer virman masrafları, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masrafları için 
hesabın borçlandırılmaya yetkili olduğunu kabul eder.  
Müşteri, sözleşmeler doğrultusunda uygulanacak olan faizi ödemeyi kabul eder.  
Müşteri, sözleşmelerde açıklanan sermaye piyasası aracı ve nakdin teslim esaslarına aykırı ifa gecikmelerinde temerrüt 
faizi ödemeyi kabul eder. 
Müşteri menkul kıymet ödünç işlemlerindeki ödünç komisyonunu ödemekle yükümlüdür. 
Yatırım Kuruluşu’nun doğmuş ve doğacak her türlü alacakları için Müşteri’nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki her türlü hak 
ve alacağı üzerinde rehin, hapis ve mahsup hakkı mevcuttur. 
 
I - PAY İŞLEMLERİ : 
Pay Piyasası takas günü, işlem gününü takip eden ikinci iş günüdür (T+2). Yarım günlerde takas işlemi gerçekleştirilmez. 
Piyasa’da yarım günde yapılan işlemlerin takası, bir önceki günün işlemleri ile birleştirilerek, yarım günü izleyen ikinci iş 
gününde toplu olarak gerçekleştirilir. 
BİST Otomatik Seans Durdurma Sistemi sonucu yada yetkili kurullar tarafından netleştirmenin kaldırılması kararı alınan 
pay senetleri ile Serbest İşlem Platformu’nda işlem gören tüm pay senetleri, brüt takas uygulamasına tabidir. Ayrıca 
yatırımcı bazında da brüt takas uygulanabilir. 
 
a) İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı : Halka arzlarda yatırımcıların aldıkları paylar 
BİST pay piyasalarında işlem görür. 
 
b) İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk 
profili : Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Yatırım 
Kuruluşu’na yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız 
para tutarını dahi aşabilecektir. 
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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. 
Müşteri gerçekleşen alış emirleri neticesi menkul kıymetlerini, satış emirleri neticesi satış hasılatını Takasbank’a karşı üye 
tarafından teslimi veya ödenmesine dair Takasbank işlemleri kesinleştikten sonra talep edebilir. Menkul kıymet alım ve 
satımlarının ifası sırasında veya ifasından dolayı Yatırım Kuruluşu’nun müşteriden kaynaklanan nedenlerle temerrüde 
düşerek Borsa veya karşı taraftaki Yatırım Kuruluşu tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt 
veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun talebi üzerine Yatırım Kuruluşu’nun uğramış olduğu her 
türlü zararı derhal tazmin eder. 
Taraflar ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça bilinen 
son adrese yapılan tüm tebliğler ve bildirimler geçerlidir 
Yatırım Kuruluşu’nun internet sayfasında yer alan her türlü bilgi, yorum ve raporlar müşteriyi bilgilendirmeye yöneliktir. 
Herhangi bir şekilde alım-satım, teklif ve taahhüdü içermez. İnternet sayfasında yer alan bilgiler genel nitelikte olup, 
müşterinin alım satım kararlarını destekleyebilecek mahiyette yeterli bilgiler olmayabilir. 
 
c) Risk Takibi : Müşteri, Menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kurulu, BİST ve menkul kıymet saklama kural ve 
düzenlemeleri çerçevesinde saklanacağını, bu çerçevede Yatırım Kuruluşu’nun 'un Takasbank nezdinde alt hesaplar 
açtırmaya, bu hesaplar için kod ve şifre numarası vermeye, Takasbank'ta saklanması zorunlu olan menkul kıymetleri bu 
hesaplarda saklatmaya tam yetkili olduğunu, Menkul kıymetlerin teslimi veya menkul kıymet üzerindeki diğer işlemlerin 
ancak Yatırım Kuruluşu aracılığı ile gerçekleşebileceğini kabul eder. 
Müşteri internet ortamında ancak hesabında yeterli nakit, menkul kıymet veya kredi limiti mevcut ise emirlerini 
gerçekleştirebilecektir. Aksi takdirde müşterinin emir ve talimatları yerine getirilmeyecektir. Müşteri bu hususu bildiğini ve 
bu sebeple işlem yapılmamasından dolayı Yatırım Kuruluşu’nu sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 
Müşteri, Yatırım Kuruluşu’nun verdiği şifreyi her zaman değiştirme imkanına sahiptir. Müşteri yazılı beyan ile Yatırım 
Kuruluşu’ndan şifresini değiştirmesini ve hesabına blokaj konulmasını talep edebilir. Müşteri'nin yazılı bildiriminin Yatırım 
Kuruluşu’na tebliğine kadar gerçekleşen tüm İşlemlerden Müşteri hukuken sorumludur. Müşteri, şifrenin üçüncü kişiler 
tarafından her türlü yasa dışı kullanımı halinde yazılı bildirim anına kadar olan tüm işlemlerden dolayı Yatırım Kuruluşu’nun 
hukuki sorumluluğunun olmadığını ve bu konuda itiraz hakkının bulunmadığını kabul eder.  Müşteri kendisine teslim edilen 
şifreyi hemen değiştirerek kendisinin belirlediği yeni şifreyi özenle saklamak zorundadır. 
Müşterinin aksi yönde yazılı talimatı olamadıkça menkul kıymetlerle ilgili her türlü temettü tahsilatları, bedelli ve bedelsiz 
hisse senedi rüçhan hakkı kullanımları Yatırım Kuruluşu’nca Müşteri nam ve hesabına yerine getirileceğini kabul eder. 
Müşterinin rüçhan haklarını zamanında kullanımı konusunda yazılı talimat vermemesi halinde rüçhan haklarının kullanılıp 
kullanılmayacağı konusunda Yatırım Kuruluşu yetkilidir. Rüçhan hakkının Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri adına 
kullanımı halinde son kullanım gününe kadar bedeli hesabına yatırmak zorundadır. Bedel hesabına yatırılmadığı takdirde 
Yatırım Kuruluşu’nun rüçhan hakkı bedeli kadar alacağını tahsil etmek amacıyla hapis hakkı, takas, satış vb. yetkileri 
olduğunu Müşteri kabul eder.  
 
d ) İşlem Örnekleri  
Bedelsiz Sermaye Artırımı İle İlgili Örnek Uygulama : Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin özsermaye kalemi altında 
birikmiş kaynaklar kullanılarak ödenmiş sermayesini artırması işlemidir. Bu işleme “hisse bölünmesi” de denir. Hisse 
bölünmelerine dair birkaç önemli nokta vardır: 
1.Şirketin mevcut ortaklarına, sermaye artırımı oranında yeni hisse karşılıksız olarak dağıtılır. 
2.Şirketin ödenmiş sermayesi artar, fakat özsermayesi değişmez. 
3.İşlem sonucunda şirketin piyasa değerinin de değişmemesi gerekir. 
4.Piyasa değerinin aynı kalması için, sermaye artırımının yapıldığı gün hissenin fiyatı ayarlanır. 
Örnek: X şirketinin 100 milyon TL (nominal) ödenmiş sermayesi, 250 milyon TL özsermayesi, 500 milyon TL de piyasa 
değeri olsun. Buradan X hissesinin fiyatı 500 milyon / 100 milyon = 5 TL çıkıyor. X şirketinin kendi iç kaynaklarından 50 % 
oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağını varsayalım. Bu durumda şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyondan 150 
milyona çıkacaktır. Şirketin her ortağına, eldeki mevcut 10 adet için, bedavaya 5 adet hisse dağıtılacaktır. Fakat, bu işlem 
X şirketinin özsermayesi ve piyasa değerini değiştirmez. Bu durumda, hisse bölünmesinin gerçekleştiği gün, X hissesinin 
açılış fiyatı    5 / (1 + 0.5) = 3.33 TL olacaktır. Böylece şirketin piyasa değeri 150 milyon x 3.33 = 500 milyon TL olarak 
sabit kalmıştır. 
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Temettü Ödemesi İle İlgili Örnek Uygulama : Örneğin, A şirketi % 90 nakit temettü ödeyeceğini açıklamış olsun ve sizin 
elinizde de bu şirkete ait 100 adet hisse senedi bulunsun. Bu hisse senedinin en son ağırlıklı ortalama fiyatının 3.- TL 
olduğunu varsayalım. Burada hesaplama yapılırken hisse senetlerinin nominal değerle ölçüldüğünü belirtelim  Bu değer 
de borsada 1.- TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda 1.- TL’nize 90 kuruş  temettü alırsınız. 100  adet hisseniz olduğunu 
varsaydığımız için alacağınız temettü tutarı 90.- TL olacaktır. Hisse senedinin temettü sonrası fiyatı ise  3.00 - 0.90 = 2.10 
TL olur. 
Bedelli Sermaye Artırımı İle İlgili Örnek Uygulama : Örnek: X şirketinin 100 milyon TL (nominal) ödenmiş sermayesi, 
250 milyon TL özsermayesi, 500 milyon TL de piyasa değeri olsun. Buradan X hissesinin fiyatı 500 milyon / 100 milyon = 
5.- TL çıkıyor. X şirketinin hisse başı 3.- TL fiyattan 50 % oranında bedelli sermaye artırımı yapacağını varsayalım. Bu 
durumda şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyondan 150 milyona, özsermayesi ise 250 milyondan 250 milyon + (3 x 50 
milyon) = 400 milyon TL. ye çıkacaktır. Elinde 10 adet X hissesi olan ve sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcı, 
15.- TL karşılığında 5 adet yeni hisse alacaktır ve toplam 15 adet hisseye sahip olacaktır. Bu işlem hisse fiyatını (5 x 100 
milyon + 3 x 50 milyon) / 150 milyon = 4.33 TL, piyasa değerini de 4.33 x 150 milyon = 650 milyon TL yapar. 
Sermaye Azaltımı İle İlgili Örnek Uygulama : Örnek: CCC Şirketi'nin 20 milyon TL olan ödenmiş /çıkarılmış sermayesinin 
10 milyon TL'ye azaltılması işlemlerine 19 Mart tarihinde başlanacağını varsayalım. Şirketin hisse senetlerinin 18 Mart 
tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı 0,60 TL ise hisse senetlerinin sermaye azaltımı sonrası teorik fiyatı şu şekilde hesaplanır.  
(20 milyon x 0,60) / 10 milyon = 1,20 TL 
 
II - TÜREV ARAÇLAR İŞLEMLERİ 
Müşteri Vadeli İşlem ve Opsiyon piyasasında işlem yapmak üzere yeterli başlangıç teminatı ve sürdürme teminatını 
hesabında bulundurmak zorundadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon piyasasında yapılan işlemler sonucunda oluşan zararlar ve 
prim borçları işlemlerin gerçekleştiği günün (T) sonunda, karlar ve prim alacakları ise bir sonraki işlem günü (T+1) 
hesaplara yansıtılır. İlgili hesapta bulunan pozisyonlar dolayısı ile bulundurulması gereken teminat tutarlarının çekilmesine 
izin verilmez. Teminat tamamlama yükümlülüğü bulunan hesaplardan teminat çekme işlemi gerçekleştirilmez. Müşteriler 
teminat tamamlama çağrısı yükümlülüklerini bir sonraki işlem günü en geç saat 15:00’a kadar yerine getirmek zorundadır. 
a)  İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı : Vadeli işlem sözleşmesi (futures), sözleşmenin 
taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, 
bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Türev araçların işlem gördüğü 
piyasa VİOP (Vadeli işlem ve Opsiyon Borsasıdır.) 
b) İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk profili 
: Borsalarda vadeli işlem sözleşmeleri ile işlem yapabilmek için belirlenen başlangıç teminatı (initial margin) Takas 
Kurumu’na yatırılmalıdır. Oluşan zararlar ya da nakit-dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda teminat seviyesinin 
sürdürme teminatının (maintenance margin) altına düşmesi durumunda ilgili yatırımcılara teminat tamamlama çağrısı 
yapılır. Seans sonrasında oluşacak fiyatlara ve istatistikî değerlere göre teminat seviyesi sürdürme teminatının altına 
düşen yatırımcılar için teminat tamamlama çağrısı yapılır. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, 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. Türev Araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri 
sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi 
aşabilecektir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de 
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol 
açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı 
halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim 
tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir. 
 
III - KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ 
Müşteri Kaldıraçlı Alım Satım İşlemini gerçekleştirebilmek için Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen Başlangıç Teminatını 
ve/veya Sürdürme Teminatını Yatırım Kuruluşu nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu’muz Kaldıraçlı 
Alım Satım İşlemlerinde piyasa yapıcısı olarak hizmet verecektir. Emir, Yatırım Kuruluşu’na yahut Yatırım Kuruluşu’nun 
uygun görmesi halinde Müşteri’ye tahsis edilen İşlem Platformu’na Müşteri’nin kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. 
Müşteri tarafından verilen Emir’in karşı tarafı Yatırım Kuruluşu olacak ve Emir Yatırım Kuruluşu tarafından 
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gerçekleştirilecektir. Her bir işlem kapatıldığında işlem sonucu Taraflardan birinin lehine diğerinin aleyhine sonuçlanabilir. 
Yatırımcı Kuruluş kar ettiğinde Müşteri zarar, Müşteri kar ettiğinde Yatırımcı Kuruluş zarar edebilir. 
 
a)  İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı : Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri piyasasının 
fiziksel bir mekânı ya da bir merkezi yoktur, tezgahüstü bir piyasadır. İşlemler; bankalar, kurumlar ve bireysel yatırımcılar 
arasındaki elektronik ağ üzerinden yapılır. Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri, yatırımcının yalnızca bir internet bağlantısıyla 
günün her saatinde işlem yapabileceği bir piyasadır. 
 
b) İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk    
profili : 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. 
Kaldıraçlı alım satım işlemleri günlük ortalama işlem hacmi ile dünyanın temel hisse senetleri borsalarının toplamından 
daha fazla para akışına sahiptir. Çok yüksek işlem hacmi nedeniyle Kaldıraçlı alım satım işlemleri piyasasının manipüle 
edilmesi olanaksızdır. Müşteriler tarafından iletilen sözlü emirlerde; Türk Telekom hatlarında, uydu bağlantılarında, 
internet servis sağlayıcıları gibi internet üzerinden işlem yapmayı sağlayan çeşitli hatlarda, bağlantılarda veya teknolojik 
sistemlerde her hangi bir şekilde bağlantı sağlanmaması veya sorun yaşanması gibi Yatırım Kuruluşu’nun kusuru 
bulunmayan teknik sebeplerden dolayı emrin gerçekleşmemesi nedeniyle doğacak zararlardan Yatırım Kuruluşu hiçbir 
şekilde sorumlu tutulamaz. 
 
c) Risk takibi : 
Teminatlar: Müşteri teminatları başlangıç ve sürdürme teminatı olmak üzere iki kademede izlenecektir. Başlangıç 
teminatı, pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutardır. Sürdürme teminatı, piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine 
bağlı olarak güncellenen teminat tutarının korunması gereken en alt düzeyidir. 
Risk Takibi: Müşterinin hesabında bulunan teminat tutarının Şirket tarafından belirlenen oranın altına düşmesi durumunda 
Müşteriye teminat tamamlama çağrısı yapılır. Sürdürme teminatı piyasa koşulları çerçevesinde Birim Yöneticisinin 
tavsiyesi ve Kaldıraçlı İşlemler Biriminin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının onayı ile serbestçe belirlenebilecektir. 
Teminat tamamlama çağrısı müşteri temsilcisi tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Müşteri, teminat 
çağrısını aldığı andan itibaren piyasadaki fiyat değişikliklerine bağlı olarak teminat miktarını yükseltmez ve ilave teminat 
yatırmaz ise; Şirket, müşterinin teminat oranı Şirket tarafından belirlenene seviyesine geldiğinde, en büyük zarara yol açan 
işlemini ya da işlemlerini mevcut piyasa fiyatından herhangi bir ek bildirime gerek duymaksızın kısmen veya tamamen 
kapatabilir. Kurum risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesinde elektronik işlem platformları ve Yönetim Kurulu’nun gerekli 
görmesi durumunda dış kaynak kullanımı yoluyla edinilecek yazılımlar kullanılabilir. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kurum 
döviz teminatları ile KAS İşlemlerinde kullanılacak banka hesaplarındaki döviz pozisyonları ve miktarlarının yönetiminde 
anlık takip esastır. 
Kaldıraç Oranları: Müşterilere uygulanacak kaldıraç oranının üst limiti, Kurul tarafından belirlenen seviye olmakla birlikte 
müşteri bazında uygulanacak kaldıraç oranı Kurul tarafından belirlenen üst limiti geçmemek üzere, Şirket ile müşteri 
arasında serbestçe belirlenir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, uygulanacak kaldıraç oranı 10:1’i 
geçmemek kaydıyla değiştirilebilir. 
Swap Puan (Pozisyon Taşıma): Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık 
pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkarmaktadır. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak 
belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun 
yönüne göre Müşteri hesabına yansıtılır. 
d) Kaldıraçlı Alım Satım Riskli İşlem Örnekleri 
1.SENARYO 
Yatırımcı X, EUR/USD paritesinde 1:10 kaldıraç ile 10 lot (1.000.000 adet) alım işlemi, Yatırımcı Y ise aynı enstrümanda 
1:100 kaldıraç ile 100 lot (10.000.000 adet) alım yapmış olsun. 
Pozisyon Riski 
EUR/USD, alınan pozisyon ile aynı yönde ilerlerse şüphesiz kar elde edilmiş olacak, ancak alınan pozisyona risk açısından 
yaklaşırsak; Örneğin EUR/USD paritesinin alınan pozisyonun 100 pip tersine ilerlediğini düşünelim, böyle bir senaryoda 
Yatırımcı X ve Yatırımcı Y’nin portföylerindeki değişim aşağıdaki gibi olacaktır: 
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          1. SENARYO           Yatırımcı X          Yatırımcı Y 

          Bakiye               100.000 $                100.000 $ 

          Pozisyon Büyüklüğü            1.000.000 $           10.000.000 $ 

          Başlangıç Teminatı               100.000 $                100.000 $ 

          Kaldıraç Oranı 1*10                   1*100 

          Kayıp (100 pip)                 10.000 $                100.000 $ 

          Portföydeki Kayıp % 10 %                   100 % 

          Portföyde Kalan Miktar % 90 %                      0 % 

 
*100 pip’lik ters pozisyonda Yatırımcı Y portföyünün tamamını, Yatırımcı X ise portföyünün %10’unu kaybetmiş oldu. 
2.SENARYO 
Yatırımcı Y, EUR/TRL paritesinde 1:100 kaldıraç ile 10 lot (1.000.000 adet) alım işlemi, Yatırımcı Z ise aynı enstrümanda 
1:50 kaldıraç ile 1 lot (100.000 adet) alım yapmış olsun. 
Pozisyon Riski 
EUR/TRL, alınan pozisyon ile aynı yönde ilerlerse şüphesiz kar elde edilmiş olacak, ancak alınan pozisyona risk açısından 
yaklaşırsak; 
Örneğin EUR/TRL paritesinin alınan pozisyonun 100 pip tersine ilerlediğini düşünelim, böyle bir senaryoda Yatırımcı Y ve 
Yatırımcı Z’nin portföylerindeki değişim aşağıdaki gibi olacaktır: 
 

          2. SENARYO          Yatırımcı X          Yatırımcı Y 

          Bakiye                10.000 $                  2.000 $ 

          Pozisyon Büyüklüğü           1.000.000 $              100.000 $ 

          Başlangıç Teminatı                10.000 $                  2.000 $ 

          Kaldıraç Oranı                   1*100                   1*50 

          Kayıp (100 pip)                10.000 $                  1.000 $ 

          Portföydeki Kayıp %                  100 %                    50 % 

          Portföyde Kalan Miktar % 0 %                    50 % 

 
*100 pip’lik ters pozisyonda Yatırımcı Y portföyünün tamamını, Yatırımcı Z ise portföyünün %50’sini kaybetmiş oldu. 1. 
Senaryoda Yatırımcı X düşük kaldıraç sayesinde almış olduğu pozisyon 100 pip terse düşmüş olmasına rağmen 
portföydeki kayıp oranı sınırlı düzeyde kalmıştır. 
2. senaryoda Yatırımcı Z düşük kaldıraç sayesinde almış olduğu pozisyon 100 pip terse düşmüş olmasına rağmen 
portföydeki kayıp oranı sınırlı düzeyde kalmıştır. 
 
IV - VARSA PİYASA YAPICISI VE İHRAÇÇI 
Pay Piyasasında “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi” ve “Tek Fiyat Yöntemi” ile İşlem Gören Menkul Kıymetler 
Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören borsa yatırım fonları, aracı kuruluş varantları ve sertifikalar, ile her 3 ayda bir 
yapılan değerlendirme sonucunda halka açık piyasa değerinin art arda iki kez 10 milyon TL’nin altında kaldığı belirlenen 
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları zorunlu olarak “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi" ile işlem görür. Piyasa 
yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi zorunlu olan menkul kıymetlerde (varantlar/sertifikalar haricinde), 
atanmış bir piyasa yapıcı üye olmaması ya da atanmış olan piyasa yapıcı üyenin faaliyetinin son ermesi durumunda, ilgili 
menkul kıymet Tek Fiyat Yöntemi ile işlem görür.  
 
Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlem Yöntemi Nedir? 
Sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören menkul kıymetlerde, piyasa yapıcısı olarak atanmış bir üye tarafından bu 
amaçla tanımlanmış hesap veya hesaplar kullanılarak çift taraflı sürekli kotasyon (fiyat ve miktar) verilmek suretiyle o 
menkul kıymette işlem gerçekleşebilecek fiyat aralığının belirlendiği ve likiditenin hedeflendiği işlem yöntemidir. Kurumsal 
Ürünler Pazarında işlem gören menkul kıymetlerde uygulanmaktadır. 
 
 
 



 7             

Piyasa Yapıcı Üye ve İşlevi 
Piyasa yapıcıdan beklenen görev; sürekli müzayede için yeterli derinliği olmayan, halka açık piyasa değeri düşük olan 
menkul kıymetlerde oluşabilecek kısa süreli arz-talep dengesizlikleri sonucu meydana gelebilecek aşırı fiyat hareketlerini 
önlemek, piyasaya sürekli likidite sağlamak, böylelikle sürekli müzayede ortamının etkin bir şekilde gelişmesine katkıda 
bulunmak olarak özetlenebilir. 
Varantlar piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak işlem görürler. 
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı bünyesinde devlet iç borçlanma senetleri piyasa yapıcılığı sistemi 
ve özel sektör borçlanma araçları piyasa yapıcılığı sistemi olmak üzere iki farklı piyasa yapıcılığı sistemi uygulanır. 
 
Devlet iç borçlanma senetleri piyasa yapıcılığı sistemi: Devlet iç borçlanma senetleri piyasa yapıcılığı sisteminin 
esasları ve piyasa yapıcısı kuruluşlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Piyasa yapıcısı kuruluşlar Borsanın işleyiş 
kurallarına uyarak, çift taraflı kotasyon vermek zorunda oldukları ölçüt ihraçlar için piyasa yapıcısı kotasyonu girerler. 
Piyasa yapıcısı kuruluşların, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen çift taraflı kotasyon yükümlülükleri Borsa tarafından 
takip edilir ve ihlal gerçekleşmesi halinde Hazine Müsteşarlığına ve ihlali gerçekleştiren kuruluşa bildirim yapılır. 
 
Özel sektör borçlanma araçları piyasa yapıcılığı sistemi: Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören tüm özel sektör 
borçlanma araçları ve kira sertifikaları için piyasa yapıcılığı sistemi uygulanabilir. Bir yatırım kuruluşunun piyasa yapıcılığı 
menkul kıymetin vadesi boyunca devam eder. Piyasa yapıcısı kuruluşlar, piyasa yapıcısı oldukları menkul kıymetlerde 
saat 09:45-12:00 ve 13:00- 13:45 saatleri arasında aynı gün valörlü, çift taraflı kotasyon vermek zorundadırlar. Piyasa 
yapıcısı kuruluş 5 işlem günü öncesinden Borsaya yazılı olarak bildirmesi şartıyla menkul kıymet bazında piyasa 
yapıcılığından çekilebilir. 
 
Sonuç olarak, piyasa yapıcılı sürekli müzayede sistemi, aşırı volatiliteye ve olası manipülatif işlemlere karşı güvenli bir 
yapı oluşturmaktadır. Atandığı menkul kıymeti kontrol altında tutabilmesi amacıyla piyasa yapıcı üyeye önemli haklar 
tanınmakta, bu sayede piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören menkul kıymetlerde piyasa yapıcı üyenin 
iradesi dışında menkul kıymetin fiyatını yönlendirici işlem yapılması zorlaştırılmaktadır. 
 
MÜŞTERİ : 
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı, Sözleşmenin incelenebilmesi için makul bir süre verilmiş olduğunu, 
Sözleşmeyi İncelediğimi genel işlem koşulları niteliğindeki hükümler hakkında Sözleşme’nin imzalanmasından önce 
ayrıca sözlü olarak uyarıldığımı, bunlardan sonra tüm hükümlerini kabul ederek Sözleşme’yi imzaladığımı ve Sözleşme 
ile hüküm altına alınan tüm genel işlem koşullarının tarafıma uygulanmasını kabul ettiğimi beyan ederim. 
 

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

 
 

 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Müşteri    İmza 
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İŞ SÜREKLİLİĞİ (ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM) PLANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.11.2015 tarih ve 37 sayılı kararı ile Şirketimiz “İç Denetim/İç Kontrol ve İş Akış 
Prosedürleri ile Görev Tanımları”nda güncellenen “İş Sürekliliği (Acil ve Beklenmedik Durum) Planı” ve buna ilişkin iş akış 
prosedürünün uygulanmasından sorumlu ve bu sorumluya alternatif olmak üzere daha önce aşağıdaki personel atanmış 
olup, söz konusu personele ilişkin iletişim bilgileri ve Acil ve Beklenmedik Durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı 
hususunda gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
Sorumlu Personel:      Alternatif Personel: 
Adı Soyadı :  Cengiz AKDERE   Adı Soyadı : Yusuf Ali ALAN  
Ünvanı :  Genel Müdür Yardımcısı  Ünvanı  : Genel Müdür Yardımcısı 
Tel. No :  0 212 319 26 00 - 319 26 46  Tel. No  : 0 212 319 26 00 - 319 27 24 
Faks  :  0 212 324 84 25   Faks  : 0 212 324 84 27 
e-mail  :  cengizakdere@İnfoyatirim.com e-mail  : yusufalialan@İnfoyatirim.com    
Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde müşteriler (hisse senedi, repo, türev araçlar, kaldıraçlı işlemler 
vb.) hesaplarındaki pozisyonlarını ve iletmek istedikleri emirlerini ya da virman ve EFT talimatlarını daha önceden sahip 
oldukları şifrelerini kullanmak suretiyle internet üzerinden hesaplarına erişmek suretiyle elektronik ortamda 
gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik ortamda bilgi edinmek ya da işlem gerçekleştirmek imkanı olmayan müşterilerimiz 
ise her türlü bilgiyi ve yapmak istediği işlemi Şirketimiz Alternatif Merkezi olan Emniyet Evleri Mahallesi Semerkant Sokak 
No:8/A Kâğıthane-İstanbul adresindeki arşivimize gelerek veya söz konusu merkezde görev yapacak personele 0 212 
324 48 14 numaralı telefondan veya 0 212 324 48 15 numaralı fakstan ulaşarak gerçekleştirebilecektir.   
İnternet bağlantılarında arıza olması durumunda müşterilerin ulaşabilecekleri telefon numaraları aşağıda yer almaktadır.  
Tel No : 0 212 319 26 03 – 0 212 708 15 15 (FX) - 319 26 04 – 319 27 04- 319 27 08 - 319 27 06 – 319 26 20 
Faks No : 0 212 324 84 25 
GSM  : 0 532 755 10 70   
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Sürekliliği Planı konusunda müşterilerini hesap açılışı sırasında bilgilendirir ve ayrıca 
kurumun internet sayfası, http://www.İnfoyatirim.com web adresinde, “Yasal Duyurular” bölümünde İş Sürekliliği 
Planı’nın en güncel versiyonunu müşterilerinin sürekli erişimine sunar. 
Bu planın amacı; İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne yönelik acil ve beklenmedik durumlardaki potansiyel tehditleri ve 
gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin şirketin iş akış süreçlerine etkilerini tanımlamak; olumsuz yönde etkileri 
engellemeye ve şirketin hizmetlerinden faydalanan sermaye piyasası yatırımcıları başta olmak üzere şirketin 
paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, markasını ve faaliyetlerinin ve hizmetlerinin sürekliliğini korumaya yönelik bir kurumsal 
direnç inşa etmektir. Şirket merkezinde beklenmedik acil bir durumla (Deprem, yangın, sel vb. doğal afetler, terörist saldırılar, 

savaş, iç savaş veya karışıklık, işlem yapılan para ve sermaye piyasalarında meydana gelen olağanüstü durumlar, faaliyetlerde 
kullanılan her türlü donanımda veya yazılımda meydana gelen problemler, elektrik arızası vb.) karşılaşılması halinde aşağıdaki 
süreçler uygulanır ve aşağıdaki önlemler alınır.  

Fiziki şartlar başka bir lokasyonda çalışmayı gerektiriyorsa, müşteri hesaplarının tutulduğu ana sunucular yeni lokasyonda 
1 gün içerisinde kurularak backuptan geri dönüş sağlanır. İşlem Süreci ve Backoffice süreci sistem bileşenleri (BİST, 
Takasbank, MKK bağlantıları) Türk Telekom’un yeni lokasyona hizmet verme süresine bağlı olarak kurulur. Bu süreçte 
ilgili birim iş sürekliliği sorumluları ilgili kurum ve kuruluşlarla bildirim ve iletişimini alternatif yöntemlerle sağlarlar. 
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili her türlü kayıt, kıymetli evrak ve elektronik ortamda saklanan bilgi, ilgili süreç 
sahipleri tarafından sınıflandırılır ve düzenli olarak gözden geçirilir. Bu sınıflandırma sonucunda değerli veri olarak 
belirlenen her türlü bilgi, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak; basılı olarak 
ve/veya elektronik ortamda, ilgili birimlerce, verinin içeriğine göre şirket bünyesinde, ya da arşiv merkezinde yasal süresi 
kadar saklanması sağlanacaktır. 
Şehir elektrik şebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiye karşı, jeneratör ve UPS altyapısıyla kesintisiz 
çalışma planlanmıştır. Şirketimizde Telefon ve İnternet Altyapısı yedekli çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir. Sunucu 
güvenliği, Şirket dahilindeki teknolojik ihtiyaçları karşılamak amacıyla konumlandırılan sunucuların büyük bir bölümü 
yedeklilik sağlayacak şekilde konfigüre edilmiştir.  

 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Müşteri    İmza 

mailto:cengizakdere@infoyatirim.com
mailto:yusufalialan@infoyatirim.com
http://www.infoyatirim.com/
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İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş  ALIM-SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 
 
SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
Madde 1 
 
İşbu sözleşmenin tarafları, İstanbul-Şişli Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No:14 Kat: 8  (Tel: 0212 
319 26 00  Faks: 0212 324 84 25) adresinde mukim İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş. (ARACI KURUM veya 
İNFO) ve aşağıda ismi, adresi ve bilgileri yazılı olan (Müsteri)dir. 
 
Adı Soyadı    : …………………………………………………………………………………………..………… 

T.C. Kimlik No Vergi Kimlik No  : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresi     : …………………….………………………………………………………..……………….……. 

                                               ……..……………….……………………………………………………………………………...                                     

Telefon - Faks    : ..……........………….…..………..……….……..….….………………………………...…….. 

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

 
Taraflar yukarıdaki adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslerde değişiklik yapmak isteyen taraf varsa 
diğer tarafa yazılı bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. Aracı Kurum 
müşterisinin kimlik bilgilerini, fotokopi yoluyla çoğaltılmış nüfus cüzdan sureti veya sürücü belgesi üzerinden tespit eder. 
Aracı Kurum sözleşme imzalayan müşterisinin kimliğinin tespiti için gerekli özen ve dikkati gösterir. Aracı Kurum hesap 
numarası verdiği müşterisinin kimlik bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım 
amacı ve mali durumu gibi bilgilerin yer aldığı standart “Müşteri Tanıma Formu“ bu sözleşmenin ekidir ve müşteri 
tarafından doldurulur. Müşteri tarafından formda yer alan hususlar hakkında bilgi verilmek istenmiyor ise, müşteri buna 
ilişkin yazılı beyanda bulunacak ve sorumluluk kendisine ait olacaktır. Müşteri tarafından form doldurulmak sureti ile bilgi 
verilmiş ise ve formdaki bu bilgiler daha sonra değişmiş ise Müşteri tarafından Aracı kurumdaki bilgiler güncelleştirilecek, 
aksi takdirde aracı kurumun yaptığı işlemlerde mevcut form esas alınacak ve aracı kuruma bildirilmeyen işlemlerden 
müşteri sorumlu olacaktır 
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükmü uyarınca 
Müşteri, Aracı Kurum nezdinde adına açmış bulunduğu hesaplarda başkası adına hareket etmeyeceğini, hesaplarında 
yer alan kıymetlerin ve iş yerlerinin kendisine ait olduğunu, bir başkası adına hareket etmesi söz konusu olursa bu hususu 
kuruma bildireceğini ve bu kişinin kimlik bilgileri ve yetki durumu hakkında bilgi vereceğini beyan eder. Aracı Kuruma karşı 
yalnızca Aracı Kuruma noter onaylı olarak tasarrufa yetkili kılınan vekiller tasarruf yetkilisi sayılacaktır. Aksi açıkça 
belirtilmedikçe Aracı Kurum, vekillerin bu sözleşme ile müşterinin yetkili olduğu her konuda yetili olduğu kabul etmekte 
serbesttir. Bu kimselerin tasarruf yetkisinde yapılan değişikler müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kuruma bildirilinceye 
kadar Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Müşteri bu değişikleri gerekli yasal belgelerle birlikte Aracı Kuruma yazlı 
olarak bildirilecektir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi`nde veya başkaca her hangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilan 
Aracı Kurumu hiçbir şekilde bağlamayacak olup, müşteri tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu Aracı Kuruma karşı ileri 
süremeyecektir. Genel Vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, bunların Aracı Kurumla olan 
ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm ilişkilerde müşterinin Aracı Kuruma karşı temsil etmek yetkisini 
verdikleri kabul edilir. Birden fazla kişinin ortak hareket etmek sureliyle Aracı Kuruma alım ve salım emirleri vermek 
istemesi halinde, Aracı Kuruma karşı her birinin münferiden talimat vermesi asıldır. Ancak müşterek hesaplarda herhangi 
bir müşterek hesap sahibine diğer müşterek maliklerce tek başına temsil yetkisi verilebilir. Bu tarz işlemler için örneği aracı 
kurumdan alınacak müşterek vekaletname kullanılır. Aracı Kurum, müşterek hesap sahiplerinden birine karşı 
yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Müşterek maliklerden birinin 
çıkarılması veya yeni müşterek malik alınması durumunda eski müşterek hesap tasfiye olur, yeni malikler adına müşterek 
hesap yenilenir. Aracı Kurum, müşterinin veya onun yetkili temsilcilerinin yapmış olduğu işlem anında kendilerinden talep 
edilen kimlik ile hesap açılışı anında alınan kimlik fotokopisini karşılaştırmak ve sözü geçenlerin Aracı Kurumda doldurulan 
belgelerin üzerine atacakları imzaları ise hesap açılısı anında alınan imza örnekleri ile karşılaştırmak suretiyle denetler ve 
inceler. Aracı Kurum kimlik ve imza karşılaştırılmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışla anlaşılamayacak olan 
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kimlik ve imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır. Aracı Kurum kendisine ibraz edilen noter onaylı 
vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacak olup, Aracı Kurum kendisine ibraz edilen 
bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü değildir.                                                  
Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları müşterilerden alım-salım emri verme ve diğer 
belgeleri imzala, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname 
alarak müşteri adına işlem yapamazlar Müşterinin ya da bir üçüncü kişinin ehliyetsizliğinden doğan bütün sonuçlar 
Müşteri'ye aittir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Aracı Kuruma yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça Aracı Kuruma bu yüzden 
hiçbir sorumluluk düşmeyecektir. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması halinde 
dahi Aracı Kurum, özel yazılı bildirim bulunmadıkça müşteri ya da temsilcilerini tam ehliyetli ve her türlü tasarrufa yetkili 
saymakta serbest olup, bu yüzden sorumlu tutulamaz.  
 
SÖZLEŞMEDE KULLANILACAK KISALTMALAR 
Madde 2  
Bu sözleşmede İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aracı Kurum veya İNFO)  
,..................................................................................  adlı şahıs (Yatırımcı veya Müşteri) olarak adlandırılacaktır. 
 
SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Madde 3  
Sözleşmenin konusu; BİST (Borsa İstanbul A.Ş.) kota edilmiş hisse senetlerinin, türev ürünlerin ve kaldıraçlı işlemlere 
konu diğer sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde alımı, satımı, takas ve saklanması ile 
ilgili Aracı Kurum ve Müşteri'nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tayin ve tespitinden ibarettir. 
 
EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
Madde 4 
Alım ve satım emirleri esas olarak yazılı verilir. Ancak, Müşteri telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını 
kullanarak sözlü olarak da emir verebilir. Alım veya satım emirleri Müşteri tarafından yazılı olarak verilmemişse emri alan 
şirket yetkilisi tarafından, emrin niteliğine göre emir formu düzenlenir. Emirlerin sözlü olarak iletilmesi işlemlerinde bu 
sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde SPK ve BİST mevzuat hükümlerine uyulur. Elektronik ortamda emir iletilmesi 
hallerinde SPK tebliğ hükümlerine uyulur. Müşteri, Aracı Kuruma yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları 
açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, yasal dayanaktan yoksun Müşterinin açık 
olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Aracı Kurum bununla 
birlikte Müşteri'nin bildirim, emir ve talimatlarının yasal sınırlar içinde uygulamakta serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz. Müşterinin bildirim, emir ve talimatlarının yorumunun sorumluluğu ve sonuçları münhasıran Müşteri'ye 
aittir. Aracı Kurum, Müşteri'nin sözlü yapacağı bildirimleri ya da vereceği emir ve talimatları, ayrıca yetkili imzalan taşıyan 
bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça, gönderilmemiş saymakla serbesttir. Şu kadar ki; Aracı Kurum bu şekilde yazıyla teyit 
edilmemiş olan sözlü veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen emir ve talimatları münhasıran kendisine 
tanınan yasal yetkilere göre yerine getirmekle serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aracı Kurum 
emrin yerine getirilmemesi durumunda Müşteriye bu duruma bildirmekle yükümlüdür. Aracı Kurum emir veren müşterisinin 
kimliğinin tespiti için gerekli özen ve dikkati gösterir. Müşteri tarafından telefon veya diğer iletişim araçları ile verilen sözlü 
alım satım emirleri Aracı Kurum tarafından gerek ses kayıt cihazları veya faks veya sair yazılı belge ve kayıtlarla verilen 
telefon emrinin Müşteriye ait olduğu teyit edildikten sonra, BİST’de kesinleşen alım-satım işlemleri muhasebeleştirilir. Bu 
nevi gerçekleştirilen ve Müşteri tarafından teyit edildiği ispatlanan sözlü emirler sonucu muhasebeleştirilen alım-satım 
emirlerine ilişkin yasal defter ve belge kayıtları Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili 
maddelerine göre kesin delil niteliğindedir. Müşteriler tarafından iletilen sözlü emirlerde; Türk Telekom hatlarında, uydu 
bağlantılarında, internet servis sağlayıcıları gibi internet üzerinden işlem yapmayı sağlayan çeşitli hatlarda, bağlantılarda 
veya teknolojik sistemlerde her hangi bir şekilde bağlantı sağlanmaması veya sorun yaşanması gibi Aracı Kurumun kusuru 
bulunmayan teknik sebeplerden dolayı emrin gerçekleşmemesi nedeniyle doğacak zararlardan Aracı Kurum hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz. Aracı Kurum, alım emri verenlerden kaparo ya da teminat veya satın almak istenen menkul kıymet 
tutarının tamamının makbuz karşılığında ödenmesini satım emri verenlerden satmak istedikleri menkul kıymetlerin veya 
bunları temsil eden belgelerin kendilerine veya temsilcilerine tesellüm belgesi karşılığında teslimini, Müşteri emrini borsaya 
İntikal ettirmenin ön şartı olarak isleyebilir. Kaparo, peşin tahsil edilen bedel veya teslim alınan menkul kıymetler ya da 
bunları temsil eden belgeler, işlem gerçekleştiği takdirde kaparo veya peşin tahsil edilen bedel, işlem bedelinden mahsup 
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edilir. Alım emrinin iletilebilmesi için müşteri hesabında mevzuatta belirlenen veya aracı kurumun belirleyeceği tutarda  
özkaynak bulunması gereklidir. Müşteri hesabında belirlenen tutarda özkaynak bulunmaması halinde alım emrinin 
gerçekleşmemesinden Aracı Kurum sorumlu tutulamaz. 
Yasal sınırlar içerisinde veya Aracı Kurum tarafından belirlenen öz kaynak tutarı Alım emri tutarının altında olsa dahi tüm 
sorumluluk Müşteri'ye ait olmak kaydıyla alım emri işleme konulabilir, işlemin gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıkabilecek 
tüm kar ve zarar Müşteri'ye aittir. Müşteri, menkul kıymetlerin mukabil alım bedellerini takas günü saat 11:00'e kadar Aracı 
Kuruma ödemediği ve hesabını kredili hale getirmediği durumda Aracı Kurum'un dilediği anda alım bedelini talep etme ve 
menkul kıymetleri satma hakkı saklı kalmak şartıyla alım bedellerini ve buna ilişkin komisyon, kürtaj ve diğer giderlerini 
Aracı Kurum tarafından ilgili takas kurumuna alım bedellerinin ödendiği gün itibariyle herhangi bir bildirim ve ihbara gerek 
kalmaksızın Müşteri hesabına borç kaydetmesini kabul eder. Müşteri ile Aracı Kurum arasındaki iş bu sözleşme aynı 
zamanda bir cari hesap sözleşmesi olup, Aracı Kurum, Müşteri’nin cari hesabının borç bakiyesine bu sözleşmeden doğan 
diğer hakları saklı kalmak kaydıyla herhangi bir bildirime gerek olmaksızın temerrüt faizi işletmeye yetkilidir. Aracı Kurum 
ayrıca alımı yapılan menkul kıymetlerin bedellerinin ödenmemesi halinde bunları dilediği fiyatla satmak suretiyle 
Müşteri'den olan alacağını tahsil edebilir. Bu durumda her türlü zarar ve masraf Müşteri'ye aittir. Aracı Kurum, satım 
emrinin geçerli olabilmesi için Müşteriden satımını talep ettiği menkul kıymetlerin teslim edilmesini isteyebilir. Ancak teslim 
edilmeyen menkul kıymetlere ilişkin satım emrinin kabulü ve gerçekleştirilmesi neticesinde ortaya çıkabilecek tüm kar ve 
zarar Müşteriye aittir. Müşteri emri ile satımı yapılan menkul kıymetlerin Müşteri tarafından takas günü saat 11:00'e kadar 
Aracı Kuruma teslim edilmemiş olması durumunda Aracı Kurum herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın bu menkul 
kıymetleri Borsa veya Borsa dışında satın alarak veya ödünç alarak yükümlülüğünü yerine getirebilir. Bu durumda 
oluşacak her turlu zarar, masraf veya ödenen faizler Müşteri cari hesabına borç kaydedilir. Emirlerin geçerlilik süresinin 
Müşteri tarafından emir anında tek seans veya çift seans olarak açıkça belirtilmiş olması gerekir. Geçerlilik süresi 
belirtilmeyen emirler iletildiği seans sonuna kadar geçerlidir. Emirlerin geçerlilik süresi BİST işlem esaslarına uygun bir 
şekilde belirlenir. Gerçekleşen emirlerin tasfiyesinde BİST mevzuatında yer alan hükümler uygulanır. Müşteri alım emri 
verdiği menkul kıymetlerin alım bedelini ve satım emri verdiği menkul kıymetleri Aracı Kurum'a işlem gününde tevdi 
etmediği durumda uygulamanın yukarıda belirtilen şekilde olmasını, alım ve satım emirlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini takip etmekle kendisinin yükümlü olduğunu, emirlerin gerçekleştiğine dair kendisine telefon ile yapılan 
bildirimin geçerli olacağını, BİST mevzuatında belirlenen ihbarnamelerin kendisine gönderilmesini talep etmediğini, zira 
Aracı Kurum tarafından yapılan yazılı ve sözlü bildirimlerin ihbarname niteliğinde bulunduğunu kabul eder. Aracı Kurum 
Müşteri emirlerine ilişkin bu maddedeki yükümlülüklerine uymayı taahhüt eder. 
Müşteri BİST'de yapılan alım ve satımlarda takas (ödeme ye teslim) yükümlülüğünün işlem gününü izleyen yasal takas 
süresinde yerine getirilmesi gerektiğini bildiğini, bu sürenin BİST tarafından değiştirilmesi durumunda belirlenen yeni 
süreye göre yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü olacağını kabul eder. Yatırımcı gerçekleşen alış emirleri neticesi 
menkul kıymetlerini, satış emirleri neticesi satış hasılatını Takasbank’a karşı üye tarafından teslimi veya ödenmesine dair 
Takasbank işlemleri kesinleştikten sonra talep edebilir. Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında veya ifasından 
dolayı Aracı Kurumun müşteriden kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş 
tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri, Aracı 
Kurumun talebi üzerine aracı kurumun uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin eder. 
 
SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI 
Madde 5 
Müşteri alım emri vermiş ise, bu sözleşmenin 4. maddesinde belirlenen şekilde hesaplanan tutarı Aracı Kuruma ödemek 
zorundadır. Verilen alım emri gerçekleşmediği takdirde, Aracı Kurum Müşterinin hesabına gönderdiği tutarı müşterinin 
talebi üzerine masraflar Müşteriye ait olmak kaydıyla müşteriye ya da yetki verdiği kişiye de ödeyebilir. Alım emri 
gerçekleşmiş ise, ödediği tutar gerçekleşen alım emrinin miktarına göre mahsup edilir, bakiye borcu var ise Kanun, 
Yönetmelik ve bu Sözleşme çerçevesinde ödenmesi istenir. Müşteri satım emri vermiş ise; satım emri verilen hisse 
senetleri Aracı Kurumun Takasbank saklama kayıtlarında mevcut ise emrin gerçekleşmesi halinde, takas günü Aracı 
Kurumca takas işlem hazırlıkları gerçekleştirilir. Aracı Kurumun Takasbank saklama hesaplarında mevcut değil ise, emrin 
gerçekleşmesine müteakip, satılan menkul kıymetlerin en geç yasal takas günü saat 12:00'ye kadar Aracı Kuruma teslim 
edilmesi veya virman talimatının iletilmesi gerekmektedir. Nakdin Aracı Kurum veznesine ödenmesi halinde Aracı Kurumu 
temsile yetkili kişilerin imzasını havi tahsilat makbuzu düzenlenir ve Müşteriye verilir. Menkul Kıymet tesliminde ise menkul 
kıymetlerin emanete alındığını gösteren Emanet Giriş Makbuzu tanzim edilir ve teslim edilen menkul kıymetten 
kaynaklanan tüm sorumluluklar Müşteriye ait olmak üzere makbuzlar Aracı Kurum yetkilileri tarafından imzalanır. 
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Gerçekleşen alım emirlerinde alış bedeli ve kürtaj ücreti kadar nakit para müşterinin hesabında mevcut değilse bu bedel 
emrin gerçekleşmesini takip eden yasal takas günü saat 11:00'e kadar nakden ödenir, ödenmediği takdire temerrüt faizi 
uygulanır. Gerçekleşen satım emirlerinin muhteviyatı menkul kıymetler müşteri hesabında mevcut değilse emrin 
gerçekleşmesini müteakiben yasal takas günü saat 12:00ye kadar aracı kuruma teslim edilmezse; Aracı Kurum müşteri 
tarafından satım emrine konu edilip de teslim edilemeyen menkul kıymet kadar kendiliğinden alım emri düzenler ve 
müşterinin borcunu kapatır. Bu işlemden dolayı meydana gelecek olan zararın tamamı Müşteriye, kar Aracı Kuruma aittir. 
Bu işlemden dolayı Müşteri borçlanırsa sözleşmenin 8. maddesi hükmü gereği temerrüt faizi uygulanır. Aracı Kurumun 
menkul kıymet ve TL yükümlülüklerini Müşteri talebi hilafına yerine getirmemesi halinde, sözleşmenin 8. maddesi uyarınca 
hesaplanacak temerrüt faizi müşterinin cari hesabına alacak kaydedilir. Sözleşmenin feshi halinde Müşteriye ait menkul 
kıymetler müşteriye mislen iade edilecektir. Müşteri, saklama ve blokaj kuralları hakkındaki mevzuatı bildiğini, Takasbank 
tarafından yaptırılan sigortanın kapsamı dışında sigorta zarar tazminini gerektiren olayların meydana gelmesi durumunda 
Aracı Kurum'un menkul kıymet işlemlerini sigorta yükümlülüğünün olmadığını, sigorta işlemlerinin yapılması ve prim 
ödemelerinde sorumluluğun Müşteriye ait olduğunu bildiğini, Aracı Kurum'un muhafazasına bırakılan menkul kıymetlerin 
Aracı Kurum'ca sigortalanmadığını, bu amaç ile ayrıca açıkça bir talepte bulunmadığı sürece menkul kıymetlerinin 
sigortasız olduğunu bildiğini, muhafazaya bıraktığı menkul kıymetlerin sigortalanmasını talep ettiği takdirde poliçe 
düzenlenmesi ve sigorta primi ödemelerinden Aracı Kurum'un mesul olmadığını kabul eder. 
 
SÖZLEŞME TARAFLARININ BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI 
Madde 6 
Müşteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. Müşteriye 
yasal gerek nedeniyle her ay sonu itibarı ile tüm hesap hareketlerini gösteren hesap ekstresi menkul kıymet hareket listesi 
ve menkul kıymet hareket dökümü masrafı kendisine ait olmak üzere iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Müşteri, 
işlemlerine ilişkin bilgileri faks veya iş bu sözleşmede belirttiği e-mail adresine talep etmiş ise bilgiler bu yolla 
gönderileceğinden posta ile gönderilmez bu şekilde gönderilen tüm belge ve ekstreler müşteri tarafından öğrenilmiş 
sayılır. Müşterinin herhangi bir emir veya işlemlerine ilişkin mutabakatsızlık, itiraz, talep ve şikayetleri, gönderilen 
belgelerin kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal ve en geç Aracı Kurumun bu belgeler üzerinde 
cevap için tanıdığı yasal süre içinde Aracı Kuruma ulaştırılmış olmalıdır. Aracı Kurum tarafından her ay itibari ile veya 
talebi üzerine Müşteriye gönderilen her türlü hesap bilgilerine karşı Müşterinin itirazı hususunda Genel Yasa hükümleri 
uygulanır. Müşterinin gönderilen hesap bilgileri içeriği konusunda açıklama talebi, Aracı Kurum tarafından karşılanır. Aracı 
Kurumun bildirimleri Müşterinin bu sözleşmede yazılı telefon, posta, e-mail ve sair şekilde gönderilmekle geçerli şekilde 
kendisine ulaşmış sayılır. Bildirime ilişkin Aracı Kurum nezdinde veya kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerin taşıdığı 
tarih, müşteriye bildirim tarihi olarak kabul edilir. 
Müşteri, Aracı Kuruma her türlü tebligatı ve bildirimi bu sözleşmede yer alan adrese yapacaktır. Aracı Kurumun ve 
Müşterinin ikametgahı ve tebligat adresi işbu sözleşmenin başında yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler 
taraflarca alınsın alınmasın geçerli olacaktır. Taraflar ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri karşı tarafa 
yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça bilinen son adrese yapılan tüm tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. Müşteri, 
Aracı Kurum tarafından talep edildiğinde yazılı adresini teşvik edici belgeleri sunmakla mükelleftir, müşterinin herhangi 
bir şekilde alım veya satım emri vermesi veya tahsil, tediye ve menkul kıymet veya nakit virman dahil her türlü işlemlerde 
bulunması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder. 
Müşteriye Aracı Kurum taralından gönderilecek hesap bilgileri dışında, sözleşme değişikleri, müşteri aleyhine sonuç 
doğuracak komisyon ve faiz oranı vs. değişiklikleri ve yasal bilgi talepleri de aracı kurum tarafından telefon, iadeli taahhütlü 
posta, e-mail ve sair şekilde bildirilir. 
 
MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI 
Madde 7 
Aracı Kurum Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen 250.-TL limitin üzerinde kalan geçici nitelikteki müşteri nakitlerini işlem 
bazında ve günlük olarak müşteri talimatı alınmaksızın Takasbank Borsa Para Piyasasında, B Tipi Likit Yatırım Fonlarında 
veya Bankalar nezdinde Aracı Kurum müşterilerine ait olduğu belirtilmek suretiyle açılan münferit bir hesapta Aracı 
Kurumun kendi nakit varlığından ayrı olarak değerlendirilir. Müşteri nakit varlıklarının saklandığı hesaplar Aracı Kurum 
tarafından kredi teminatı olarak gösterilemez. Bu genel uygulamaların dışında Müşterinin genel yazılı talebi doğrultusunda 
ve Aracı Kurumun yetki sınırları dahilinde nemalandırma yapılabilir. Bu tür Müşteri taleplerinde Aracı Kurumdan alınacak 
matbu talep formu kullanılır. Aracı kurum Yönetim Kurulu kararı ile nemalandırma alt limit değişiklikleri yapılabilir. Bu 
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değişiklikler sözleşmenin 6. maddesindeki esaslar dahilinde müşteriye bildirilir. Müşteri Aracı kurumun belirleyeceği 
nemalandırma alt limitleri altında veya nemalandırma yapabilme saatleri dışında Aracı Kuruma göndereceği TL 
tutarlarının nemalandırma sonuçlarından Aracı Kurum lehine feragat ettiğinin beyan, kabul ve taahhüt eder.  Aracı kurum 
nemalandırma işlemleri nedeniyle oluşan her türlü masraf karşılığı ve kendi hizmet Komisyonunu müşteri cari hesabına 
borç kaydına yetkilidir. Söz konusu hizmet komisyonu sözleşmenin 8. maddesinde belirlenen oranda tahsil edilir. Müşteri 
bu maddede açıklanan Takasbank Borsa Para piyasasında karşı üyelerin veya B tipi likit yatırım fonlarının ve müşterinin 
yazılı talebi doğrultusunda meblağ gönderilen diğer kurumların ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda Takasbank'tan 
alınan bedeller dışında aracı kurumdan herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt eder. Müşteriye ait 
nakdin değerlendirilmesinde repo, ters repo, Takasbank Borsa Para Piyasası, B Tipi Likit Yatırım Fonları ve Bankalar 
nezdinde Aracı Kurum müşterileri için açılan münferit bir hesapta müşteri adına ve hesabına nemalandırma yapabilir. 
Aracı Kurum Müşterinin yazılı talimatına istinaden müşterinin hesabında kalan nakit alacak bakiyelerinin çeşitli kurum ve 
kişilere olan periyodik ödeme işlemlerinde kullanılmasına ilişkin hizmet verebilir. 
 
ARACI KURULUŞA ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDEME ESASLARI 
Madde 8 
Gerçekleşen alım ve satım emirlerinin günlük toplamı üzerinden % 0................kürtaj ücreti alınır. Bu oran SPK, BİST ve 
TSPB'nin belirlediği orandan aşağı olamaz. Kürtaj ücreti alım veya satım emrinin takas işleminin gerçekleştiği gün 
tahakkuk ettirilir. Müşteri her alım ve satım emri için bu sözleşmede kararlaştırılmış komisyonu Aracı Kuruma ödemekle 
yükümlüdür. Aracı Kurum söz konusu komisyonun tahsilini müşterinin Aracı Kurum nezdindeki her türlü hesaplarından 
ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirilebilir. Aracı Kurum dilediği anda müşteriye uyguladığı 
komisyon oranını değiştirebilir ve söz konusu değişikliğin hangi tarihten itibaren yürürlük kazanacağına serbestçe karar 
verebilir. Müşteri tarafından bildirimin alındığı ya da 6. madde uyarınca alınmış sayıldığı tarihten itibaren yasal süre 
içersinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde yeni komisyon oranı taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur. Mahiyeti 
ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde, ister Türkiye dışında 
olsun müşteriye aittir. Müşteri,  Aracı Kurumun vergi, resim. harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine 
ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masrafları için hesabın borçlandırılmaya yetkili olduğunu kabul 
eder. Sözleşmenin 5. maddesinde açıklanan sermaye piyasası aracı ve nakdin teslim esaslarına aykırı ifa gecikmelerinde 
taraflar birbirlerine yıllık azami %85 (yüzde seksen beş) oranında temerrüt faizi ödemeyi kabul ederler. Temerrüt faizi 
günlük ve basit usulde hesaplanır. Temerrüt faizinin hesaplanmasında, ödenmesinde veya teslimatında gecikilen tutar 
veya sermaye piyasası aracı değeri dikkate alınır. Sözleşmenin 7. maddesinde açıklanan müşteriye ait nakdin 
değerlendirilmesi hizmeti nedeni ile aracı kurum müşteriye ait nemalandırma sonrası oluşan toplam nakdin yüz binde on 
tutarını hizmet komisyonu olarak müşteri cari hesabına borç kaydeder. 
 
TAKASBANK'TA SAKLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN 
KULLANILMASI ESASLARI 
Madde 9 
Müşteriye ait menkul kıymetlerin saklanmasına ilişkin olarak aşağıdaki hükümler tatbik olur, Müşteri; 
a- Menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kurulu, BİST ve menkul kıymet saklama kural ve düzenlemeleri çerçevesinde 
saklanacağını, bu çerçevede Aracı Kurum'un Takasbank/MKK nezdinde alt hesaplar açtırmaya, bu hesaplar için kod ve 
şifre numarası vermeye, MKK/Takasbank'ta saklanması zorunlu olan menkul kıymetleri bu hesaplarda saklatmaya tam 
yetkili olduğunu, Menkul kıymetlerin teslimi veya menkul kıymet üzerindeki diğer işlemlerin ancak Aracı Kurum aracılığı 
ile gerçekleşebileceğini,  
b- Müşterinin, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği saklamada bulunan menkul kıymetleri üzerinde blokaj işlemi 
yapması hallerinde Aracı Kuruma en geç işlemi izleyen BİST Seansı başlangıç saatinden bir saat öncesine kadar yazılı 
bildirimde bulunması gerektiği, Müşteri tarafından bloke edildiği halde Aracı Kuruma yazılı blokaj bildiriminde 
bulunulmayan menkul kıymetlerin satışı dolayısıyla Aracı Kurumun Takasbank'a karşı temerrüt riski taşıdığı hallerde 
maddi ve manevi tazminat dahil tüm hukuki ve cezai sorumluluğun Müşteriye ait olduğunu ve temerrüt konusu menkul 
"kıymetlerin temini dolayısı ile Aracı Kurum'un üstlendiği maliyet veya giderlerin müşteri hesabına borç kaydı ile 
yansıtılacağını, Aracı Kurum'a Müşterinin satış emirlerini ilettiği andan itibaren emirler gerçekleşsin gerçekleşmesin Aracı 
Kurumun satışa konu menkul kıymetler üzerinde satış blokajı koyma hak ve yetkisinin bulunduğunu, satış blokajı işlemi 
nedeniyle Aracı Kurum'un herhangi bir ihbar yükümlülüğünün olmadığını, Müşteri blokajı konusu menkul kıymetlerin satışı 
nedeniyle müşterinin en geç satış emrinin iletildiği seanstan bir saat öncesine kadar blokajı çözmek ve yazılı bildirimde 
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bulunmak zorunda olduğunu, Müşteri blokajı çözülmeyen ve bildirimde bulunulmayan hallerde Aracı Kurum'un satış 
emrini kabul etmeme hak ve yetkisinin bulunduğunu, 
c- Üçüncü kişilerin iflas ve tasfiyesi; Takasbank, MKK, BİST ve diğer kişilerin hata, ihmal, kusur, yanılma, gecikme, 
teknik arıza, bilgi İşlem, telekominikasyon sistemlerinde veya kayıtlarında oluşan her türlü aksaklık veya yanlış gösterim 
ve Aracı Kurum'un elinde olmayan sair nedenler ile müşterinin Takasbank ve BİST işlemlerine ilişkin oluşan zarar, kar 
noksanlığı, temerrüt, özkaynak eksilmesi vb hallerde Aracı Kurumun hiç bir hukuki veya cezai sorumluluğunun olmadığını, 
işbu sözleşmenin 6. maddesi hükümleri saklı olmak kaydıyla Takasbank/MKK tarafından adresine yapılabilecek 
bildirimlerden dolayı Müşteri İsmine Saklama bilgilerinde farklılık iddiası Aracı Kuruma itiraz halinde Aracı Kurum'un 
defter, kayıt ve belgelerinin de delil olacağını, 
d- Menkul kıymetlerin Takasbank tarafından saklanması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı 
Aracı Kurum'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, kod ve şifrelerdeki hatalar veya başka bir nedenle MKK/Takasbank’ta 
adına acılan hesaplara yapılacak hatalı kayıtlar nedeniyle herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını, 
söz konusu gösterim veya kayıt hatalarının Aracı Kurum tarafından MKK/Takasbank'a bildirimde bulunularak 
düzeltileceğini, Takasbank/MKK kayıtları ile Aracı Kurum'un kayıtlan arasında bir çelişki olduğu takdirde Aracı Kurumun 
kayıtlarının da incelemeye esas alınacağını, 
e- Müşterinin aksi yönde yazılı talimatı olamadıkça menkul kıymetlerle ilgili her türlü temettü tahsilatları, bedelli ve 
bedelsiz hisse senedi rüchan hakkı kullanımları Aracı Kurumca Müşteri nam ve hesabına yerine getirileceğini, 
f- Müşterinin Takasbank/MKK’da saklanan sermaye piyasası araçlarından doğan yönetimsel ve mali haklarının 
kullanılmasına ilişkin yazılı talimatı var ise bu talimatın uygulamasının Aracı Kurum tarafından sağlanacağını, kabul eder. 
Bedelli sermaye artırımları ile ilgili Müşterinin Aracı Kuruma yönelik genel bir talimatının olması durumunda her bir rüchan 
hakkı kullanımı işleminde Aracı Kurum, Müşteri ile irtibata geçer, bu çerçevede rüchan haklarının kullanım zamanının 
Müşteriye bildirimi Aracı Kurumun sorumluluğundadır. Müşterinin rüchan haklarını zamanında kullanımı konusunda yazılı 
talimat vermemesi halinde rüchan haklarının kullanılıp kullanılmayacağı konusunda Aracı Kurum yetkilidir. Rüchan 
hakkının Aracı Kurum tarafından Müşteri adına kullanımı halinde son kullanım gününe kadar bedeli hesabına yatırmak 
zorundadır. Bedel hesabına yatırılmadığı takdirde Aracı Kurumun rüchan hakkı bedeli kadar alacağını tahsil etmek 
amacıyla hapis hakkı, takas, satış v.b yetkileri olduğunu Müşteri kabul eder. Müşterinin Takasbank/MKK'da saklanan 
sermaye piyasası araçlarından doğan yönetimsel oy haklarının kullanılması konusunda SPK'nun vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin tebliğ hükümlerine uygun Müşteri talimatı gereği işlem yapılır. 
 
TEMİNAT HÜKÜMLERİ 
Madde 10 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesinde yer aldığı üzere Aracı Kurum, Müşterinin hesabında bulunan 
sermaye piyasası araçlarının mülkiyetini gerek gördüğünde kanuni usullere göre devir alabilecektir. Bu durumda Aracı 
Kurum sermaye piyasası araçlarının mülkiyet hakkına sahip olur. Aracı Kurum, mülkiyeti devraldıktan sonra Müşteri’den 
herhangi bir hak ve alacağı kalmadığı ve sözleşme sona erdiği takdirde mülkiyetine aldığı teminat konusu sermaye 
piyasası araçlarının veya eş değerinin mülkiyetini Müşteri’ye iade eder. Mülkiyet, Müşteri’de kaldığı takdirde teminat 
konusu sermaye piyasası araçları üzerinde Aracı Kurum’un hapis ve rehin hakkı mevcuttur. Müşteriye veya müşteri 
hesabının teminatında payları bulunan Şirketlere 3. Kişiler  tarafından herhangi bir icra takibi yapılması, haciz, tedbir 
kararları alınması, iflas erteleme kararı alınması, kredilendirilecek menkul kıymetler listelerinden çıkarılması ve sair 
durumlarda veya Temerrüt hâlinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen sebeplerle, teminattan alacağın 
karşılanması söz konusu olduğunda; herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin 
ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme 
yükümlülüğü olmaksızın;  
Mülkiyet Aracı Kurum’a devredilmiş ise Aracı Kurum, teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, borsa veya 
teşkilatlanmış diğer piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere, satarak satım bedelinden alacağını karşılama 
veya bu araçların değerini Müşteri’nin yükümlülüklerinden mahsup etme hakkına sahiptir.  
Mülkiyet, Müşteri’de ise Aracı Kurum, teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, bu piyasalardaki değerlerinden aşağı 
olmamak üzere, satarak satım bedelinden alacağını karşılama veya bu araçları mülkiyetine geçirerek değerini Müşteri’nin 
yükümlülüklerinden mahsup etme hakkına sahiptir. Temerrüt hâlinde doğan hakların kullanılmasında, borsaya veya 
teşkilatlanmış diğer piyasalara kote olan teminat konusu sermaye piyasası araçları bakımından vade tarihindeki en 
yüksek  değeri  esas  alınır.  Aracı  Kurum’un  haklarını kullanması  ile  alacağını  karşıladıktan  sonra  arta   kalan  değer 
Müşteri’ye iade edilir. Aracı Kurum ya da Müşteri hakkında, adli veya idari makamlarca mal varlığının yeniden 
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yapılandırılması veya benzer mahiyette bir karar ya da tasfiye kararı verilmesi hâlinde, teminat olarak verilen sermaye 
piyasası araçları ile Aracı Kurum ve Müşteri’nin hakları, bu karardan etkilenmez ve ilgili yeniden yapılandırma veya tasfiye 
makamına karşı da geçerli olur. Bu hüküm, anılan nitelikteki kararların verilmesinden sonra aynı gün gerçekleşen işlemler 
bakımından da teminatın söz konusu karardan önce verilmiş ve Aracı Kurumun iyi niyetli olması kaydıyla geçerlidir. 
Müşteri’nin Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarını bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak 
tüm Aracı Kurum alacakları için borca konu olan sermaye piyasası aracı ilk sırada yer almak üzere teminat hükmündedir. 
Aracı Kurum alacağını tahsil etmek amacıyla teminatın paraya çevrilmesi işlemlerinde Müşteri’nin menfaatini azami 
ölçüde gözetir. Aracı Kurum alacağı ile ilgili olarak hapis hakkı kullanacağı hallerde, borca konu sermaye piyasası 
aracından başlayarak yeteri kadar sermaye piyasası aracı hapse konu edilir. Hapis hakkının kullanılması hususunda Türk 
Medeni Kanun hükümleri uygulanır. Aracı Kurumun alacaklarında takas hakkı sadece muaccel, karşılıklı, aynı mahiyette 
ve nitelikte, her biri geçerli ve dava edilebilir olan alacaklar için geçerlidir. Aracı Kurumun alacağında mahsup hakkı için 
alacak konusu ve mahsup edilecek tutarın tespitinde Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanır. 

 Bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık 
takas pozisyonunun asgari % 20’si oranında net varlığının bulunması zorunludur.  İNFO daha yüksek bir teminat oranı 
belirleyebilir. Teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, teminat oranını daha da düşürecek 
emirler kabul edilmez ve gün sonunda müşterinin teminat oranını sağlayamaması halinde, ertesi gün ilk seansın 
başlangıcında müşterinin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti İNFO tarafından belirlenen teminat oranı 
sağlanıncaya kadar sözleşmedeki hükümler çerçevesinde resen satılır. İNFO tarafından emri veren müşterinin nakit 
yükümlülüğünü yerine getirecek mali güce sahip olduğu hususunda gerekli araştırmaların yapılmış ve müşteriyi tanıma 
kuralı çerçevesinde müşterinin borcunu karşılar tutarda, likiditesini dikkate alarak malvarlığı ve ödeme gücü olduğuna dair 
tevsik edici belgelerle kredi komitesinin olumlu görüşünün alınmış ve yönetim kurulu kararı ile limit tanınmış olması 
durumlarında takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul edilebilir. Özkaynak oranının 
hesaplanmasında; İNFO, SPK tarafından belirlenen sermaye piyasası araçlarına uygulanacak teminat oranlarını daha 
düşük olarak belirleyebilir. 

 
DELİL ŞARTI 
Madde 11 
Müşteri mutabakatını taşıyan tüm işlemlere ilişkin Aracı Kurum belge ve kayıtları, internet raporları, Müşteriye iş bu 
sözleşme gereği yapılan tüm bildirimler yasal süre sonunda kesinleştikten sonra Aracı Kurum lehine delil teşkil eder. 
Müşteri, Aracı Kurumun verdiği şifreyi her zaman değiştirme imkanına sahiptir. Şifrenin kaybı halinde müşterinin yazılı 
talebi ile Aracı Kurumca hesaba blokaj konur. Müşterinin sözlü emirlerinin şifre aracılığı ile iletildiği durumlarda anılan 
şifre kayıtlan delil mahiyetindedir. 
 
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ 
Madde 12 
Sözleşme süresizdir. Sözleşmenin taraftarı karşılıklı ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi diledikleri anda sona erdirebilirler. 
Sözleşmenin sona ermesi için tarafların yedi gün öncesinden diğer tarafı mevzuata uygun olarak haberdar etmesi 
zorunludur. Aracı Kurumun müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul kıymet işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya çıkan 
durumlar haklı sebep kabul edilerek tek taraflı olarak sözleşme feshedilebilir. Bu halde de sözleşme feshinin geçerli 
olabilmesi için sözleşmeyi fesheden taraf yedi gün öncesinden diğer tarafı mevzuata uygun olarak haberdar eder. 
 
SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
Madde 13  
Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir Aracı Kurum 
bu değişiklikleri Müşteriye yazılı olarak (posta,e-mail ve sair) bildirecektir Müşterinin bu sözleşme değişikliği nedeniyle 
sözleşmeyi tek taraflı fesin hakkı saklıdır. Müşteri bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere karşı 
herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı ve sözleşme müşteri tarafından fesh edilmediği takdirde, değişiklikleri kabul etmiş 
sayılacaktır. Müşteri mevzuatla uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde 
bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin iş bu sözleşmeye uygulanabileceğini kabul eder. 
 
YURT DIŞI PİYASALARDA ALIM SATIM 
Madde 14 
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Aracı kurum Müşteri'nin talebi üzerine Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde yurt dışı Borsalarda veya 
Türk Borsalarının Uluslararası Piyasalarında Müşteri adına menkul kıymet alıp satması durumunda bu sözleşmenin diğer 
hükümlerine ek olarak aşağıdaki hükümler ayrıca tatbik olunur. 
Müşteri; Aracı Kurum'un alım ve satım emirlerini yurt dışında yazılı sözleşme düzenlendiği dilediği aracı kuruluş vasıtası 
ile gerçekleştirebileceğini, yurt dışındaki aracı kurumun seçiminde Aracı Kurum'un tam yetkili olduğunu, Aracı Kurum'un 
bu aracı kuruluşun herhangi bir fiilinden, kusurundan, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından, ihmalinden, iflas ve 
tasfiyesinden ve Aracı Kurum'un elinde olmayan sair nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu 
olmadığını, bu nedenler ile Aracı Kurum'u hiç bir şekilde sorumlu tutmayacağını, Aracı Kurum'un Müşteri adına alım 
satımını yaptığı menkul kıymetleri yurt dışında işlem yapılan aracı kurumun belirlediği yetkili saklama merkezinde Aracı 
Kurum adına veya Müşteri adına saklatmaya yetkili olduğunu, Saklama Kuruluşlarının menkul kıymetleri diğer saklama 
kuruluşlarında (Alt Saklayıcılar) saklayabileceğini, Aracı Kurum'un saklama ve alt saklama kuruluşlarının ve diğer üçüncü 
kişilerin her hangi bir fiilinden, kusur,  gecikme, unutma veya yanılmasından, ihmalinden, İflas ve tasfiyesinden ve Aracı 
Kurumun elinde olmayan sair nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olmadığını, bu nedenler 
ile Aracı Kurum'u hiç bir şekilde sorumlu tutmayacağını. Aracı Kurum'un bu işlemlerden alacağı komisyonun yanında 
yurtdışı aracı kuruluşun komisyon ücreti, saklama ücreti ve her türlü gider ile yurt içi ve yurt dışında doğacak her türlü 
vergi, resim, harç ve fonları derhal ve nakden Aracı Kurum' a ödemeyi, Aracı Kurumun menkul kıymet alım bedellerini 
transfer edebilmesi için Aracı Kurum nezdinde Aracı Kurum'un belirleyeceği tutarda döviz bulundurmayı beyan, kabul ve 
taahhüt eder. Müşteri adına yurtdışı piyasalarda yapılan alım satım işlemlerinde emir tasfiyesi, işlemlerin teyidi, karşılıklı 
hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinde bu sözleşmenin ilgili maddesinde yer alan hükümler ve işlem yapılan yabancı 
piyasa mevzuat düzenlemeleri dikkate alınır. 
 
UYGULANACAK HÜKÜMLER 
Madde 15 
Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan 
hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 
 
BLOKAJ VE YATIRIMCILARI KORUMA FONU 
Madde 16 
Takasbankta uygulanan Müşteri İsmine Saklama Sistemi çerçevesinde, Müşterinin kendi serbest hesaplarında bulunan 
kıymetlerin bilgileri dışında hesaptan çıkarılmasını önleyebileceği bir blokaj sistemi mevcuttur. Müşterinin bu sistemi 
kullanabilmesi amacıyla TAKASBANK tarafından oluşturulan sicil numarasının ve şifresinin kendisine bildirilmesi için 
adres değişikliği halinde dahi bu değişikliği Aracı Kuruma bildirmesi gerekir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan 
Yatırımcıları Koruma Fonu, Müşterinin Aracı Kurum tarafından alacağının ödenmemesi halinde belirlenen limit dahilinde 
Müşteriye ödeme yapar. Fon, Müşteri yerine nihai alacaklı konumuna geçer. Yıllık olarak belirlenen limitler her yıl yeniden 
değerleme oranında arttırılır. 
 
YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ 
Madde 17 
Bu sözleşmeden doğacak her türlü İhtilafların halinde İstanbul Mahkeme ve icra Daireleri yetkilidir. 
 
HAKEM SÖZLEŞMESİ 
Madde 18 
Taraflar işbu sözleşmenin tefsirinden ve tatbikinden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Türk Mevzuatının uygulanmasını 
ve Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'nun hakem ile ilgili hükümlerinin tatbikini peşinen kabul ederler. Taraflardan 
herhangi biri, sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak bir uyuşmazlığın özel hakeme götürülmesini islerse, kendi 
hakemini yazılı olarak diğer tarafa bildirmesi halinde, karşı taraf üç is günü içerisinde kendi hakemini seçerek diğer tarafa 
bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde hakemini bildirmez ise diğer taraf İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinden 
Herhangi birine başvurarak karşı tarafın hakeminin seçilmesini ister. Her iki hakem seçildikleri tarihi izleyen altı iş günü 
içinde toplanarak üçüncü tarafsız hakemi seçerler, üçüncü tarafsız hakemin seçiminde taraflar anlaşamazlar İse üçüncü 
tarafsız hakemin aynı şekilde Asliye Ticaret Mahkemelerinden herhangi birine başvurarak Mahkemenin seçmesini isterler. 
Üç hakem seçildikten veya tayin edildikten sonra altı iş günü İçerisinde İlk toplantı yapılır. Hakem heyetine üçüncü hakem 
başkanlık eder. Hakemler toplantı tarihini izleyen 30 iş günü içerisinde ve çoğunlukla karar verirler. Bu süre tarafların 
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anlaşması ile uzatılabilir. Hakem kararları hakkında Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'nun 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 Mahkemeleri Kanunu’nda gösterilen nedenlerden dolayı temyizi kabildir. 
 
SORUMSUZLUK KAYITLARI 
Madde 19 
Aracı Kurum, emrin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. Aracı Kurum gerçekleştirilen 
emirlerde karşı tarafın menkul kıymetleri teslim etmemesinden ya da bedeli ödememesinden, teslim edilen menkul 
kıymetlerin kar payı, yeni pay alma kuponlarından mahrum olmasından, menkul kıymetlerde cins, tertip ya da küpür 
farklılığı nedeniyle oluşan fiyat farklılıklarından, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesinden, unutma veya 
yanılmasından, ihmalinden veya elinde olmayan sair nedenlerden ötürü sorumlu değildir. Aracı Kurum, Müşteri adına 
satın aldığı veya sattığı menkul kıymetlerin sahteliğinden, taklit edilmiş olmasından, üzerlerindeki imzaların gerçek olup, 
olmamasından veya yetkili kişilere ait olup olmamasından, hukuka, ilgili yasa ve mevzuata uygun ihraç edilip 
edilmemesinden, içeriğinden, velhasıl menkul kıymet ile ilgili herhangi bir eksiklikten, menkul kıymetin hukuken geçersiz 
oluşundan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Aracı Kurumun işlerinde mutat dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul 
edilir. Aracı Kuruma bir sorumluluğun yüklenileceği durumlarda, Aracı Kurum, ancak Müşterinin, doğrudan doğruya 
uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. Aracı Kurum, mahrum kalınan kardan, dolayı zararlardan ve manevi 
zararlardan (fırsat kaybından) ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. 
 
TATİL GÜNLERİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ 
Madde 20 
Aracı Kurum, Hafta sonu cumartesi, pazar günleri ile ulusal ve resmi tatillerde kapalıdır. Müşteri, Aracı Kurumla olan 
ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. Aracı Kurum günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespite 
yetkili olup, gişelerini belirlediği saatlerde Müşteriye ve ilgililere açık tutmaya mezundur.  
Aracı Kurumun Açık Olmasının imkansız Olduğu Günler: Zorunlu ve olağanüstü (doğal afetler, yangın, grev, lokavt ve 
sair) durumlardan ötürü Aracı Kurumun kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı Müşteri kabul 
eder. Müşteri, Aracı Kurumun kapalı olduğu bu gibi günlerin Aracı Kurum tarafından iş günü sayılmamasını şimdiden 
kabul eder. Müşteri, Aracı Kurumun esas ve prensipleri hakkında müşteri temsilcisi vasıtası ile bilgi almayı ve bu esas ve 
prensiplere uygun davranmayı kabul eder.  
 
Bir nüsha olarak düzenlenen işbu 20 maddelik sözleşme, taraflarca okunup, mahiyeti anlaşıldıktan sonra birlikte 
imzalanıp, onaylı bir fotokopisi Müşteriye teslim edilmiştir. 
 

……../………/……....… 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 
 

 

Müşteri    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. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından çalışma esasları hazırlanmış deneme hesabı üzerinden 6 iş günü ve 
50 adet işlem gerçekleştirdiğimi, 

 
3. İşlemlerde uygulanacak kaldıraç oranını bildiğimi, 

 
4. İNFO Yatırım’ın internet sitesinde duyurulan kar/zarar dağılımını okuduğumu, 

 
5. 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 vaadlerine inanmamam gerektiğini 
bildiğimi, 

 
6. Kaldıraçlı/CFD işlemlerde emirlerimi kendimin Elektronik İşlem Platformu (EİP) üzerinden ileteceğimi, emirlerimin 
sonucunu kendimin EİP üzerinden öğreneceğimi, 
 
7. İNFO YATIRIM’ın bana emir sonucu bildirme ve gerçekleşen işlemlerimi teyid etme yükümlülüğü olmadığını, 

 
8. Gerçekleşen işlemlerimi, emirlerimin sonucunu, kalan teminatımı, açık pozisyonlarımı, anlık kar/zarar durumumu 
izlemek, öğrenmek ve bilmek yükümlülük ve sorumluluğun tamamen bana ait olduğunu, 
 
9. İNFO YATIRIM’ın tüm bildirim ve uyarılarını EİP üzerinden yapacağını bildiğimi, 
 
10. İNFO YATIRIM’ın, teminatım yetersiz kaldığında, teminat tamamlama çağrısı yapmadan, dilediği üründeki 
pozisyonumu, dilediği fiyattan, dilediği zaman, benim onayımı almadan, bana bilgi vermeden,  otomatik olarak resen ters 
işlemle kapatacağını bildiğimi, 
 
kaldıraçlı/CFD işlemlere başlamadan önce, 10 (on) maddeden oluşan bu metnin tamamını dikkatle okuduğumu, 
anladığımı, bildiğimi, gereğini aynen yerine getireceğimi; sorumluluklarımı yerine getirmememden kaynaklanacak 
zararlar nedeniyle İNFO YATIRIM’a zarar tazmini amacıyla başvurmayacağımı gayrikabili rücu olarak, peşinen beyan, 
kabul ve taahhüt ederim. 
 

………. /…………/………………    
 
 
YATIRIMCI ADI SOYADI  : ................................................................................ 
 

 
 
 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 
 

 

Müşteri    İmza 
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KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ 
 
 
Madde 1 - Taraflar 

Bir taraftan; İstanbul-Şişli Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No:14 Kat: 8  adresinde mukim İNFO 

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca ”ŞİRKET veya İNFO” olarak anılacaktır) ile,  
 
diğer taraftan; iş bu sözleşme seti içinde bulunan “İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş Alım-Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi”nin “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı 1. maddesinde kimlik ve adres bilgileri yer alan;  
……………………………………………………………………………………(kısaca ”YATIRIMCI” veya “MÜŞTERİ” olarak 

anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlarda tam bir anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak İşbu Sözleşme’yi imzalamışlardır. 

 
Madde 2 - Sözleşmenin Konusu 
Bu Sözleşme; Sermaye Piyasası Kurulu’nun, III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin 
Esaslar Hakkında Tebliğ” ile III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” ve bu 
Tebliğlerde değişiklik ve eklemeler yapan tebliğ ve düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt 
içinde ve yurt dışında, organize olan ve olmayan piyasalarda işlem gören kaldıraçlı araçların alım satımına, YATIRIMCI 
adına açılacak bir teminat hesabı üzerine konulacak bloke karşılığında, ŞİRKET tarafından belirlenen limit üzerinden, 
Yatırımcının elektronik ortamda alım satım yapmasına aracılık edilmesi, takası, saklanması ve nakdin teslimi ile ilgili 
olarak YATIRIMCI ve ŞİRKET’in, karşılıklı hak ve yükümlülüklerini; düzenlemektedir. Bu Sözleşme ŞİRKET ile 
YATIRIMCI arasında akdedilmiş olan Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Burada 
düzenlenmemiş hususlarda Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri geçerli olacaktır. 
 
Madde 3 - Tanımlar 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, ŞİRKET tarafından belirlenen döviz, mal, kıymetli 
maden ve Kurul tarafından belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda fiziki teslimat olmaksızın alım 
satım işlemidir. 
Kaldıraç Oranı :İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı,  
KAS : Kaldıraçlı alım ve satım işlemlerini,  
SPA : Sermaye piyasası aracı alım ve satım işlemlerini,  
Elektronik İşlem Platformu (EİP) : İşlemlerin tümüyle elektronik ortamda yapıldığı borsa veya borsa benzeri işlem 
platformunu,  
Satış Fiyatı : İNFO’nun EİP’nda belirtilen satış fiyatını,  
Alış Fiyatı : İNFO’nun EİP’nda belirtilen alış fiyatını,  
Sözleşme : YTA (Yurtdışı Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçların (CFD) Alım ve Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve    
Sözleşmesi)  sözleşmesini,  
Parite : Ülke para birimlerinin, uluslararası piyasalarda belirlenen dönüşüm hadlerini,  
Spread : Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı, 
Swap : İNFO tarafından YATIRIMCI’nın hesabına yansıtılacak gecelik taşıma maliyetini,  
Baz Döviz : YATIRIMCI’nın işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,  
Karşıt Döviz : YATIRIMCI’nın işlem yaptığı döviz paritesindeki ikinci parayı,  
Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir 
kontrata alım yönünden girilmesi ile doğan pozisyonu,  
Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata 
satım yönünden girilmesi ile doğan pozisyonu,  
Açık Pozisyon : YATIRIMCI’nın ters işlemini yaparak kapatmadığı baz para cinsinden veya değerli madenin değeri ile 
gerçekleştirdiği alım ya da satım işlemlerini, yani, yaptığı işlem karşılığında bir para biriminde veya değerli madende 
borçluyken, diğer para biriminde veya değerli madende alacaklı olduğu netleştirme yolu ile tasfiye edilememiş 
pozisyonlarını,  
Kontrat : YATIRIMCI’nın, dövize, mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir alım satım 
işlemi gerçekleştirmek için İNFO ile yapmış olduğu herhangi bir sözleşmeyi,  
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Çapraz Parite Kontratı : Yabancı bir para cinsinin başka bir yabancı para cinsi karşılığında, satımı için yapılan Kontratı,  
Döviz Kuru : EİP’nda yer alan, iki para cinsi arasındaki değişim oranını,  
Teminat : İşlem yapabilmek için gerekli olan özkaynak ile hesaptaki gerçekleşmemiş Kar/Zarar tutarını,  
Başlangıç Teminatı : İNFO’nun kendi takdiri ile belirlediği, YATIRIMCI’nın yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan 
minimum Özkaynak Tutarını,  
Sürdürme Teminatı : İNFO’nun kendi takdiri ile belirlediği, YATIRIMCI’nın Açık Pozisyonunu sürdürebilmek için 
sağlaması gerekli olan asgari Özkaynak Tutarı’nı,  
Kar/Zarar : Kapanmış pozisyonlardan doğmuş Türk Lirası cinsinden gerçek kazanç veya kayıp ile açık pozisyonların 
piyasa cari fiyatı üzerinden değerlemesi ile oluşan teorik kazanç veya kayıpları,  
SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,  
Kanun : 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu, 
Mevzuat : Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer yasa, 
tüzük ve yönetmelik ile benzeri yasal düzenlemelerin tümünü,  
Takasbank/ Takas Merkezi: Kurul tarafından belirlenen Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerinde YATIRIMCI teminatlarının 
yatırıldığı kurumdur. 
 
KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 
Madde 4 - İşlemlerin Karşı Tarafına İlişkin Bilgiler: 
İNFO, YATIRIMCI emirleri için doğrudan karşı taraf konumundadır. Verilen emirler bizzat İNFO tarafından 
gerçekleştirilecektir. 
YATIRIMCI, “Piyasa Yapıcısı” olarak faaliyet gösteren İNFO ile arasında çıkar çatışması olabileceğini, kendisi 
kaybettiğinde, İNFO’nun kazanacağını, kendisi kazandığında İNFO’nun kaybedeceğini bildiğini; oluşacak zararlardan 
dolayı İNFO’dan herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 5 - İNFO’nun Uyacağı İlkeler: 
a. İNFO, YATIRIMCI’ya adil ve dürüst davranacaktır.  
b. Ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları konusunda İNFO, YATIRIMCI’ya yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlayacaktır.  
c. İNFO işlemlerin gerçekleştirileceği fiyatları genel piyasa koşulları ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirleyecektir.  
d. Yatırılan teminat tutarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde YATIRIMCI’ya işlem yaptırılmayacaktır.  
 
Madde 6 - Kullanma Kılavuzu: 
Kullanılacak platformlar, işleme konu olabilecek ürünler, emir tipleri, teminatlar, işlem yapma esasları, pozisyon açma, 
pozisyon kapatma, grafikler, raporlar, spreadler, fiyatlar, limitler vb. kaldıraçlı işlemler alım satımına ilişkin tüm uygulama 
ve prosedürler İNFO’nun internet sitesinde ve YATIRIMCI’ya verilen işlem platformunda yer almaktadır. 
Kaldıraçlı işlemleri yapmaya başlamadan önce ve işlemleri sırasında YATIRIMCI sürekli olarak Kullanma Kılavuzunu 
okumak ve işlem mekanizmalarını anlamak zorundadır.  
 
Madde 7 - Fiyatlar ve Alınan Pozisyonlar: 
Fiyatlar sürekli değişmekte ve İNFO’nun EİP’na (elektronik işlem platformuna) anlık olarak yansıtılmaktadır. Teminatın 
yeterli olması koşuluyla Yatırımcıların açabileceği pozisyonlarda bir sınırlama yoktur.  
 
EMİRLERE İLİŞKİN ESASLAR 
 
Madde 8 - Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar  
YATIRIMCI tarafından iletilecek emirlerde;  
- İşleme konu varlık  
- Emir Tipi,  
- Emrin alım ya da satım emri olduğu,  
- Fiyatı  
- Miktarı  
- Tarih ve mümkün olan en küçük birimde zamanı  
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- Emrin geçerlilik süresi,  
- Yatırımcının hesap numarası,  
- Yatırımcının ad-soyadı ya da unvanı ile imzası,  
- Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası,  
- İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer).  
bulunması zorunludur.  
 
Madde 9 - Emir Türleri: 
1. Limit Emir: İşlemlerin ya da Kontratların YATIRIMCI tarafından belirlenen fiyattan alınması veya satılması emridir.  
2. Piyasa Emri: İşlemlerin ya da Kontratların, mevcut EİP 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.  
3. Biri Diğerini İptal Eder Emri: Diğer bir emre bağlı emirdir. Eğer emirlerden biri gerçekleşirse, diğeri otomatik olarak 
iptal olur.  
4. Kayıp/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 emiri, genelde, Satış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatını geçtiği 
zaman uygulanır. Satım için Durdur Emir'i, genelde, Alış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eşit veya 
bunun altına düştüğü zaman uygulanır. 
 
Emir türleri İNFO’nun internet sitesinde ve EİP’nda detaylı olarak yer alır. 
YATIRIMCI’nın vereceği emir türünün, piyasadaki tanımını bildiği kabul edilir ve diğer koşulların da gerçekleşmesi kaydıyla 
emir, İNFO tarafından EİP’na intikal ettirilir. 
YATIRIMCI, İNFO’ya verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirler. 
Emir türüne bağlı kalmaksızın fiyatlarda oluşabilecek kayma (slipaj) ve boşluklar (GAP) nedeniyle; İNFO, emirleri 
YATIRIMCI’nın belirlediği seviyeden gerçekleştirmeyebilir. 
Özellikle derinliğin kaybolduğu, spreadlerin had safhada açıldığı, hatta kotasyon verilmediği, kopma derecesindeki fiyat 
boşluklarının oluştuğu gece saatlerinde ve oynaklığın yükseldiği zaman dilimlerinde, “Limit ve Kayıp/Durdur (Stop) emirleri” 
YATIRIMCI’nın belirlediği değil, İNFO’nun bulabildiği piyasa fiyatlarından gerçekleşecektir.  
 
Madde 10 - Emirlerin İletilme Esasları: 
YATIRIMCI alım ve satım emirlerini esas olarak “Elektronik İşlem Platformu (EİP)” vasıtası ile iletir. 
Ancak, İNFO, yazıyla teyit edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon 
vb.), sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım 
emirlerini yerine getirmeye yetkilidir. İNFO telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.  
İNFO, durumu YATIRIMCI’ ya hemen bildirmek suretiyle YATIRIMCI’nın emirlerini kısmen veya tamamen kabul 
etmeyebilir  
İNFO, YATIRIMCI emrinin EİP’na iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak İNFO, kendisine atfedilemeyecek bir 
nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 
YATIRIMCI’nın bu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda İNFO, 
YATIRIMCI’nın riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.  
Kurul tarafından YATIRIMCI emirlerinin İNFO tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın tebellüğünden 
sonra İNFO, YATIRIMCI’nın pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.  
 
Madde 11 - Emirlerin Elektronik Ortamda İletilmesi ve Elektronik İşlem Platformu (EİP) ile ilgili Özel Şartlar: 
YATIRIMCI, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) ile emir, talimat iletmesi ve işlem yapması 
ile ilgili olarak bu Sözleşme’de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir. 
- YATIRIMCI, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) ile işlem yapmak üzere İNFO’dan aldığı 
hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, YATIRIMCI hesap numarası ve şifresinin üçüncü 
kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler YATIRIMCI tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve 
tüm sonuçları YATIRIMCI’ ya ait olacaktır. YATIRIMCI tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya 
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kullanıldığının İNFO’ya bildirilmesi üzerine İNFO, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve 
talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.  
- İNFO’nun telefaks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) birinde arıza 
meydana gelmesi durumunda, YATIRIMCI emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.  
- YATIRIMCI, İNFO’nun bu Sözleşme uyarınca yapacağı her türlü bildirimleri EİP ve/veya elektronik iletişim sistemleri ile 
göndermesini ve/veya elektronik ortamda erişimine olanak sağlanmasını; elektronik ortamda yapılan bildirimlerin geçerli 
olacağını beyan ve kabul eder.  
- YATIRIMCI, İNFO tarafından sunulan hizmeti eksiksiz alabilmesi için internet erişimini sağlayabilecek niteliklere haiz 
bilgisayar, akıllı telefon, internet erişim programlarının son sürümünü cihazında hazır bulunduracaktır.  
- Elektronik İşlem Platformu’ndan, dolayısıyla kaldıraçlı alım satım hizmetinden yararlanamamasının sorumluluğu 
tamamen YATIRIMCI’ya aittir. YATIRIMCI bu sebeple İNFO’dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz.  
- YATIRIMCI, kendisinin doğrudan internet vasıtasıyla veya diğer online iletişim sağlayan araçlarla gerçekleştirdiği yada 
yazılı olarak veya telefonla ilettiği emirlerle yaptığı tüm işlemlerin ve sonuçlarının İNFO’ya ait EİP’nda gerçekleştiğini 
bildiğini ve işlemlerin sonuçlarının tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.  
- YATIRIMCI ya da İNFO tarafında oluşabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, vb. 
sorunlardan dolayı İNFO sorumlu tutulamaz ve verilen hizmetin aksaması veya hatalı olmasından dolayı YATIRIMCI hiçbir 
zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu 
İNFO’ya ait değildir. Zorunlu nedenler sebebiyle yaşanan gecikmelerde YATIRIMCI uğradığı zararları İNFO’dan talep etme 
hakkına sahip olmayacaktır. İNFO herhangi bir aksaklık doğmaması için gereken özeni gösterecektir.  
 
Madde 12 - Emirlerin Saklanması: 
İNFO’ca telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün 
içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, EİP dahil, internet 
üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten yatırımcılara ilişkin IP (Internet 
Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren 
kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde 
yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların 5 yıl 
süreyle saklanması zorunludur. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı 
olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.  
 
Madde 13 - Emirlerin Teyidi: 
YATIRIMCI Elektronik İşlem Platformu‟nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine Elektronik 
İşlem Platformu‟nu kullanarak kendisi kontrol edecektir.  
Emrin gerçekleştirildiği anda EİP’nda oluşan fiyat, işlem ekranında görüntülenmek suretiyle İNFO tarafından 
YATIRIMCI’ya bildirilir. İNFO tarafından yatırımcıya ayrıca, emrin gerçekleştiğine dair teyit veya bildirim yapılmaz. 
YATIRIMCI ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için EİP’nunu çalışılabilir şekilde açık tutmakla yükümlüdür. 
İNFO, YATIRIMCI’nın EİP’na işlem akıbetini yansıttığında YATIRIMCI’ya emir akıbetini bildirmiş addedilir. YATIRIMCI, 
bildirimi almadığını iddia edemez ve bu nedenle İNFO’ya sorumluluk yükleyemez.  
YATIRIMCI, hesabında Açık Pozisyon bulunduğunda hesabını sık sık kontrol etmekle yükümlüdür.  
YATIRIMCı telefon ile verdiği emirlerin akıbetini emrin verildiği gün 24:00‟e kadar kontrol edebilir.  
 
Madde 14 - Emirlerin iptali: 
1. Gerçekleşmiş YATIRIMCI emirleri İNFO tarafından iptal edilemez veya değiştirilemez. Ancak :  
a. İtiraz üzerine YATIRIMCI lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,  
b. EİP’nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan YATIRIMCI mağduriyetinin giderilmesi amacıyla,  
c. Profesyonel Müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem 
vasıtası ile otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda, 
emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir.  
2. İNFO, birinci fıkranın (b) veya (c) bendi kapsamında bir işlem tesis etmek isterse, birinci fıkranın (b) veya (c) bendi 
hükümlerine uygun olarak ilgili tüm müşteriler için söz konusu uygulama gerçekleştirilir. Bu müşterilere gerekçesi ile birlikte 
en seri iletişim aracı ile tesis edilen işlem hakkında bildirim yapılır.  
3.  Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında gerçekleştirilecek emir iptali, en geç ertesi işlem günü içerisinde gerçekleştirilebilir. 
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4. YATIRIMCI bekleyen emirlerinin fiyatlarını, platformdaki emri gerçekleşmediği sürece dilediği zaman, dilediği fiyat 
seviyesinden değiştirebilir veya iptal edebilir.  
 
Madde 15 - Gerçekleşen Emirlerin Hesaplara Kaydı ve Açık Pozisyonların Güncellenmesi: 
İşlem konusu varlıklar İNFO tarafından muhasebe kurallarına uygun olarak kayıtlara yansıtılır. 
İşlem konusu varlıklar, açık pozisyonlar anlık olarak değerlendirilir ve YATIRIMCI’ya EİP üzerinden bildirilir. 
Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncelleştirilmesinde yatırımcının ödemekle yükümlü komisyon ve diğer 
giderler YATIRIMCI’nın borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların netleştirmesi sonucu serbest kalan tutar 
YATIRIMCI’nın alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile komisyon tutarı YATIRIMCI’ nın borcuna kaydedilir. 
Gün sonundaki kar ve zararlar, Takas Merkezindeki YATIRIMCI teminat hesabına yansıtılır. 
 
TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR 
 
Madde 16 - Kaldıraç Oranı: 
a. Uygulanabilecek en yüksek kaldıraç oranı 10:1’i geçemez.  
b. Kaldıraç oranına yönelik prensipler EİP’nda ve İNFO’nun www.İnfoyatirimfx.com internet sitesinde anlık olarak, işlem 
yapılmadan önce ilan edilir. 
c. kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, uygulanacak kaldıraç oranı birinci fıkrada yer alan oranı geçmemek 
kaydıyla İNFO ile YATIRIMCI arasında enstrüman bazında serbestçe belirlenir. 
 
Madde 17 - Teminat Yatırma Yükümlülüğü: 
YATIRIMCI, kaldıraçlı alım satım işleminde aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili işleme ilişkin olarak Başlangıç 
Teminatları ve Sürdürme Teminatlarını İNFO’ya yatırmakla yükümlüdür.  
 
Madde 18 - Teminatlara İlişkin Kuralların Bulunduğu Yer: 
Teminat mekanizması ve nakdin teslimine ilişkin ilave hususlar İNFO’nun internet sitesi ile EİP’nda detaylı olarak yer 
almıştır. 
İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma 
süreleri İNFO tarafından belirlenerek internet sitesinde ve EİP’nda ilan edilir. 
 
Madde 19 - Teminata Kabul Edilebilecek Varlıklar: 
Tamamı nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz teminat olarak kabul edilir. 
 
Madde 20 - Başlangıç Teminatı Tutarı: 
YATIRIMCI, kaldıraçlı alım ve satım işlemleri neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için İNFO tarafından belirlenen, 
koşulları www.İnfoyatirimfx.com internet sitesinde ve EİP’nda yayımlanan %100 oranındaki başlangıç teminatını 
yatırmakla yükümlüdür. 
Aksi belirtilmedikçe, başlangıç teminat oranı (Varlık/Margin) = % 100’dür. 
İNFO uygulanacak olan kaldıraç oranını ve dolayısıyla, başlangıç teminat oranını tavsiye etmemektedir. 
 
Madde 21 - Sürdürme Teminatı Oranı: 
YATIRIMCI’nın hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat Tutarı 
oranları döviz çiftleri ve varlık bazında İNFO’nun www.İnfoyatirimfx.com internet sitesinde ve EİP’nda yayımlanır. 
Yatırımcıya uygulanacak olan sürdürme teminat oranı % 5 dir.  
İNFO sürdürme teminat oranının altına inilmeyeceğini YATIRIMCI’ya garanti etmemektedir.  
İNFO, YATIRIMCI’nın yüksek kaldıraç kullanmasını önermemektedir. 
İNFO ve YATIRIMCI’nın kayıtlı telefondan yapacakları görüşme, EİP ve/veya elektronik posta ile bildirim yapılması 
suretiyle sürdürme teminat oranı değiştirilebilir.  
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Madde 22 - Teminat Aktarım Yetkisi: 
YATIRIMCI, İNFO’daki hesabından, Takas Merkezi’ndeki teminat hesabına; keza, Takas Merkezi’ndeki teminat 
hesabından, İNFO’daki hesabına nakit ve/veya kıymet aktarılması işlemleri için İNFO’ya yetki verdiğini peşinen kabul 
etmiştir. 
 
Madde 23 - Teminatların Rehni: 
Teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez. 
 
Madde 24 - Teminatların Saklanması: 
Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir İşbu sözleşme hükümleri uyarınca İNFO’ya tevdi edilmesi 
gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir.  
 
Madde 25 - Teminatlar Üzerindeki Tasarruf Yetkisi: 
Bu teminatlar, nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil, 
üzerlerindeki tüm tasarruf haklarının, YATIRIMCI tarafından, İNFO’ya geçmesini ve İNFO tarafından kullanılmasını 
sağlayacak şekilde İNFO’ya teslim edilir. 
YATIRIMCI tarafından İNFO’ya tevdi edilen teminatların, başkaca her hangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde 
hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir. İNFO teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde SPK 
mevzuatı hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve YATIRIMCI’nın kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerinden doğan 
yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi’ne tevdi eder. Bu şekilde İNFO nezdinde bulunan işlem teminatları, 
münhasıran kaldıraçlı Alım – Satım İşlemlerinden kaynaklanan YATIRIMCI’nın yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla 
kullanılır. YATIRIMCI’ nın İNFO’ya karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz. 
 
Madde 26 - Yatırımcı Pozisyonlarının İNFO Tarafından Otomatik Olarak Kapatılması  
YATIRIMCI hesabında bulunan teminat tutarı, İNFO’nun www.İnfoyatirimfx.com internet sitesinde ve EİP’nda yayımlanan 
“Sürdürme Teminat Tutarı”na eşit veya “Sürdürme Teminatı”nın altına düşer ise; İNFO, YATIRIMCI’nın hesabındaki açık 
pozisyonların tamamını veya bir kısmını, dilediği üründeki pozisyondan başlayarak, dilediği zaman ve dilediği fiyattan, 
YATIRIMCI’nın onayını almadan, YATIRIMCI’ya bilgi vermeden, bu sözleşmenin 21.maddesinde yer alan sürdürme 
teminatının daha altındaki bir orandan ters işlemle kapatmak ve/veya likidite etme hakkına sahip olacaktır. 
YATIRIMCI teminat yükümlülüklerini takip etmekle mükellef olup, aksi takdirde doğacak zarardan kendisi sorumlu 
olacaktır.  
İNFO, YATIRIMCI hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği 
kanaatine vardığı veya YATIRIMCI menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları re’sen 
kapatmaya/likidite etmeye tam yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması tamamen İNFO’nun takdirinde olup, bu yetkinin 
kullanılması veya kullanılmamasından; YATIRIMCI pozisyonlarının, bu sözleşmenin 21. maddesinde yer alan “sürdürme 
teminat oranının” daha altındaki bir orandan kapatılmasından doğacak zararlardan İNFO sorumlu tutulamaz. 
Ayrıca, YATIRIMCI hesabında taşıdığı herhangi bir pozisyonu ile ilgili olarak hedge işlemi (Yatırımcının zararları 

durdurmak için açtığı pozisyonlar) açmış ise ve bu işlem açıldığı tarihten itibaren 30 gün sonunda halen devam ediyor ise 

bu durumun, Medeni Kanunda tanımlanan hakların ve borçların ifasında herkesin iyi niyetli davranma mükellefiyetine 

aykırılık teşkil edeceği kabulü ile İNFO, Yatırımcıya iş bu sözleşmede ikamet ve/veya e-mail olarak yer alan tebligat 

adreslerine gerekli bildirimi yaparak açık ve hedge pozisyonlarının kapatılması için Yatırımcıya 7 gün süre verir. Bu süre 

sonunda Yatırımcı açık ve hedge pozisyonlarını kapatmadığı takdirde İNFO, Yatırımcının açık ve hedge pozisyonlarını 

kapatmaya resen yetkilidir. Hedge işlemlerinde 30 günlük süre hesap edilirken Yatırımcı’nın gün sonundaki pozisyonları 

dikkate alınır. Yatırımcıya verilen 7 günlük süre içerisinde Yatırımcı’nın hesabına yapacağı teminat artırmaya yönelik 

tahsilatlar bu paragrafta belirlenen hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. Yatırımcı kendisine tanınan 7 günlük 

süre içinde tek yönlü olarak açık pozisyon veya hedge işlemlerinden herhangi birini kapatması hedge’e konu diğer 

pozisyonun İNFO tarafından resen kapatılmasına engel değildir. Tüm bu işlemler sonrasında Yatırımcı zarar ve ziyan 

talebi ile İNFO’ya karşı herhangi bir tazmin talepli dava ve talep ikame edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
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Madde 27 - İNFO’nun Teminat Tamamlama Çağrısı Yapma Yükümlülüğü Olmadığı: 
YATIRIMCI, teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. 
Teminatının azaldığını, açık pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini, anlık kar/zarar durumunu izlemek, öğrenmek ve 
bilmek yükümlülük ve sorumluluğu tamamen YATIRIMCI’ya aittir. 
YATIRIMCI kalan teminatını, anlık pozisyonunu, kar/zararını, gerçekleşen işlemlerini bilmediğini ileri süremez. 
Olağanüstü durumlarda veya gerek gördüğünde İNFO teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda YATIRIMCI 
işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. 
 
Madde 28 - Teminatların Nemalandırılması: 
İNFO tarafından Takas Merkezi’ne yatırılan YATIRIMCI’ ya ait nakit işlem teminatları, Takas Merkezi tarafından 
nemalandırıldığı takdirde, YATIRIMCI hesabına aktarılır. 
YATIRIMCI tarafından işlem yapmak üzere getirilen teminat, İNFO tarafından sadece kaldıraçlı alım satım işlemlerinde 
kullanılmak üzere kabul edilir. 
Bankacılık düzenlemeleri uyarınca nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi asla mümkün 
olmayacaktır. 
TUTULACAK KAYITLAR VE BİLDİRİMLERLE İLGİLİ ESASLAR 
 
Madde 29 - Yatırımcı Hesaplarına İlişkin Olarak İNFO Tarafından Tutulacak Kayıtlar: 
a. İNFO tarafından yatırımcı hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtların anlık olarak YATIRIMCI bazında;  
i. Hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine,  
ii. Tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine,  
iii. Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına,  
iv. Açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına,  
v. Hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına,  
vi. Hesapların teminat durumlarına, 
    ilişkin bilgileri içermesi zorunludur.  
b. İNFO, YATIRIMCI’nın elektronik işlem platformu üzerinden bu maddenin “a” alt bendinde yer alan bilgilere erişimine 
imkân sağlamakla yükümlüdür.  
 
Madde 30 - İNFO’nun Yatırımcılarına Bilgi Verme Esasları: 
a. YATIRIMCI, İNFO nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenmek hakkına sahiptir. 
YATIRIMCI’ya düzenli olarak belli periyodlarla tüm hesap hareketlerini gösteren ekstreler masrafı kendisine ait olmak 
üzere iş bu sözleşmede YATIRIMCI tarafından bildirilen posta veya e-mail adresine gönderilir.  
b. YATIRIMCI bildirmiş olduğu ......................................................................... e-mail adresine tüm hesap ekstrelerinin ve 
ayrıca bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimlerin gönderilmesini talep etmesi durumunda, bu mail kanalı ile yapılan bildirimler; 
tebliğ edilmiş sayılır. YATIRIMCI bu yolla yapılacak bildirimleri tebellüğ etmiş olacağını peşinen kabul eder.  
c. YATIRIMCI’ya yapılacak aylık bildirimlerde, ilgili dönem içerisinde;  
i. Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktara,  
ii. Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına,  
iii. Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına,  
iv. Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere,  
v. Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,  
vi. Teminat durumlarına,  
ilişkin bilgilere anlaşılır ve açık bir biçimde yer verilmesi zorunludur.  
d. İNFO tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara 
ilişkin bilgileri içerecek şekilde YATIRIMCI’ya bildirimde bulunulur. Bildirimin yapılma şekli İNFO ile YATIRIMCI arasında 
serbestçe belirlenebilir.  
e. Aksi belirtilmedikçe tüm bildirimler elektronik ortamda yapılacaktır.  
f. Aylık bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve bildirime ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde 
YATIRIMCI’ların adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. Ancak, anılan belgeler YATIRIMCI’nın yazılı talebi 
üzerine, YATIRIMCI tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir 
ya da YATIRIMCI’ların bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir.  
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g. Bildirimlerin yapıldığına ilişkin ispat yükü İNFO’ya aittir.  
h. İNFO tarafından yazılı talebi bulunması koşuluyla YATIRIMCI’ya günlük ve/veya aylık bildirim yapılmayabilir. Ayrıca, 
ilgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmayan YATIRIMCI’lara bildirimde bulunulmayabilir.  
i. YATIRIMCI, İNFO’nun göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem 
sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı 
tarihten sonra derhal İNFO'ya ulaştırmakla yükümlüdür.  
j. İNFO’nun ve YATIRIMCI’nın ikametgahı ve Tebligat Adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir. YATIRIMCI 
ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri İNFO'ya yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça İNFO’nun bilinen son 
adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.  
k. İNFO, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet 
veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. 
 
SPREAD, ÜCRET, KOMİSYON, GECELİK TAŞIMA MALİYETİ VE MASRAFLARA İLİŞKİN ESASLAR 
 
Madde 31 - Spreadler, Ücretler, Komisyonlar, Gecelik Taşıma Maliyeti ve Masraf Tutarları/Oranları:  
YATIRIMCI, İNFO’nun internet sitesinde ve EİP’nda yayımlanan tutardaki spread, ücret, komisyon, Gecelik Taşıma 
Maliyeti ve/veya masraf karşılığını İNFO’ya ödemekle yükümlüdür. İşbu tutarlar YATIRIMCI hesabından tahsil edilir.  
Şirketimizin Gecelik Taşıma Maliyeti (swap) işletmediği parite çiftlerinde; YATIRIMCI tarafından açılan işlemlerin açılış 
tarihinden itibaren 30 gün içinde kapatılmaması veya YATIRIMCI’nın zararlarını durdurmak için açtığı pozisyonların 
(hedge) 7 gün içinde kapatılmaması halinde; İNFO, iş bu sözleşmede belirlenen telefon numarası veya e-mail adresi 
yoluyla YATIRIMCI’ya üç iş günü sonra iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde hesabına Gecelik Taşıma Maliyeti (swap) 
işletilmeye başlanılacağını bildirir. YATIRIMCI, bildirilen tarihten itibaren İNFO tarafından hesabına swap işletileceğini 
kabul eder. Hedge işlemlerinde 7 günlük süre hesap edilirken yatırımcıların gün sonundaki pozisyonları dikkate alınacaktır. 
Bu durumda yatırımcıların hesaplarından nakit çekmeleri mümkün olmayacaktır.  
Gecelik Taşıma Maliyetleri, Interbank piyasasındaki faiz oranları ve yurtdışı brokerların 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 de kontrol edilebilir. 
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. 
İNFO bu giderleri YATIRIMCI’nın hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.  
 
Madde 32 - Spreadler, Ücretler, Komisyonlar ve Masraf Tutarları/Oranlarının Nasıl Tahsil Edileceği: 
İNFO, söz konusu komisyonun tahsilini YATIRIMCI’nın İNFO nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın 
mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. 
Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister 
Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun YATIRIMCI’ya aittir. YATIRIMCI, İNFO’nun 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. 
Bu sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin YATIRIMCI adına İNFO 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. 
 
Madde 33 - Spreadler, Ücretler, Komisyonlar ve Masraf Tutarları/Oranlarının Nasıl Değiştirileceği: 
YATIRIMCI’nın bu nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, İNFO dilediği anda YATIRIMCI’ya uyguladığı 
komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik İNFO tarafından YATIRIMCI’ya internet sitesinde yayımlanmak, e-
posta gönderilmek suretiyle ve/veya EİP üzerinden bildirilir. YATIRIMCI tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 gün 
içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde yeni oran geçerli olur. 
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Madde 34 - Yatırımcı Alacaklarının Ödenmesi: 
YATIRIMCI, İNFO nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakdi çekebilir. YATIRIMCI 
alacaklarının, YATIRIMCI’nın talebi üzerine, İNFO en geç 2 iş günü içinde tam ve nakden ödenmesi zorunludur. 
 
İNFO’NUN TAKAS VE MAHSUP YETKİSİ İLE REHİN VE HAPİS HAKKI 
 
Madde 35 - Takas ve Mahsup Yetkisi: 
İNFO nezdinde açılan YATIRIMCI’ya ait hesaplarda YATIRIMCI’nın bu sözleşme ve varsa İNFO ile imzalamış olduğu 
diğer çerçeve sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile 
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 İNFO, YATIRIMCI’nın İNFO ile imzalamış olduğu diğer sözleşmelerden kaynaklanan borç ve 
alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. 
İNFO’nun burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, İNFO’nun ilerisi için de o hakkından feragat 
ettiği anlamına gelmeyecektir. 
 
Madde 36 - Hapis ve Rehin Hakkı: 
İNFO, YATIRIMCI’nın bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, YATIRIMCI’nın İNFO 
nezdinde yer alan tüm YATIRIMCI hesaplarında bulunan her türlü varlık üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir. 
YATIRIMCI’ nın bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen kaldıraçlı alım-satım işlemleri ve diğer işlemleri 
neticesinde oluşan borç ve alacakları üzerinde İNFO’nun hapis, takas ve mahsup hakkı, Sermaye Piyasası Kanunu, 
Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve sair yasal mevzuat çerçevesinde icra edilir. 
İNFO, YATIRIMCI’nın iş bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine 
göre YATIRIMCI hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir. 
 
YATIRIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAAHHÜTLERİ 
 
Madde 37 - Yatırımcı’nın Tazmin Yükümlülüğü: 
YATIRIMCI, bu sözleşmeye göre teminat ve borçlarını zamanında ve tamamen ödemediği takdirde İNFO’nun 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 iki katı oranında faiz işletilir.  
 
Madde 38 - İzinsiz Aracılığa Yer Verilmemesi: 
YATIRIMCI, İNFO nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına işlem yapacağını, birden fazla kişi adına 
veya temsilci sıfatıyla işlem yapmayacağını her ne ad altında olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu, 
acente, şube veya aracı kurum için öngörülmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonlarının 
bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, müşteri emri formu ve benzeri belgeleri düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden 
herhangi birinin YATIRIMCI tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait 
olacağını ve zikredilen sebeplere binaen İNFO’nun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını 
beyan ve taahhüt eder. 
 
Madde 39 - Kendisini Sözde İNFO Personeli Gibi Tanıtanlara İtibar Edilmemesi: 
YATIRIMCI, işlemlerini İNFO’nun yetkili ve kadrolu personeli aracılığıyla yürütmek zorundadır. YATIRIMCI, Kendisini 
İNFO’nun elemanı gibi gösteren kişilerle ilişki kurmayacaktır. İlişki kurduğu kişilerin İNFO’nun personeli olup olmadığını 
sorgulamak ve doğrulamak YATIRIMCI’nın sorumluluğundadır. Yatırımcı, İNFO’nun iradesi ve bilgisi dışında, kendisini 
İNFO’nun personeli gibi gösteren şahıslar tarafından kandırıldığını, zarar gördüğünü ileri süremeyeceğini beyan, kabul ve 
taahhüt eder. 
 
Madde 40 - Yatırımcı’nın İNFO ile 24 Saat Kesintisiz İletişim Kurma Yükümlülüğü: 
İşbu sözleşmenin üstünde yer alan cep, iş ve ev telefonları, faksı, e-posta hesabı, iletişim adresi yoluyla İNFO’nun, 
YATIRIMCI ile iletişim kurma çabasına karşılık, YATIRIMCI telefonunu veya bilgisayarını açmadığını, iletiyi okumadığını, 
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SMS’i ve/veya EİP’nu görmediğini, gönderiyi almadığını ileri süremez. Bir başka anlatımla, İNFO’nun kendisi ile yirmi dört 
saat sürekli ve kesintisiz temas kurabilmesini sağlamak yükümlülüğü ve sorumluluğu YATIRIMCI’ya aittir. 
 
Madde 41 - İNFO’nun Mevzuata Uyum Amacıyla Uyguladığı Kurallar: 
Bu sözleşme kapsamında YATIRIMCI tarafından verilecek bütün emirler ve bunlara bağlı olarak yurtiçi veya yurtdışı 
piyasalarda gerçekleştirilecek bütün işlemler; bu sözleşmeye, İNFO’nun YATIRIMCI’ ya zaman zaman bildireceği işlem 
esas ve şartlarına ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir. Yurtdışı alım satım işlemlerinde III-37.1 Sayılı SPK Tebliği’nin 
15. Ve 20. maddeleri çerçevesinde belirtilen hükümler dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılmış olan sözleşme ve 
sermaye piyasası aracı bedelinin transferi, saklama işlemleri ve işlem teyitleri karşılıklı hak ve yükümlülükler tebliğde 
belirlenen hükümler çerçevesinde geçerli olacaktır. İNFO mevzuata uygun olarak yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu 
tutulamaz. 
 
Madde 42 - Alım Satım Tavsiyeleri: 
İNFO, 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, İNFO herhangi bir işlemle ilgili olarak YATIRIMCI’ ya bilgi verir veya tavsiyede bulunur 
ise, YATIRIMCI’ nın bu bilgi veya tavsiyeye güvenmesi sonucunda uğrayacağı zararlardan İNFO sorumlu tutulamaz. 
YATIRIMCI, İNFO’nun gerek alım satım işlemlerini gerçekleştiren personelinin ve gerek kaldıraçlı alım satım piyasalarının 
genel gidişatını inceleyip, izleyen ve bu konuda danışmanlık hizmeti veren personelinin hiçbir şekilde belirli bir getiriyi vaad 
etmediği gibi, portföyde oluşabilecek zararlardan da sorumlu olmadığını; tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerinin çeşitli 
oranlarda riski olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen getirinin gerçekleşmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı 
hallerde yatırılan teminatın dahi tamamen kaybedilebileceğini beyan ve kabul eder. 
 
Madde 43 - Sınırlamalar: 
İNFO, herhangi bir zamanda kendi takdirinde olmak üzere, YATIRIMCI’nın sahip olabileceği veya edinebileceği 
pozisyonların sayısını sınırlandırabilir. Söz konusu pozisyon limitleri konusundaki sınırlamalar YATIRIMCI’ ya yazılı olarak 
İNFO tarafından bildirilir. Bu nedenle, İNFO, YATIRIMCI’nın hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon 
yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. YATIRIMCI, tek başına ya da başkalarıyla birlikte mevzuatın belirlediği 
pozisyon limitlerini aşmamayı kabul eder. YATIRIMCI’nın hedge’li pozisyonları takip eden vadeye (roll over) 
taşınmayacaktır. YATIRIMCI vade sonunda hedge’li pozisyonlarının kapanacağını kabul eder. YATIRIMCI, zararını 
durdurmak için pozisyon açtığında (hedge) pozisyon kapanıncaya kadar hesabından nakit çekemeyeceğini kabul eder. 
 
Madde 44 - Temlik Yasağı: 
YATIRIMCI, İNFO’nun yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve vecibelerini ve İNFO nezdindeki hesaplarını 
başkasına devir ve temlik edemez. 
 
Madde 45 - Temsil: 
İNFO'ya karşı yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi 
sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Temsilcilerin bu sözleşme ile YATIRIMCI’ nın yetkili olduğu her konuda yetkili 
olduğu kabul edilir. 
Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler YATIRIMCI tarafından noter kanalıyla İNFO'ya bildirilinceye kadar, 
İNFO yönünden geçerli olacaktır. 
YATIRIMCI, vekilinin İNFO’da kendisinin verdiği yetkiler dahilinde yapacağı işlemlere itiraz etmeyeceğini peşinen ve gayri 
kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. 
İNFO yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları, yatırımcılardan, kaldıraçlı alım ve 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 yatırımcı adına işlem yapamazlar. 
YATIRIMCI, İNFO yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanlarına, kendisinden, kaldıraçlı alım ve 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 kendi adına işlem yapılmasını teklif edemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.  
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Madde 46 - Ortak Hesaplar: 
Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle İNFO nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak 
İNFO’ya bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, 
münferiden İNFO’ya her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan menkul kıymet ve nakitlerin tamamı 
üzerinde tasarruf etmeye  iş bu Sözleşme’de yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Bu nedenle, müşterek 
yatırım hesabı sahiplerinden her birisi, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin yatırım hesabını kullanmalarından doğacak 
tüm sonuçlardan müteselsilen sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Vefat halinde, haciz, tedbir, vb. 
kanuni işlemler karşısında aksi sözleşmede belirtilmediği sürece hak ve borçlar eşit sayılır. Ortak hesap sahiplerinden her 
biri, bu Sözleşme’den doğacak borç ve yükümlülüklerden İNFO’ya karşı müteselsilen sorumludur. İNFO ortak hesap 
sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Her bir 
hesap sahibinin dilediği şartlarda ve dilediği kişiyi vekil tayin etme hakları vardır, ancak diğer hesap sahiplerinin bu duruma 
ilişkin yazılı muvaffakatlerinin bulunması zorunludur. Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birisinin tayin etmiş olduğu 
vekilin yetkileri dahilinde yapmış olduğu işlemlerden dolayı, hesap sahiplerinin herhangi bir şekilde İNFO’ya itiraz hakları 
bulunmamaktadır.  
 
DİĞER HUSUSLAR 
 
Madde 47 - Delil Şartı: 
Bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflarda İNFO’nun defter, belge ve kayıtları ile İNFO 
tarafından ses kayıtları incelenir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak ve 
YATIRIMCI mutabakatını içermek kaydıyla, İNFO’nun telefon, telefaks, EİP, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, akıllı telefon vb.) gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak YATIRIMCI’dan emir aldığı durumlarda, 
İNFO’nun defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, EİP, elektronik 
ortamdaki iletişim sistemleriyle (Internet, Intranet, akıllı telefon vb.) gönderilen talimat örnekleri İNFO ile YATIRIMCI 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir.  
 
Madde 48 - Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler: 
Bu sözleşmede yapılacak değişikliklerin yazılı olarak yapılması şarttır.  
İNFO iş bu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. 
İNFO bu değişiklikleri YATIRIMCI’ ya iadeli taahhütlü posta, internet sitesi, elektronik posta, EİP ile bildirecektir. Bildirimin 
YATIRIMCI tarafından alındığı ya da bu Sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu 
değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. YATIRIMCI’ nın 
bu nedenle Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır. 
Finansal enstrümanın, faiz oranının, cezai şartın, YATIRIMCIYA verilecek hizmetin ve benzeri hususların İNFO tarafından 
tek taraflı olarak değiştirilmesi, ancak bu değişiklik hakkında YATIRIMCIYA derhal bildirimde bulunulması ve 
YATIRIMCIYA sözleşmeyi feshetme hakkı tanınması kaydıyla mümkündür. 
Ancak, YATIRIMCI, İNFO’nun müdahalesi olmaksızın değişebilen kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya 
çıkan durumların haklı sebep kabul edilerek İNFO’nun tek taraflı olarak sözleşme şartlarını değiştirilebilmesine muvafakat 
ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 
YATIRIMCI mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya 
gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 49 - Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi: 
İşbu sözleşme süresiz olup, taraflarca yedi iş günü öncesinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme her zaman 
feshedilebilir. 
Sözleşmenin feshi durumunda YATIRIMCI’ nın talimatı doğrultusunda YATIRIMCI’ ya ait nakit ve menkul kıymetler bir 
başka kuruluşa transfer edilir veya İNFO veznesinden nakden ödenir veya teslim edilir. YATIRIMCI’ ya ait menkul kıymetler 
mislen teslim edilir. 
YATIRIMCI’nın İNFO’ya işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına 
kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur. 
 
 



 30             

Madde 50 - İşlem Saatleri: 
YATIRIMCI, İNFO’ya telefonla, online iletişim sağlayan diğer araçlarla veya EİP vasıtasıyla Pazar günü 24:00’den Cuma 
günü 24:00’e kadar ürünlerin işlem saatlerinde emir iletebilir. Yazılı emirler ise ancak mesai günleri 09:00 – 18:00 saatleri 
arasında İNFO’ya iletilebilir. 
Noel tatili, Yeniyıl tatili, bayram tatili, ulusal tatil vb. uluslararası piyasaların tatil olduğu ve/veya erken kapandığı günlerde 
yukarıdaki çalışma saatleri değişebilir. Değişiklikler, İNFO tarafından telefon, elektronik posta, internet sitesinde ve/veya 
EİP’nda duyuru yayımlamak suretiyle makul bir süre önceden YATIRIMCI’ya bildirilir. 
İNFO, internet sitesinde ve EİP’nda açıklamak ve/veya YATIRIMCI’ya elektronik posta göndermek veya telefon etmek 
kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirme ve işlem saatlerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. 
Yukarıda belirtilen tatil günlerinde, grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer zorunlu durumlardan ötürü 
İNFO’nun kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı YATIRIMCI kabul eder. YATIRIMCI, İNFO’nun 
kapalı olduğu bu gibi günlerin İNFO tarafından iş günü sayılmamasını ve bu gibi durumlarla ilgili olarak İNFO’nun gerekli 
göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder. 
Madde 51 - Açıklık Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Hükümler: 
İşbu sözleşmede açıklık veya hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemelerine aykırı hükümler uygulanamaz. 
Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurulun ilgili düzenlemeleri kıyasen, Kurul düzenlemelerinde hüküm 
bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır. 
 
Madde 52 - Uyuşmazlıkların Hali: 
İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.  
 
Madde 53 - Kısmi Hükümsüzlük: 
Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, bu hükümsüzlük sözleşmenin geçerliliğini etkilemez.  
 
Madde 54 - Yatırımcı Beyanı: 
YATIRIMCI 55 (ellibeş) maddeden ibaret olan bu sözleşmenin tamamını dikkatle okuduğunu, tüm hükümlerini anladığını 
ve bütün koşullarını kabul ettiğini; kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yüksek risk taşıdığını bildiğini; bu sözleşme 
hükümlerinin, kaldıraçlı işlemlerine başlamadan önce, İNFO Yetkilisi tarafından kendisine, herhangi bir şüpheye yer 
vermeyecek şekilde açıkça anlatıldığını; bu sözleşmenin gereğini aynen yerine getireceğini; sorumluluklarını yerine 
getirmemesinden kaynaklanacak zararlar nedeniyle İNFO’ya zarar tazmini amacıyla başvurmayacağını gayrikabili rücu 
olarak, peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
Madde 55 -  Sözleşmenin Bir Örneğinin Yatırımcı Tarafından Teslim Alındığı: 
Bir nüsha olarak düzenlenen işbu 55 maddelik sözleşme, taraflarca okunup, mahiyeti anlaşıldıktan sonra birlikte 
imzalanıp, onaylı bir fotokopisi Müşteriye teslim edilmiştir. 
 

……../………/……....… 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 
 

Müşteri    İmza 
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HESABIN PARA CİNSİ, TEMİNAT VE KALDIRAÇ ORANLARINA İLİŞKİN MÜŞTERİ BEYANI 
 
 
 
HESABIN PARA CİNSİ : 
 
 

USDUSD  TRY  EUR  

 
 
 
 
TEMİNAT VE KALDIRAÇ ORANLARI : 
 
 
 
Hesabınızın Sürdürme teminat oranı  % 100, Pozisyon Kapama teminat oranı ise % 5 dir.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde 50.000.- TL veya muadili döviz tutarının üzerinde başlangıç teminatı 
olan yatırımcılara EURO/USD/TL para birimlerinin birbirlerine karşı olan değişim oranlarını esas alan varlıklar ile altına 
dayalı yapılan işlemlerde azami 10:1 kaldıraç oranı uygulanabilmektedir. Bu varlıklar dışında da kaldıraç oranı azami 10:1 
olarak uygulanır.  
 
 
 
Başlangıç Teminatı :  
 
50.000.- TL veya muadili döviz tutarı 
 
 
Taraflar, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Aracılık Sözleşmesi kapsamında döviz grupları ve kıymetli madenler için 
yukarıda belirtilen kaldıraç oranının ve teminat oranının uygulanmasını kabul ederler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 

Müşteri    İmza 
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İNTERNET VASITASI İLE YAPILACAK İŞLEMLERE DAİR SÖZLEŞME 
 
TARAFLAR 
Madde 1 
İşbu sözleşmenin tarafları  
 

Bir taraftan; İstanbul-Şişli Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No:14 Kat: 8 adresinde mukim İNFO 

YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş. (bundan böyle kısaca ”ŞİRKET veya Aracı Kurum” olarak anılacaktır) ile,  
 
diğer taraftan; iş bu sözleşme seti içinde bulunan “İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş  Alım-Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi”nin “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı 1. maddesinde kimlik ve adres bilgileri yer alan;  
 

…….………………………………………………………………………………………………........................................... 

(bundan böyle kısaca ”MÜŞTERİ” olarak anılacaktır)  
 
KONU 
Madde 2 
İş bu sözleşmenin konusu; internet hattı üzerinden elektronik emirler verilerek Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan 
sermaye piyasası araçlarının BİST, VİOP, diğer teşkilatlanmış resmi piyasalarda ve tezgah üstü piyasalarda türev 
ürünlerin ve kaldıraçlı işlemlere konu diğer sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde alım 
satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, düzenlenen sözleşmeler ve talimatlar kapsamında menkul kıymet, nakit virman ve 
ibra amaçlı ekstre teslimatı gibi diğer işlemlerin yapılmasıdır. Müşterinin işlemlerinde diğer bahis konusu menkul kıymet 
alım satım ve kredi sözleşmelerinde yer alan tüm geçerli limitler ve mevzuattan kaynaklanan yasal sınırlamalar uygulanır. 
Ayrıca müşterinin işlem limitleri konusunda iş bu sözleşmenin 7. maddesinde yer alan hükümler uygulanır. 
 
HESAP AÇILIŞI 
Madde 3 
Müşteri, Aracı Kurum Hesap Açma Formu'na kendisine ait kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz girer, sözleşmeleri imzalar 
ve ekine nüfus cüzden fotokopisini ekledikten sonra Aracı Kurum'a teslim eder. Aracı Kurum, gerekli kontrolleri yaparak 
herhangi bir eksiklik yoksa, Müşteri'nin işlem yapabilmesi için Müşteriye yatırım hesabı açılır, işlem yapabilmesi için 
gerekli kullanıcı kodu, şifre ve yetkiler verilir. Hesap Açma Formunda, Müşteri para transferlerini yapacağı kendi adına 
açılmış diğer kurumlardaki hesap numaralarını Aracı Kurum'a bildirir. Aracı Kurum yapacağı kontroller sonucunda yapılan 
başvuruyu herhangi bir neden ileri sürmeksizin reddetmek hakkına sahiptir. 
 
MÜŞTERİ VİRMAN TALİMATLARI 
Madde 4   
Müşteri internet ortamında kendi adına açılmış olan hesaplar arasında EFT ve havale talimatı verebilir. Ancak, bunun için 
Müşteri’nin önceden kendi adına açmış olduğu ve talimat verebileceği banka hesaplarını ve hesap numaralarını Aracı 
Kurum’a bildirmesi gerekmektedir. Müşterinin hesabından üçüncü kişilere para veya menkul kıymet virmanı internet 
vasıtası ile yapılamaz, bu tür işlemler müşterinin yazılı ve imzalı talimat aslı ile gerçekleştirilir.  
 
DELİLLER 
Madde 5 
Müşteri mutabakatını taşıyan tüm işlemler Aracı Kurum lehine delil teşkil eder. Müşteri, Aracı Kurumun verdiği şifreyi her 
zaman değiştirme imkanına sahiptir. Müşteri yazılı beyan ile Aracı Kurumdan şifresini değiştirmesini ve hesabına blokaj 
konulmasını talep edebilir. Müşteri'nin yazılı bildiriminin Aracı Kurum'a tebliğine kadar gerçekleşen tüm İşlemlerden 
Müşteri hukuken sorumludur. Müşteri, şifrenin üçüncü kişiler tarafından her türlü yasa dışı kullanımı halinde yazılı bildirim 
anına kadar olan tüm işlemlerden dolayı Aracı Kurumun hukuki sorumluluğunun olmadığını ve bu konuda itiraz hakkının 
bulunmadığını kabul eder.  Müşteri kendisine teslim edilen şifreyi hemen değiştirerek kendisinin belirlediği yeni şifreyi 
özenle saklamak zorundadır. Müşterinin gerçekleştirdiği işlemlerde kullanılan şifre kayıtları delil mahiyetindedir. Elektronik 
imzaya ilişkin olarak yapılacak yasal düzenlemeler iş bu sözleşmeye uygulanır. Müşterinin internet işlemleri nedeniyle 
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bilgisayar ortamında ürettiği her türlü dekont, talimat, emir formu ve ekstrenin üçüncü kişilere ibrazında hukuken geçerli 
sayılması için Aracı Kurum onayını taşıması gerekir. 
 
İŞLEM HAKKI KULLANIMI 
Madde 6 
Müşteri, internet üzerinden işlem yapmak hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, Aracı Kurumdan başkalarına 
işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret v.b. gibi maddi menfaatler temin edemez. Müşterinin internet 
üzerinden yapacağı işlemler sermaye piyasası mevzuatına aykırı olamaz. Aracı Kurum, mevzuata aykırılıkların tespiti 
halinde sözleşmeyi feshederek hesabı durdurur ve resmi mercilere bildirimde bulunur.  
 
İŞLEM LİMİTLERİ 
Madde 7 
Müşteri internet ortamında ancak hesabında yeterli nakit, menkul kıymet veya kredi limiti mevcut ise emirlerini 
gerçekleştirebilecektir. Aksi takdirde müşterinin emir ve talimatları yerine getirilmeyecektir. Müşteri bu hususu bildiğini ve 
bu sebeple işlem yapılmamasından dolayı Aracı Kurumu sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 
 
SORUMSUZLUK HALLERİ 
Madde 8 
Müşteri tarafından internet vasıtası ile yapılacak işlemlerin Aracı Kurumun kusuru olmayan teknik sebeplerden dolayı 
yerine getirilmemiş veya yanlış yerine getirilmiş olmasından Aracı Kurumun özen borcu dışında herhangi bir sorumluluk 
taşımadığını müşteri kabul ve taahhüt eder. Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcılar gibi 
internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda, vs teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma 
ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından veya bunlarla yapılan iletişim ve taşıma sırasında meydana gelecek olan 
kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bildirimlerden Aracı Kurum sorumlu değildir. Aracı Kurum 
internet sayfasında yer alan her türlü bilgi, yorum ve raporlar müşteriyi bilgilendirmeye yöneliktir. Herhangi bir şekilde 
alım-satım, teklif ve taahhüdü içermez. İnternet sayfasında yer alan bilgiler genel nitelikte olup, müşterinin alım satım 
kararlarını destekleyebilecek mahiyette yeterli bilgiler olmayabilir.  
 
İNTERNET YAPI DEĞİŞİKLİKLERİ 
Madde 9 
Aracı Kurum, sunmuş olduğu internet hattının yapısını, adını, içeriğini ve yer alan bilgileri, teknik yapısını dilediği zaman, 
dilediği şekilde değiştirmekte serbesttir. Yapılan değişikliklerin bu sözleşmede yer alan müşterinin hak ve sorumluluklarını 
ilgilendirmesi ölçüsünde müşteriye yazılı bildirimde bulunur.  
 
SÖZLEŞMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
Madde 10 
İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Müşterinin ve Aracı Kurum tarafından imzalanan alım satıma aracılık 
çerçeve sözleşmesi hükümleri uygulanır.  
 
YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ  
Madde 11 
Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların halinde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
Bir nüsha olarak düzenlenen işbu 11 maddelik sözleşme, taraflarca okunup, mahiyeti anlaşıldıktan sonra birlikte 
imzalanıp, onaylı bir fotokopisi Müşteriye teslim edilmiştir. 
 

……../………/……....… 
 
 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Müşteri    İmza 
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YURT DIŞI PİYASALARADA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARIN (CFD) ALIM SATIM İŞLEMLERİ 

RİSK BİLDİRİM FORMU 
 
ÖNEMLİ AÇIKLAMA 
YTA işlemlerinde kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. İşlem yapmaya karar vermeden önce, 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 
 
UYARI 
YTA 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. 
YTA alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz. 
 
RİSK BİLDİRİMİ 
İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki 
hususları anlamanız çok önemlidir.  
1. 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. YTA 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 
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. 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. YTA alım satım işlemlerinde size sunulan fiyatlar 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 YTA 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 YTA alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlamakta olup, YTA alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla 
tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 
         Tarih  : ……. / …….. / ……………… 

Müşteri; 
Adı Soyadı :  …………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Müşteri    İmza 
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YURT DIŞI PİYASALARADA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARIN (CFD) ALlM VE SATIM İŞLEMLERİNE  
ARAClLlK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

 
 
SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BİLGİLER  
1. Sözleşmenin Tarafları: 
İşbu sözleşmenin tarafları; Bir taraftan; İstanbul-Şişli Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No:14 Kat: 8  
adresinde mukim İNFO YATIRIM  MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca ”İNFO” olarak anılacaktır) ile, diğer 
taraftan; iş bu sözleşme seti içinde yer alan “İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş  Alım-Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi”nin “Sözleşmenin Tarafları” başlıklı 1. maddesinde kimlik ve adres bilgileri yer alan ve “Yatırımcıyı Tanıma 
Formu”nda kendisi hakkında ayrıntılı bilgi verilen ……………………………………............................................................. 
(kısaca YATIRIMCI) bir araya gelerek sermaye piyasasında, yurtdışı piyasalarda işlem gören türev araçların (YTA) alım 
satım işlemlerini yapmak üzere aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. 
 
2. YATIRIMCININ Kimlik Bilgileri ve Adresi: 
YATIRIMCI’nın kimlik, iletişim ve adres bilgileri, MASAK ve SPK mevzuatında öngörülen “Yatırımcıyı Tanıma Kuralı” 
yükümlülüğü kapsamında düzenlenen ve bu sözleşmenin ön tarafında yer alan “Yatırımcıyı Tanıma Formu”ndaki gibidir.  
Kimlik Bilgilerinin Doğruluğunun Sorumluluğu: 
İNFO, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, hesap 
açılmadan önce yatırımcının kimlik bilgilerini tespit eder.  
İNFO, YATIRIMCININ ve/veya temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin tespitinden ve doğrulanmasından sorumludur.  
 
3. YATIRIMCININ Risk ve Getiri Tercihleri, Yatırım Amacı ve Mali Durumu: 
YATIRIMCININ risk ve getiri tercihleri, yatırım amacı ve mali durumu gibi bilgileri “Yatırımcı Bilgi Formu”nda yer almaktadır. 
Bu formdaki bilgilerin değişmesi halinde, YATIRIMCI tarafından güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, İNFO’nun 
yaptığı işlemlerde söz konusu form esas alınacaktır. 
 
4. Risk Bildirim Yükümlülüğü: 
İNFO, yatırımcı için herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve sözleşme imzalamadan önce, YATIRIMCI’ya, söz konusu 
işlemlerin risklerini belirten bir açıklama yapmıştır. 
İNFO, bu açıklamaları yapmak üzere önceki sayfada yer alan “YTA alım satım işlemleri risk bildirim formu”nu kullanmış 
ve bu formun bir örneğini yatırımcıya vermiştir. 
Yatırımcı, İNFO’nun herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve sözleşme imzalamadan önce, kendisine, söz konusu 
işlemlerin risklerini belirten bir açıklama yaptığını; “YTA Alım Satım Risk Bildirim Formu”nu sözleşme imzalanmadan önce 
okuduğunu; YTA işlemlerin son derece riskli olduğunun bilincinde olduğunu; risk bildirim formunun bir örneğinin İNFO 
tarafından kendisine verildiğini beyan ve gayri kabili rücu olarak kabul eder.  
 
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 
5. Sözleşmenin Konusu: 
Yurt dışında, organize veya organize olmayan piyasalarda işlem gören türev araçların (YTA) alım satımına, yatırımcı adına 
açılacak bir teminat hesabı üzerine konulacak bloke karşılığında, İNFO tarafından belirlenen limit üzerinden, yatırımcının 
elektronik ortamda alım-satım yapmasına aracılık edilmesi, takası, saklanması ve nakdin teslimi ile ilgili olarak YATIRIMCI 
ile İNFO’nun, karşılıklı hak ve borçlarının tayin ve tespitinden ibarettir.  
 
6. İşlem Yapılacak Enstrümanlar: 
İNFO’nun internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda gösterilmiştir.  
 
7. İşlem yapılacak elektronik işlem platformları: 
İNFO’nun internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda gösterilmiştir.  
 
8. Tanımlamalar ve Kısaltmalar: 
İşbu sözleşmede geçen:  
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YTA : Yurt Dışı Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçları  
YTA Alım Satım İşlemi :  Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden, varlık, gösterge ve 
sermaye piyasası aracına dayanan türev ürün ve sözleşmelerin, CFD gibi diğer enstrümanların kaldıraçlı olarak elektronik 
ortamda alım satım işlemlerini,  
CFD :Gerçek anlamda satın alma işlemi olmadan emtia ve hammadde fiyatları üzerinden işlem yapabilme imkânı veren; 
dayanak menkul kıymet veya endeks ile ilgili fiyat dalgalanmalarını referans alan “fark sözleşmeleri”ni,  
Kaldıraç Oranı :İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı,  
KAS : Kaldıraçlı alım ve satım işlemlerini,  
SPA : Sermaye piyasası aracı alım ve satım işlemlerini,  
Elektronik İşlem  
Platformu (EİP) :İşlemlerin tümüyle elektronik ortamda yapıldığı borsa veya borsa benzeri işlem platformunu,  
Satış Fiyatı : İNFO’nun EİP’nda belirtilen satış fiyatını,  
Alış Fiyatı : İNFO’nun EİP’nda belirtilen alış fiyatını,  
Sözleşme : YTA alım ve satım işlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni,  
Parite : Ülke para birimlerinin, uluslararası piyasalarda belirlenen dönüşüm hadlerini,  
Spread : Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı, 
Swap : İNFO tarafından YATIRIMCI’nın hesabına yansıtılacak gecelik taşıma maliyetini,  
Baz Döviz : YATIRIMCI’nın işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,  
Karşıt Döviz : YATIRIMCI’nın işlem yaptığı döviz paritesindeki ikinci parayı,  
Uzun Pozisyon : Baz dövizin alımı ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir 
kontrata alım yönünden girilmesi ile doğan pozisyonu,  
Kısa Pozisyon : Baz dövizin satımı ile mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata 
satım yönünden girilmesi ile doğan pozisyonu,  
Açık Pozisyon : YATIRIMCININ ters işlemini yaparak kapatmadığı baz para cinsinden veya değerli madenin değeri ile 
gerçekleştirdiği alım ya da satım işlemlerini, yani, yaptığı işlem karşılığında bir para biriminde veya değerli madende 
borçluyken, diğer para biriminde veya değerli madende alacaklı olduğu netleştirme yolu ile tasfiye edilememiş 
pozisyonlarını,  
Kontrat : YATIRIMCININ, dövize, mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir alım satım 
işlemi gerçekleştirmek için İNFO ile yapmış olduğu herhangi bir sözleşmeyi,  
Çapraz Parite Kontratı : Yabancı bir para cinsinin başka bir yabancı para cinsi karşılığında, satımı için yapılan Kontratı,  
Döviz Kuru : EİP’nda yer alan, iki para cinsi arasındaki değişim oranını,  
Teminat : İşlem yapabilmek için gerekli olan özkaynak ile hesaptaki gerçekleşmemiş Kar/Zarar tutarını,  
Başlangıç Teminatı : İNFO’nun kendi takdiri ile belirlediği, YATIRIMCI’nın yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan 
minimum Özkaynak Tutarını,  
Sürdürme Teminatı : İNFO’nun kendi takdiri ile belirlediği, YATIRIMCI’nın Açık Pozisyonunu sürdürebilmek için 
sağlaması gerekli olan asgari Özkaynak Tutarı’nı,  
Kar/Zarar : Kapanmış pozisyonlardan doğmuş Türk Lirası cinsinden gerçek kazanç veya kayıp ile açık pozisyonların 
piyasa cari fiyatı üzerinden değerlemesi ile oluşan teorik kazanç veya kayıpları,  
SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,  
Kanun : 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu, 
Mevzuat : Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer yasa, 
tüzük ve yönetmelik ile benzeri yasal düzenlemelerin tümünü,  
Karar : Kaldıraçlı alım satım işlemleri yetki belgesi ve türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi çerçevesinde 
yapılabilecek faaliyetlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Karar Organı’nın 27.04.2012 tarih ve 13 sayılı 
toplantısında alınan karar çerçevesinde; CFD (contract for difference) olarak adlandırılan fark kontratları dahil, türev 
araçların kaldıraçlı alım satım işlemleri yetki belgesi ile sunulamayacağı, söz konusu araçlara ilişkin ancak yurtdışı türev 
araç alım satım aracılığı faaliyeti kapsamında aracılık faaliyeti yürütülebileceği ve bu kapsamda, kaldıraçlı alım satım 
işlemleri ve fark kontratları gibi ürünler de dahil türev araçlara aracılık faaliyetini birlikte yürüten aracı kurumların, söz 
konusu faaliyetleri yürütürken ilgili düzenlemelere uyum konusunda özen göstermelerine ve konuya ilişkin yatırımcıya 
yönelik reklam ve ilanlarda karışıklığa neden olacak ifadelerden kaçınmalarına ilişkin Kararı ifade eder. 
Yukarıda yer alan tanımlar işbu sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın YATIRIMCI ile İNFO arasındaki ilişkide geçerli 
olacaktır. YATIRIMCI’nın söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu şekilde işlem yaptığı varsayılır. 
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İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 
9. İşlemlerin Karşı Tarafına İlişkin Bilgiler: 
İNFO, YATIRIMCI emirleri için doğrudan karşı taraf konumundadır. Verilen emirler bizzat İNFO tarafından 
gerçekleştirilecektir. 
YATIRIMCI, “Piyasa Yapıcısı” olarak faaliyet gösteren İNFO ile arasında çıkar çatışması olabileceğini, kendisi 
kaybettiğinde, İNFO’nun kazanacağını, kendisi kazandığında İNFO’nun kaybedeceğini bildiğini; oluşacak zararlardan 
dolayı İNFO’dan herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
10. İNFO’nun Uyacağı İlkeler: 
a. İNFO, YATIRIMCI’ya adil ve dürüst davranacaktır.  
b. Ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları konusunda İNFO, YATIRIMCI’ya yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlayacaktır.  
c. İNFO işlemlerin gerçekleştirileceği fiyatları genel piyasa koşulları ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirleyecektir.  
d. Yatırılan teminat tutarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde YATIRIMCI’ya işlem yaptırılmayacaktır.  
 
11. Kullanma Kılavuzu: 
Kullanılacak platformlar, işleme konu olabilecek ürünler, emir tipleri, teminatlar, işlem yapma esasları, pozisyon açma, 
pozisyon kapatma, grafikler, raporlar, spreadler, fiyatlar, limitler vb. YTA işlemler alım satımına ilişkin tüm uygulama ve 
prosedürler İNFO’nun internet sitesinde ve YATIRIMCI’ya verilen işlem platformunda yer almaktadır. 
YTA işlemleri yapmaya başlamadan önce ve işlemleri sırasında YATIRIMCI sürekli olarak Kullanma Kılavuzunu okumak 
ve işlem mekanizmalarını anlamak zorundadır.  
 
12. Fiyatlar ve Alınan Pozisyonlar: 
Fiyatlar sürekli değişmekte ve İNFO’nun EİP’na anlık olarak yansıtılmaktadır. Teminatın yeterli olması koşuluyla 
Yatırımcıların açabileceği pozisyonlarda bir sınırlama yoktur.  
 
EMİRLERE İLİŞKİN ESASLAR 
13. Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar  
YATIRIMCI tarafından iletilecek emirlerde;  
- İşleme konu varlık  
- Emir Tipi,  
- Emrin alım ya da satım emri olduğu,  
- Fiyatı  
- Miktarı  
- Tarih ve mümkün olan en küçük birimde zamanı  
- Emrin geçerlilik süresi,  
- Müşteri hesap numarası,  
- Müşterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası,  
- Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası,  
- İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer).  
bulunması zorunludur.  
 
14. Emir Türleri: 
1. Limit Emir: İşlemlerin ya da Kontratların YATIRIMCI tarafından belirlenen fiyattan alınması veya satılması emridir.  
2. Piyasa Emri: İşlemlerin ya da Kontratların, mevcut EİP 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.  
3. Biri Diğerini İptal Eder Emri: Diğer bir emre bağlı emirdir. Eğer emirlerden biri gerçekleşirse, diğeri otomatik olarak 
iptal olur.  
4. Kayıp/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 emiri, genelde, Satış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatını geçtiği 
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zaman uygulanır. Satım için Durdur Emir'i, genelde, Alış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eşit veya 
bunun altına düştüğü zaman uygulanır. 
Emir türleri İNFO’nun internet sitesinde ve EİP’nda detaylı olarak yer alır. 
YATIRIMCI’nın vereceği emir türünün, piyasadaki tanımını bildiği kabul edilir ve diğer koşulların da gerçekleşmesi kaydıyla 
emir, İNFO tarafından EİP’na intikal ettirilir. 
YATIRIMCI, İNFO’ya verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirler. 
Emir türüne bağlı kalmaksızın fiyatlarda oluşabilecek kayma (slipaj) ve boşluklar (GAP) nedeniyle; İNFO, emirleri 
YATIRIMCI’nın belirlediği seviyeden gerçekleştirmeyebilir. 
Özellikle derinliğin kaybolduğu, spreadlerin had safhada açıldığı, hatta kotasyon verilmediği, kopma derecesindeki fiyat 
boşluklarının oluştuğu gece saatlerinde ve oynaklığın yükseldiği zaman dilimlerinde, “Limit ve Kayıp/Durdur(Stop) emirleri” 
YATIRIMCI’nın belirlediği değil, İNFO’nun bulabildiği piyasa fiyatlarından gerçekleşecektir.  
 
15. Emirlerin İletilme Esasları: 
YATIRIMCI alım ve satım emirlerini esas olarak “Elektronik İşlem Platformu (EİP)” vasıtası ile iletir. 
Ancak, İNFO, yazıyla teyit edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon 
vb.), sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım 
emirlerini yerine getirmeye yetkilidir. İNFO telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.  
İNFO, durumu YATIRIMCI’ ya hemen bildirmek suretiyle YATIRIMCI’ nın emirlerini kısmen veya tamamen kabul 
etmeyebilir  
İNFO, YATIRIMCI emrinin EİP’na iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak İNFO, kendisine atfedilemeyecek bir 
nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. 
YATIRIMCI’nın bu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda İNFO, 
YATIRIMCI’ nın riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.  
Kurul tarafından YATIRIMCI emirlerinin İNFO tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın tebellüğünden 
sonra İNFO, YATIRIMCI’ nın pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.  
 
16. Emirlerin Elektronik Ortamda İletilmesi ve Elektronik İşlem Platformu (EİP) ile ilgili Özel Şartlar: 
YATIRIMCI, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) ile emir, talimat iletmesi ve işlem yapması 
ile ilgili olarak bu Sözleşme’de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir. 
- YATIRIMCI, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) ile işlem yapmak üzere İNFO’dan aldığı 
hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, YATIRIMCI hesap numarası ve şifresinin üçüncü 
kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler YATIRIMCI tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve 
tüm sonuçları YATIRIMCI’ ya ait olacaktır. YATIRIMCI tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya 
kullanıldığının İNFO’ya bildirilmesi üzerine İNFO, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve 
talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.  
- İNFO’nun telefaks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) birinde arıza 
meydana gelmesi durumunda, YATIRIMCI emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.  
- YATIRIMCI, İNFO’nun bu Sözleşme uyarınca yapacağı her türlü bildirimleri EİP ve/veya elektronik iletişim sistemleri ile 
göndermesini ve/veya elektronik ortamda erişimine olanak sağlanmasını; elektronik ortamda yapılan bildirimlerin geçerli 
olacağını beyan ve kabul eder.  
- YATIRIMCI, İNFO tarafından sunulan hizmeti eksiksiz alabilmesi için internet erişimini sağlayabilecek niteliklere haiz 
bilgisayar, akıllı telefon, internet erişim programlarının son sürümünü cihazında hazır bulunduracaktır.  
- Elektronik İşlem Platformu’ndan, dolayısıyla YTA alım satım hizmetinden yararlanamamasının sorumluluğu tamamen 
YATIRIMCI’ya aittir. YATIRIMCI bu sebeple İNFO’dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz.  
- YATIRIMCI, kendisinin doğrudan internet vasıtasıyla veya diğer online iletişim sağlayan araçlarla gerçekleştirdiği yada 
yazılı olarak veya telefonla ilettiği emirlerle yaptığı tüm işlemlerin ve sonuçlarının İNFO’ya ait EİP’nda gerçekleştiğini 
bildiğini ve işlemlerin sonuçlarının tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.  
- YATIRIMCI ya da İNFO tarafında oluşabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, 
vb.sorunlardan dolayı İNFO sorumlu tutulamaz ve verilen hizmetin aksaması veya hatalı olmasından dolayı YATIRIMCI 
hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu 
İNFO’ya ait değildir. Zorunlu nedenler sebebiyle yaşanan gecikmelerde YATIRIMCI uğradığı zararları İNFO’dan talep etme 
hakkına sahip olmayacaktır. İNFO herhangi bir aksaklık doğmaması için gereken özeni gösterecektir.  
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17. Emirlerin Saklanması: 
İNFO’ca telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün 
içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, EİP dahil, internet 
üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten yatırımcılara ilişkin IP (Internet 
Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren 
kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde 
yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, YTA alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların 5 yıl 
süreyle saklanması zorunludur. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı 
olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.  
 
18. Emirlerin Teyidi: 
YATIRIMCI Elektronik İşlem Platformu‟nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine Elektronik 
İşlem Platformu‟nu kullanarak kendisi kontrol edecektir.  
Emrin gerçekleştirildiği anda EİP’nda oluşan fiyat, işlem ekranında görüntülenmek suretiyle İNFO tarafından 
YATIRIMCI’ya bildirilir. İNFO tarafından yatırımcıya ayrıca, emrin gerçekleştiğine dair teyit veya bildirim yapılmaz. 
YATIRIMCI ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için EİP’nunu çalışılabilir şekilde açık tutmakla yükümlüdür. 
İNFO, YATIRIMCI’nın EİP’na işlem akıbetini yansıttığında YATIRIMCI’ya emir akıbetini bildirmiş addedilir. YATIRIMCI, 
bildirimi almadığını iddia edemez ve bu nedenle İNFO’ya sorumluluk yükleyemez.  
YATIRIMCI, hesabında Açık Pozisyon bulunduğunda hesabını sık sık kontrol etmekle yükümlüdür.  
YATIRIMCı telefon ile verdiği emirlerin akıbetini emrin verildiği gün 24:00‟e kadar kontrol edebilir.  
 
19. Emirlerin iptali: 
1. Gerçekleşmiş YATIRIMCI emirleri İNFO tarafından iptal edilemez veya değiştirilemez. Ancak :  
a. İtiraz üzerine YATIRIMCI lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,  
b. EİP’nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan YATIRIMCI mağduriyetinin giderilmesi amacıyla,  
c. Profesyonel Müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem 
vasıtası ile otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda, 
emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir.  
2. İNFO, birinci fıkranın (b) veya (c) bendi kapsamında bir işlem tesis etmek isterse, birinci fıkranın (b) veya (c) bendi 
hükümlerine uygun olarak ilgili tüm müşteriler için söz konusu uygulama gerçekleştirilir. Bu müşterilere gerekçesi ile birlikte 
en seri iletişim aracı ile tesis edilen işlem hakkında bildirim yapılır.  
3.  Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında gerçekleştirilecek emir iptali, en geç ertesi işlem günü içerisinde gerçekleştirilebilir. 
4. YATIRIMCI bekleyen emirlerinin fiyatlarını, platformdaki emri gerçekleşmediği sürece dilediği zaman, dilediği fiyat 
seviyesinden değiştirebilir veya iptal edebilir.  
 
20. Gerçekleşen Emirlerin Hesaplara Kaydı ve Açık Pozisyonların Güncellenmesi: 
İşlem konusu varlıklar İNFO tarafından muhasebe kurallarına uygun olarak kayıtlara yansıtılır. 
İşlem konusu varlıklar, açık pozisyonlar anlık olarak değerlendirilir ve YATIRIMCI’ya EİP üzerinden bildirilir. 
Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncelleştirilmesinde yatırımcının ödemekle yükümlü komisyon ve diğer 
giderler YATIRIMCI’nın borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların netleştirmesi sonucu serbest kalan tutar 
YATIRIMCI’nın alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile komisyon tutarı YATIRIMCI’ nın borcuna kaydedilir. 
Gün sonundaki kar ve zararlar, Takas Merkezindeki YATIRIMCI teminat hesabına yansıtılır. 
 
TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR 
21. Kaldıraç Oranı: 
a. 50.000.- TL veya muadili döviz üzeri teminatı olan müşterilerde uygulanabilecek en yüksek kaldıraç oranı 10:1’i 
geçemez. Söz konusu teminat tutarlarında Sermaye Piyasası Kurulunca değişiklik yapılması halinde belirlenen yeni 
tutarlar geçerli olacaktır.  
b. Kaldıraç oranına yönelik prensipler EİP’nda ve İNFO’nun www.İnfoyatirimfx.com internet sitesinde anlık olarak, işlem 
yapılmadan önce ilan edilir. 
c. YTA alım satım işlemlerine başlamadan önce, uygulanacak kaldıraç oranı birinci fıkrada yer alan oranı geçmemek 
kaydıyla İNFO ile YATIRIMCI arasında enstrüman bazında serbestçe belirlenir. 
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22. Teminat Yatırma Yükümlülüğü: 
YATIRIMCI, YTA alım satım işleminde aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili işleme ilişkin olarak Başlangıç 
Teminatları ve Sürdürme Teminatlarını İNFO’ya yatırmakla yükümlüdür.  
 
23. Teminatlara İlişkin Kuralların Bulunduğu Yer: 
Teminat mekanizması ve nakdin teslimine ilişkin ilave hususlar İNFO’nun internet sitesi ile EİP’nda detaylı olarak yer 
almıştır. 
İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma 
süreleri İNFO tarafından belirlenerek internet sitesinde ve EİP’nda ilan edilir. 
 
24. Teminata Kabul Edilebilecek Varlıklar: 
Tamamı nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz teminat olarak kabul edilir. 
 
25. Başlangıç Teminatı Tutarı: 
YATIRIMCI, YTA alım ve satım işlemleri neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için İNFO tarafından belirlenen, 
koşulları www.İnfoyatirimfx.com internet sitesinde ve EİP’nda yayımlanan %100 oranındaki başlangıç teminatını 
yatırmakla yükümlüdür. 
Aksi belirtilmedikçe, başlangıç teminat oranı (Varlık/Margin) = % 100’dür. 
İNFO uygulanacak olan kaldıraç oranını ve dolayısıyla, başlangıç teminat oranını tavsiye etmemektedir. 
 
26. Sürdürme Teminatı Oranı: 
YATIRIMCI’nın hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat Tutarı 
oranları döviz çiftleri ve varlık bazında İNFO’nun www.İnfoyatirimfx.com internet sitesinde ve EİP’nda yayımlanır. 
Yatırımcıya uygulanacak olan sürdürme teminat oranı % 5 dir.  
İNFO sürdürme teminat oranının altına inilmeyeceğini YATIRIMCI’ya garanti etmemektedir.  
İNFO, YATIRIMCI’nın yüksek kaldıraç kullanmasını önermemektedir. 
İNFO ve YATIRIMCI’nın kayıtlı telefondan yapacakları görüşme, EİP ve/veya elektronik posta ile bildirim yapılması 
suretiyle sürdürme teminat oranı değiştirilebilir.  
 
27. Teminat Aktarım Yetkisi: 
YATIRIMCI, İNFO’daki hesabından, Takas Merkezi’ndeki teminat hesabına; keza, Takas Merkezi’ndeki teminat 
hesabından, İNFO’daki hesabına nakit ve/veya kıymet aktarılması işlemleri için İNFO’ya yetki verdiğini peşinen kabul 
etmiştir.  
 
28. Teminatların Rehni: 
Teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.  
 
29. Teminatların Saklanması: 
Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir İşbu sözleşme hükümleri uyarınca İNFO’ya tevdi edilmesi 
gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir.  
 
30. Teminatlar Üzerindeki Tasarruf Yetkisi: 
Bu teminatlar, nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil, 
üzerlerindeki tüm tasarruf haklarının, YATIRIMCI tarafından, İNFO’ya geçmesini ve İNFO tarafından kullanılmasını 
sağlayacak şekilde İNFO’ya teslim edilir. 
YATIRIMCI tarafından İNFO’ya tevdi edilen teminatların, başkaca her hangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde 
hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir. İNFO teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde SPK 
mevzuatı hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve YATIRIMCI’nın YTA Alım-Satım İşlemlerinden doğan yükümlülüklerinin 
karşılanması için Takas Merkezi’ne tevdi eder. Bu şekilde İNFO  nezdinde bulunan işlem teminatları, münhasıran YTA 
Alım – Satım İşlemlerinden kaynaklanan YATIRIMCI’nın yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır. YATIRIMCI’ nın 
İNFO’ya karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz. 
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31. YATIRIMCI Pozisyonlarının İNFO Tarafından Otomatik Olarak Kapatılması  
YATIRIMCI hesabında bulunan teminat tutarı, İNFO’nun www.İnfoyatirimfx.com internet sitesinde ve EİP’nda yayımlanan 
“Sürdürme Teminat Tutarı”na eşit veya “Sürdürme Teminatı”nın altına düşer ise; İNFO, YATIRIMCI’nın hesabındaki açık 
pozisyonların tamamını veya bir kısmını, dilediği üründeki pozisyondan başlayarak, dilediği zaman ve dilediği fiyattan, 
YATIRIMCI’nın onayını almadan, YATIRIMCI’ya bilgi vermeden, bu sözleşmenin 26.maddesinde yer alan sürdürme 
teminatının daha altındaki bir orandan ters işlemle kapatmak ve/veya likidite etme hakkına sahip olacaktır. 
YATIRIMCI teminat yükümlülüklerini takip etmekle mükellef olup, aksi takdirde doğacak zarardan kendisi sorumlu 
olacaktır.  
İNFO, YATIRIMCI hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği 
kanaatine vardığı veya YATIRIMCI menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları re’sen 
kapatmaya/likidite etmeye tam yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması tamamen İNFO’nun takdirinde olup, bu yetkinin 
kullanılması veya kullanılmamasından; YATIRIMCI pozisyonlarının, bu sözleşmenin 26. maddesinde yer alan “sürdürme 
teminat oranının” daha altındaki bir orandan kapatılmasından doğacak zararlardan İNFO sorumlu tutulamaz. 
 
32. İNFO’nun Teminat Tamamlama Çağrısı Yapma Yükümlülüğü Olmadığı: 
YATIRIMCI, teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. 
Teminatının azaldığını, açık pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini, anlık kar/zarar durumunu izlemek, öğrenmek ve 
bilmek yükümlülük ve sorumluluğu tamamen YATIRIMCI’ya aittir. 
YATIRIMCI kalan teminatını, anlık pozisyonunu, kar/zararını, gerçekleşen işlemlerini bilmediğini ileri süremez. 
Olağanüstü durumlarda veya gerek gördüğünde İNFO teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda YATIRIMCI 
işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. 
 
33. Teminatların Nemalandırılması: 
İNFO tarafından Takas Merkezi’ne yatırılan YATIRIMCI’ ya ait nakit işlem teminatları, Takas Merkezi tarafından 
nemalandırıldığı takdirde, YATIRIMCI hesabına aktarılır. 
YATIRIMCI tarafından işlem yapmak üzere getirilen teminat, İNFO tarafından sadece YTA alım satım işlemlerinde 
kullanılmak üzere kabul edilir. 
Bankacılık düzenlemeleri uyarınca nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi asla mümkün 
olmayacaktır. 
 
TUTULACAK KAYITLAR VE BİLDİRİMLERLE İLGİLİ ESASLAR 
34. Yatırımcı Hesaplarına İlişkin Olarak İNFO Tarafından Tutulacak Kayıtlar: 
a. İNFO tarafından yatırımcı hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtların anlık olarak YATIRIMCI bazında;  
i. Hesaplarda gerçekleşen tüm YTA alım satım işlemlerine,  
ii. Tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine,  
iii. Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına,  
iv. Açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına,  
v. Hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına,  
vi. Hesapların teminat durumlarına, 
 ilişkin bilgileri içermesi zorunludur.  
b. İNFO, YATIRIMCI’nın elektronik işlem platformu üzerinden 34.a’da yer alan bilgilere erişimine imkân sağlamakla 
yükümlüdür.  
 
35. İNFO’nun Yatırımcılarına Bilgi Verme Esasları: 
a. YATIRIMCI, İNFO nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenmek hakkına sahiptir. Yatırımcıya 
düzenli olarak belli periyodlarla tüm hesap hareketlerini gösteren ekstreler masrafı kendisine ait olmak üzere iş bu 
sözleşme seti içerisinde yazılı olarak beyan ettiği faks, posta veya e-mail adresine gönderilir.  
b. YATIRIMCI bildirmiş olduğu ……..................................................................e-mail adresine tüm hesap ekstrelerinin ve 
ayrıca bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimlerin gönderilmesini talep etmesi durumunda, bu şekilde yapılan bildirimler; tebliğ 
edilmiş sayılır. YATIRIMCI bu yolla yapılacak bildirimleri tebellüğ etmiş olacağını peşinen kabul eder.  
c. YATIRIMCI’ya yapılacak aylık bildirimlerde, ilgili dönem içerisinde;  
i. Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktara,  
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ii. Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına,  
iii. Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına,  
iv. Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere,  
v. Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,  
vi. Teminat durumlarına,  
ilişkin bilgilere anlaşılır ve açık bir biçimde yer verilmesi zorunludur.  
d. İNFO tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara 
ilişkin bilgileri içerecek şekilde YATIRIMCIYA bildirimde bulunulur. Bildirimin yapılma şekli İNFO ile YATIRIMCI arasında 
serbestçe belirlenebilir.  
e. Aksi belirtilmedikçe tüm bildirimler elektronik ortamda yapılacaktır.  
f. Aylık bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve bildirime ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde müşteriler in 
adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. Ancak, anılan belgeler müşterinin yazılı talebi üzerine, müşteri 
tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin 
bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir.  
g. Bildirimlerin yapıldığına ilişkin ispat yükü İNFO’ya aittir.  
h. İNFO tarafından yazılı talebi bulunması koşuluyla YATIRIMCI’ya günlük ve/veya aylık bildirim yapılmayabilir. Ayrıca, 
ilgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmayan müşterilere bildirimde bulunulmayabilir.  
i. YATIRIMCI, İNFO’nun göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem 
sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı 
tarihten sonra derhal İNFO'ya ulaştırmakla yükümlüdür.  
j. İNFO’nun ve YATIRIMCI’ nın ikametgahı ve Tebligat Adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir. YATIRIMCI 
ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri İNFO'ya yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça İNFO’nun bilinen son 
adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.  
k. İNFO, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet 
veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.  
 
SPREAD, ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN ESASLAR 
36. Spreadler, Ücretler, Komisyonlar ve Masraf Tutarları/Oranları: 
YATIRIMCI, İNFO’nun internet sitesinde ve EİP’nda yayımlanan tutardaki spreadi, ücreti, komisyon ve/veya masraf 
karşılığını İNFO’ya ödemekle yükümlüdür. İşbu tutarlar YATIRIMCI hesabından tahsil edilir. Gecelik Taşıma Maliyetleri, 
Interbank piyasasındaki faiz oranları ve yurtdışı brokerların 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 de kontrol edilebilir. 
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. 
İNFO bu giderleri YATIRIMCI’nın hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.  
 
37. Spreadler, Ücretler, Komisyonlar ve Masraf Tutarları/Oranlarının Nasıl Tahsil Edileceği: 
İNFO, söz konusu komisyonun tahsilini YATIRIMCI’nın İNFO nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın 
mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. 
Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister 
Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun YATIRIMCI’ya aittir. YATIRIMCI, İNFO’nun 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. 
Bu sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin YATIRIMCI adına İNFO 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. 
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38. Spreadler, Ücretler, Komisyonlar ve Masraf Tutarları/Oranlarının Nasıl Değiştirileceği: 
YATIRIMCI’nın bu nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, İNFO dilediği anda YATIRIMCI’ya uyguladığı 
komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik İNFO tarafından YATIRIMCI’ya internet sitesinde yayımlanmak, e-
posta gönderilmek suretiyle ve/veya EİP üzerinden bildirilir. YATIRIMCI tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 gün 
içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde yeni oran geçerli olur. 
 
39. YATIRIMCI Alacaklarının Ödenmesi:  
YATIRIMCI, İNFO nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakdi çekebilir. YATIRIMCI 
alacaklarının, YATIRIMCI’nın talebi üzerine, İNFO en geç 2 iş günü içinde tam ve nakden ödenmesi zorunludur. 
 
İNFO’nun TAKAS ve MAHSUP YETKİSİ İLE REHİN VE HAPİS HAKKI 
40. Takas ve Mahsup Yetkisi: 
İNFO nezdinde açılan YATIRIMCI’ya ait hesaplarda YATIRIMCI’nın bu sözleşme ve varsa İNFO ile imzalamış olduğu 
diğer çerçeve sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile 
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 İNFO, YATIRIMCI’nın İNFO ile imzalamış olduğu diğer sözleşmelerden kaynaklanan borç ve 
alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. 
İNFO’nun burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, İNFO’nun ilerisi için de o hakkından feragat 
ettiği anlamına gelmeyecektir. 
 
41. Hapis ve Rehin Hakkı: 
İNFO, YATIRIMCI’nın bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, YATIRIMCI’nın İNFO 
nezdinde yer alan tüm YATIRIMCI hesaplarında bulunan her türlü varlık üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir. 
YATIRIMCI’ nın bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen YTA alım-satım işlemleri ve diğer işlemleri neticesinde 
oluşan borç ve alacakları üzerinde İNFO’nun hapis, takas ve mahsup hakkı, Sermaye Piyasası Kanunu, Borçlar Kanunu, 
Medeni Kanun ve sair yasal mevzuat çerçevesinde icra edilir. 
İNFO, YATIRIMCI’nın iş bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine 
göre YATIRIMCI hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir. 
 
YATIRIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAAHHÜTLERİ 
42. YATIRIMCI’nın Tazmin Yükümlülüğü: 
YATIRIMCI, bu sözleşmeye göre teminat ve borçlarını zamanında ve tamamen ödemediği takdirde İNFO’nun 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  iki katı oranında faiz işletilir.  
 
43. İzinsiz Aracılığa Yer Verilmemesi :  
YATIRIMCI, İNFO nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına işlem yapacağını, birden fazla kişi adına 
veya temsilci sıfatıyla işlem yapmayacağını her ne ad altında olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu, 
acente, şube veya aracı kurum için öngörülmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonlarının 
bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, müşteri emri formu ve benzeri belgeleri düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden 
herhangi birinin YATIRIMCI tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait 
olacağını ve zikredilen sebeplere binaen İNFO’nun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını 
beyan ve taahhüt eder. 
 
44. Kendisini Sözde İNFO Personeli Gibi Tanıtanlara İtibar Edilmemesi: 
YATIRIMCI, işlemlerini İNFO’nun yetkili ve kadrolu personeli aracılığıyla yürütmek zorundadır. YATIRIMCI, Kendisini 
İNFO’nun elemanı gibi gösteren kişilerle ilişki kurmayacaktır. İlişki kurduğu kişilerin İNFO’nun personeli olup olmadığını 
sorgulamak ve doğrulamak YATIRIMCI’nın sorumluluğundadır. Yatırımcı, İNFO’nun iradesi ve bilgisi dışında, kendisini 
İNFO’nun personeli gibi gösteren şahıslar tarafından kandırıldığını, zarar gördüğünü ileri süremeyeceğini beyan, kabul ve 
taahhüt eder. 
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45. YATIRIMCI’nın İNFO ile 24 Saat Kesintisiz İletişim Kurma Yükümlülüğü: 
İşbu sözleşmenin üstünde yer alan cep, iş ve ev telefonları, faksı, e-posta hesabı, iletişim adresi yoluyla İNFO’nun, 
YATIRIMCI ile iletişim kurma çabasına karşılık, YATIRIMCI telefonunu veya bilgisayarını açmadığını, iletiyi okumadığını, 
SMS’i ve/veya EİP’nu görmediğini, gönderiyi almadığını ileri süremez. Bir başka anlatımla, İNFO’nun kendisi ile yirmi dört 
saat sürekli ve kesintisiz temas kurabilmesini sağlamak yükümlülüğü ve sorumluluğu YATIRIMCI’ya aittir. 
 
46. İNFO’nun Mevzuata Uyum Amacıyla Uyguladığı Kurallar: 
Bu sözleşme kapsamında YATIRIMCI tarafından verilecek bütün emirler ve bunlara bağlı olarak yurtiçi veya yurtdışı 
piyasalarda gerçekleştirilecek bütün işlemler; bu sözleşmeye, İNFO’nun YATIRIMCI’ ya zaman zaman bildireceği işlem 
esas ve şartlarına ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir. Yurtdışı alım satım işlemlerinde III-37.1 Sayılı SPK Tebliği’nin 
15. ve 20. maddeleri çerçevesinde belirtilen hükümler dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılmış olan sözleşme ve 
sermaye piyasası aracı bedelinin transferi, saklama işlemleri ve işlem teyitleri karşılıklı hak ve yükümlülükler tebliğde 
belirlenen hükümler çerçevesinde geçerli olacaktır. İNFO mevzuata uygun olarak yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu 
tutulamaz. 
 
47. Alım Satım Tavsiyeleri: 
İNFO, 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, İNFO herhangi bir işlemle ilgili olarak YATIRIMCI’ ya bilgi verir veya tavsiyede bulunur 
ise, YATIRIMCI’ nın bu bilgi veya tavsiyeye güvenmesi sonucunda uğrayacağı zararlardan İNFO sorumlu tutulamaz. 
YATIRIMCI, İNFO’nun gerek alım satım işlemlerini gerçekleştiren personelinin ve gerek YTA alım satım piyasalarının 
genel gidişatını inceleyip, izleyen ve bu konuda danışmanlık hizmeti veren personelinin hiçbir şekilde belirli bir getiriyi vaad 
etmediği gibi, portföyde oluşabilecek zararlardan da sorumlu olmadığını; tüm YTA alım satım işlemlerinin çeşitli oranlarda 
riski olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen getirinin gerçekleşmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde 
yatırılan teminatın dahi tamamen kaybedilebileceğini beyan ve kabul eder. 
 
48. Sınırlamalar: 
İNFO, herhangi bir zamanda kendi takdirinde olmak üzere, YATIRIMCI’ nın sahip olabileceği veya edinebileceği 
pozisyonların sayısını sınırlandırabilir. Söz konusu pozisyon limitleri konusundaki sınırlamalar YATIRIMCI’ ya yazılı olarak 
İNFO tarafından bildirilir. Bu nedenle, İNFO, YATIRIMCI’nın hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon 
yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. YATIRIMCI, tek başına ya da başkalarıyla birlikte mevzuatın belirlediği 
pozisyon limitlerini aşmamayı kabul eder. 
 
49. Temlik Yasağı: 
YATIRIMCI, İNFO’nun yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve vecibelerini ve İNFO nezdindeki hesaplarını 
başkasına devir ve temlik edemez. 
 
50. Temsil: 
İNFO'ya karşı yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi 
sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Temsilcilerin bu sözleşme ile YATIRIMCI’ nın yetkili olduğu her konuda yetkili 
olduğu kabul edilir. 
Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler YATIRIMCI tarafından noter kanalıyla İNFO'ya bildirilinceye kadar, 
İNFO yönünden geçerli olacaktır. 
YATIRIMCI, vekilinin İNFO’da kendisinin verdiği yetkiler dahilinde yapacağı işlemlere itiraz etmeyeceğini peşinen ve gayri 
kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. 
İNFO yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları, yatırımcılardan, YTA alım ve 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 yatırımcı adına işlem yapamazlar. 
YATIRIMCI, İNFO yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanlarına, kendisinden, YTA alım ve 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 kendi adına işlem yapılmasını teklif edemeyeceğeni beyan, kabul ve taahhüt eder.  
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51. Ortak Hesaplar: 
Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle İNFO nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak 
İNFO’ya bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, 
münferiden İNFO’ya her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan menkul kıymet ve nakitlerin tamamı 
üzerinde tasarruf etmeye bu Sözleşme’de yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Bu nedenle, müşterek yatırım 
hesabı sahiplerinden her birisi, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin yatırım hesabını kullanmalarından doğacak tüm 
sonuçlardan müteselsilen sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Vefat halinde, haciz, tedbir, vb. kanuni 
işlemler karşısında aksi sözleşmede belirtilmediği sürece hak ve borçlar eşit sayılır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu 
Sözleşme’den doğacak borç ve yükümlülüklerden İNFO’ya karşı müteselsilen sorumludur. İNFO ortak hesap 
sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Herbir 
hesap sahibinin dilediği şartlarda ve dilediği kişiyi vekil tayin etme hakları vardır, ancak diğer hesap sahiplerinin bu duruma 
ilişkin yazılı muvaffakatlerinin bulunması zorunludur. Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birisinin tayin etmiş olduğu 
vekilin yetkileri dahilinde yapmış olduğu işlemlerden dolayı, hesap sahiplerinin herhangi bir şekilde İNFO’ya itiraz hakları 
bulunmamaktadır.  
 
DİĞER HUSUSLAR 
52. Delil Şartı: 
Bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflarda İNFO’nun defter, belge ve kayıtları ile İNFO 
tarafından ses kayıtları incelenir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak ve 
YATIRIMCI mutabakatını içermek kaydıyla, İNFO’nun telefon, telefax, EİP, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri 
(Internet, Intranet, akıllı telefon vb.) gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak YATIRIMCI’dan emir aldığı durumlarda, 
İNFO’nun defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, EİP, elektronik 
ortamdaki iletişim sistemleriyle (Internet, Intranet, akıllı telefon vb.) gönderilen talimat örnekleri İNFO ile YATIRIMCI 
arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir.  
 
53. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler: 
Bu sözleşmede yapılacak değişikliklerin yazılı olarak yapılması şarttır.  
İNFO iş bu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. 
İNFO bu değişiklikleri YATIRIMCI’ ya iadeli taahhütlü posta, internet sitesi, elektronik posta, EİP ile bildirecektir. Bildirimin 
YATIRIMCI tarafından alındığı ya da bu Sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu 
değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. YATIRIMCI’ nın 
bu nedenle Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır. 
Finansal enstrümanın, faiz oranının, cezai şartın, YATIRIMCIYA verilecek hizmetin ve benzeri hususların İNFO tarafından 
tek taraflı olarak değiştirilmesi, ancak bu değişiklik hakkında YATIRIMCIYA derhal bildirimde bulunulması ve 
YATIRIMCIYA sözleşmeyi feshetme hakkı tanınması kaydıyla mümkündür. 
Ancak, YATIRIMCI, İNFO’nun müdahalesi olmaksızın değişebilen YTA alım satım işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya 
çıkan durumların haklı sebep kabul edilerek İNFO’nun tek taraflı olarak sözleşme şartlarını değiştirilebilmesine muvafakat 
ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 
YATIRIMCI mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya 
gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
54. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi: 
İşbu sözleşme süresiz olup, taraflarca yedi iş günü öncesinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme her zaman 
feshedilebilir. 
Sözleşmenin feshi durumunda YATIRIMCI’ nın talimatı doğrultusunda YATIRIMCI’ ya ait nakit ve menkul kıymetler bir 
başka kuruluşa transfer edilir veya İNFO veznesinden nakden ödenir veya teslim edilir. YATIRIMCI’ ya ait menkul kıymetler 
mislen teslim edilir. 
YATIRIMCI’nın İNFO’ya işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına 
kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur. 
 
 
 



 46             

55. İşlem Saatleri: 
YATIRIMCI, İNFO’ya telefonla, online iletişim sağlayan diğer araçlarla veya EİP vasıtasıyla Pazar günü 24:00’den Cuma 
günü 24:00’e kadar ürünlerin işlem saatlerinde emir iletebilir. Yazılı emirler ise ancak mesai günleri 09:00 – 18:00 saatleri 
arasında İNFO’ya iletilebilir. 
Noel tatili, Yeniyıl tatili, bayram tatili, ulusal tatil vb. uluslararası piyasaların tatil olduğu ve/veya erken kapandığı günlerde 
yukarıdaki çalışma saatleri değişebilir. Değişiklikler, İNFO tarafından telefon, elektronik posta, internet sitesinde ve/veya 
EİP’nda duyuru yayımlamak suretiyle makul bir süre önceden YATIRIMCI’ya bildirilir. 
İNFO, internet sitesinde ve EİP’nda açıklamak ve/veya YATIRIMCI’ya elektronik posta göndermek veya telefon etmek 
kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirme ve işlem saatlerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. 
Yukarıda belirtilen tatil günlerinde, grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer zorunlu durumlardan ötürü 
İNFO’nun kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı YATIRIMCI kabul eder. YATIRIMCI, İNFO’nun 
kapalı olduğu bu gibi günlerin İNFO tarafından iş günü sayılmamasını ve bu gibi durumlarla ilgili olarak İNFO’nun gerekli 
göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder. 
 
56. Açıklık Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Hükümler: 
İşbu sözleşmede açıklık veya hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemelerine aykırı hükümler uygulanamaz. 
Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurulun ilgili düzenlemeleri kıyasen, Kurul düzenlemelerinde hüküm 
bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır. 
 
57. Uyuşmazlıkların Hali: 
İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.  
 
58. Kısmi Hükümsüzlük: 
Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, bu hükümsüzlük sözleşmenin geçerliliğini etkilemez.  
 
59. YATIRIMCI Beyanı: 
YATIRIMCI toplam 60 (altmış) maddeden ibaret olan bu sözleşmenin tamamını dikkatle okuduğunu, tüm hükümlerini 
anladığını ve bütün koşullarını kabul ettiğini; sözleşmenin her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki 
sayfalar imzalanmamış olsa da tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu; YTA alım satım işlemlerinin yüksek risk 
taşıdığını; bu sözleşme hükümlerinin, YTA işlemlerine başlamadan önce, İNFO Yetkilisi tarafından kendisine, herhangi bir 
şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça anlatıldığını; bu sözleşmenin gereğini aynen yerine getireceğini; sorumluluklarını 
yerine getirmemesinden kaynaklanacak zararlar nedeniyle İNFO’nun zarar tazmini amacıyla başvurmayacağını gayrikabili 
rücu olarak, peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
60. Sözleşmenin Bir Örneğinin YATIRIMCI Tarafından Teslim Alındığı: 
Bir nüsha olarak düzenlenen işbu 60 maddelik sözleşme, taraflarca okunup, mahiyeti anlaşıldıktan sonra birlikte 
imzalanıp, onaylı bir fotokopisi Müşteriye teslim edilmiştir. 

……../………/……....… 
 
                                                                                      

 
 
 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 
 

 
 
 

Müşteri    İmza 
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MÜŞTERİ TANIMA FORMU 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı tebliği hükümleri gereğince “Müşteriyi Tanıma Kuralı" çerçevesinde Aracı 
kuruluşlarca müşterilerin risk ve geliri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları 
amacı ile bu formun müşteriler tarafından doldurulması gerekmektedir. Müşteri bilgi vermek istemezse tüm sorumluluk 
kendisine ait olacaktır. 
 
1- AŞAĞIDA YER ALAN KONULARA CEVAP VERMEK İSTİYOR MUSUNUZ? 
    A) Evet                                                   B) Hayır 
 
Cevabınız evet ise aşağıdaki soruları cevaplayınız, hayır ise diğer sorulara cevap vermemeniz veya eksik cevap vermeniz 
nedeni ile tüm sorumluluğun şahsınıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğiniz anlamında imzalayınız. 
Bilgi vermek istemiyorum ve sorumluluk şahsıma aittir.                

                    Tarih : 
                                                                                             
                                                                                                  
 
 
 

2- AYLIK TL TOPLAM GELİRİNİZ 
    A) 1-2 Bin       B) 2-5 Bin      C) 5-10 Bin        D) 10 Bin Üstü 
 
3- MALİ DURUMUNUZ BİST YASAL LİMİTLERİN ÜZERİNDE İŞLEM YAPMAYA VE TAKAS  
    YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ YERİNE GETİRMEYE UYGUN MUDUR ? 
     A) Uygundur                      B) Uygun değildir. 
 
4- AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERE GÖRE YATIRIM TERCİHLERİNİZİ BİRDEN BAŞLAYARAK SIRALAYINIZ 
     HİSSE SENEDİ  :…………................   REPO  :.................................. 
     HAZİNE BONOSU    :.............................   YATIRIM FONU :................................... 
     VİOP   :………………………   KAS  :………………………… 
 
5- OLUŞTURMAK İSTEDİĞİNİZ PORTFÖYÜN TERCİH SIRALAMASINI ORANSAL OLARAK BELİRTİNİZ 
    HİSSE SENEDİ  : %................„........   REPO  : %............................... 
    HAZİNE BONOSU  : %.........................   YATIRIM FONU : %............................... 
    VİOP   : %….………………    KAS  : %…..……………………… 
 
6- HİSSE SENETLERİ PORTFÖYÜNÜZÜN TERCİH SIRALAMASIN! ORANSAL OLARAK BELİRTİNİZ 
    BİST 30 ENDEKSİNE DAHİL HİSSE SENETLERİ   : %........................................... 
    BİST 100 ENDEKSİNE DAHİL HİSSE SENETLERİ   : %........................................... 
    BİST 100 ENDEKS HARİCİ HİSSE SENETLERİ   : %........................................... 
 
7- YATİRİM TERCİH SÜRENİZİ BELİRTİNİZ 
    A) 0-6 Ay               B) 6-12 Ay               C) 12-36 Ay            D) 36 Ay ve üstü 
 
8- YATIRIM AMACINIZ 
A) EK GELİR                    B) TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ                   C) DİĞER 
 

                                                                                                                          
 

 
 
 

Müşteri    İmza 

Müşteri    İmza 
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İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU 
(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi) 

 
5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında Kanun, 
“MADDE 15 – (1) 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 adlî para cezasıyla cezalandırılır.” 
Bu madde doğrultusunda Yükümlü İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, İlgili Yönetmelik ve 
Tebliğler gereği kimlik tespiti gerektiren sürekli is ilişkisi içerisinde gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşların 
kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, kimin hesabına hareket ettiklerini İnfo Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş ‘ye beyan etmek zorunluluğu bulunmaktadır. 
Müşteri : İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde açtığım ve açacağım tüm hesaplarım’da kendi adıma ve kendi 
kuruluşum adına hareket ettiğimi , 5549 sayılı Kanun’un 15.maddesine uygun olarak başkası hesabına hareket etmem 
halinde kimin hesabına işlem yaptığımı ve bu kişinin ve Kuruluşlun kimlik bilgilerini İnfo Yatırım Menkul Değerler  A.Ş ye 
yazılı olarak bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim. 

           Hesabına hareket edilen kişiler 1 2 

           Adı-Soyadı   

           Doğum Yeri-Tarihi   

           Anne Adı – Baba Adı   

           T.C Kimlik No   

           Adres   

           Telefon – e- mail   

 
Adı Soyadı :  ………………………………………………….…         Tarih  : ……. / …….. / ……………… 
 

 

 

 
 

 
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ VE MESLEK BİLGİLERİ FORMU 

 
 
Adı Soyadı  : ……………………………………………………………………………………………….. 
Mesleği (işi)  : ………………………………..……………………………………………………………… 
İş Yeri Ünvanı  : ……………………………………………………………………………………………….. 
İş Adresi   : ………………………………………………………………………………………………. 
                                     ……………………………………………………………………………………………….. 
İş Telefon/ Faks : ………………….…………………………………………………………………………… 
 
İş bu form Alım-Satıma Arcılık Çerçeve Sözleşmesi’nin ekidir.  
Yukarıda belirttiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan ederim. 
Adı Soyadı :  ………………………………………………….…         Tarih  : ……. / …….. / ……………… 
         

 
 
 
 
 

Müşteri    İmza 

Müşteri    İmza 
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OTOMATİK VİRMAN TALİMATI 
 

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile bu işlemlerin dışındaki türev araç işlemleri nedeniyle açmış olduğum 

pozisyonlara ilişkin gerekli teminat yükümlülükleri ile benzeri mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini 

teminen; nezdinizdeki ......................... numaralı Yatırım Hesabıma bağlı Kaldıraçlı Alım ve Satım İşlemleri 

hesabımdan, İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açılacak/açılmış olan Yatırım Hesabım ve bu 

hesabıma bağlı Türev Araçlar Hesabıma; aynı Yatırım Hesabım ve bu hesabıma bağlı Türev Araçlar 

Hesabımdan, söz konusu Kaldıraçlı Alım ve Satım İşlemleri hesabıma, tüm nakit ve nakit dışı varlıklarımı 

virman yapma konusunda İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkili kıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

 
Adı Soyadı :  ………………………………………………….…         Tarih  : ……. / …….. / ……………… 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ İŞLEM SONUÇ FORMUNUN SADECE ELEKTRONİK POSTA İLE 
GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDAKİ YATIRIMCI TALEBİNE İLİŞKİN YAZILI BEYAN 

 
 
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan hesaplarımla ilgili olarak günlük olarak tarafıma gönderilmesi 
gereken Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İşlem Sonuç Formunun sözleşmede belirtilen ikametgah adresime posta ile 
gönderilmemesini, söz konusu işlem sonuç formunun iş bu sözleşmede belirtmiş olduğum elektronik posta adresine 
gönderilmesini, bu mail adresini sürekli kontrol edeceğimi ve elektronik posta adresinde olacak değişiklikleri en kısa 
zamanda yazılı olarak İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye bildireceğimi, işlem sonuç formlarının elektronik ortamda 
kaybolması veya bozulmasında İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi sorumlu tutmayacağımı ve bu nedenle herhangi 
bir hak, zarar, alacak ve tazminat talebinde bulunmayacağımı gayrı kabili rucu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. İş 
bu yazılı beyanın İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzaladığım sözleşmelerin eki niteliğinde olduğunu kabul ederim. 
 
Adı Soyadı :  ………………………………………………….…         Tarih  : ……. / …….. / ……………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Müşteri    İmza 

Müşteri    İmza 
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HESAP EKSTRESİNİN SADECE ELEKTRONİK POSTA İLE GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDAKİ 
YATIRIMCI TALEBİNE İLİŞKİN YAZILI BEYAN 

 
İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan ve aşağıda numaraları belirtilen hesaplarla ilgili olarak imzalanan 
çerçeve sözleşmesi gereği tarafıma posta ile gönderilmesi gereken hesap ekstreleri ve hesap özetleri gibi belgelerin 
sözleşmede belirtilen adrese gönderilmemesini, hesaplarımdan gerçekleştirdiğim işlemlere ilişkin ekstrelerin ve ilgili 
raporların aşağıda belirtmiş olduğum elektronik posta adresine gönderilmesini, bu mail adresini sürekli kontrol edeceğimi 
ve elektronik posta adresinde olacak değişiklikleri en kısa zamanda yazılı olarak İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 
bildireceğimi, ekstrelerin elektronik ortamda kaybolması veya bozulmasında İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi 
sorumlu tutmayacağımı ve bu nedenle herhangi bir hak, zarar, alacak ve tazminat talebinde bulunmayacağımı gayrı kabili 
rica olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. İş bu yazılı beyanın İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile karşılıklı imzalanan 
sözleşmelerin eki niteliğinde olduğunu kabul ederim. 
 
Elektronik Posta Adresi  :  ………………………………………………..…………………………….…………………… 
       
Müşteri; 

Adı Soyadı :  ……………………………………………………                 Tarih  : ……. / …….. / ……………… 

           
 
 
 

 
 

 
 

ADRESİNE POSTA İLE HESAP EKSTRESİ GÖNDERİLMESİNİ 
 İSTEMEYEN YATIRIMCI TALEBİNE İLİŞKİN YAZILI BEYAN 

 
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan ve aşağıda numaraları belirtilen hesaplarımla/hesaplarımızla ilgili 
olarak imzalanan sözleşme gereği tarafıma/tarafımıza posta ile gönderilmesi gereken hesap ekstreleri ve hesap özetleri 
gibi belgelerin sözleşmede belirtilen adrese posta ile gönderilmemesini, söz konusu belgelerin gönderilmemesi nedeniyle 
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. den herhangi bir hak, zarar, alacak ve tazminat talebinde bulunmayacağımı/ 
bulunmayacağımızı gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. Hesabımla/hesabımızla ilgili işlemler 
ve portföyümdeki/portföyümüzdeki menkul kıymetler hakkında bizzat gelerek şirket merkezinden, ya da telefon, faks veya 
internet şubesinden bilgi sahibi olacağım/olacağız. İş bu yazılı beyanın İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile karşılıklı 
imzalanan sözleşmelerin eki niteliğinde olduğunu kabul ederim/ederiz. 
 

Müşteri; 

Adı Soyadı :  ……………………………………………………                 Tarih  : ……. / …….. / ……………… 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Müşteri    İmza 

Müşteri    İmza 
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UYGUNLUK TESTİ 
 

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup 
olmadığınızın anlaşılması, 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, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, 
tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.  
 
Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: 
 

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 

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

 

4-  
Yatırımlarınızı ne kadar süreyle  
sermaye piyasalarında değerlendirmeyi 
 düşünürsünüz? 

 Kısa Vadeli (0 – 6 ay)  

 Orta Vadeli (6 – 12 ay)  

 Uzun Vadeli (1 − 3 yıl)  

  Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)  

 

5- 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 düşük 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. Gelişmiş yatırım ürünlerinin  
riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim) 
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6- 

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

Ürün Bilgisi İşlem Sıklığı Hacim Bilgisi 

Ürün  
HakKında 
Bilgim Yok 

Ürün  
Hakkında  
Bilgim  
Kısıtlı 

Ürün  
Hakkında 
Yeterince 
Bilgim Var 

Nadiren 
(Yılda  
Birkaç  
Defa) 

Arasıra 
(Ayda  
Birkaç  
Defa) 

Sıklıkla 
(Haftada 
Birkaç  
Defa) 

1 –  
50.000 

50.001-
500.000 

500.001 
ve üzeri 

a 

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

         

b 

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

         

e 

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

         

 

 

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

 

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

 
 
 

 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 
 

Müşteri    İmza 
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UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ 
 
Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.  

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 olamamıştır. 

 

 

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 
aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet 
ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu 
değildir.Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı için yatırım 
kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız. 

2- 
 

Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler  
aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler Uygun Uygun Değil 

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

b 
Düşük 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 İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant,  Yatırım  
Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları vb.)   

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

 

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

 
 

 
Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza 
bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere 
maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup 
sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir. Ayrıca size uygun 
olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde 
bulunamayacağını dikkatinize sunarız.  
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda (TEFDP) işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) 
ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer 
pazar yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları için uygunluk testi yapılması zorunlu olmayıp, bu test sonucu 
dahil olacağınız risk kategorisinden bağımsız olarak bu sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirsiniz.” 
 
Müşteri : ………..……………………………………………Değerlendiren : ……………………………………………… 
 
 

 
 
 

İNFO YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 

Müşteri    İmza 
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İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 
Uygunluk Testi için bilgi vermediğim veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğim için, hangi ürün ya da 
hizmetlerin bana uygun olduğunun tespit edilmesinin mümkün olamadığını belirtmektesiniz. 
Bana uygun olmadığını belirttiğiniz ürün veya hizmetleri almak istiyorum. Bu ürün ve hizmetler için bilgim ve 
tecrübemin uygun olmadığını biliyorum ve risklerini kabul ediyorum. Kurumunuz talep ettiğim söz konusu hizmet 
ya da ürünü bana sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumunuz sorumlu 
değildir. 
 
Ayrıca bana uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak Kurumunuzun bana bire bir genel yatırım 
tavsiyesinde bulunamayacağını kabul ve beyan ederim. 
                                                                                                                    Tarih  : ……. / …….. / ……………… 

Müşteri; 
Adı Soyadı :  …………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ELEKTRONİK ERİŞİM TAAHHÜTNAMESİ 
 
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
 
Nezdinizdeki ………….................. no'lu yatırım hesabıma ait işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla sistem 
erişimi ile ilgili şifre ve parolanın kayıtlı irtibat adresime veya kısa mesaj yoluyla  ………………................................ no'lu 
cep telefonuma gönderilmesini talep etmekleyim. Tarafıma verilecek olan şifre ve paroladan sorumlu olduğumu, herhangi 
bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı ve kullanımına izin vermeyeceğimi, şifre ve parolanın kullanımı suretiyle yapılan 
işlemlerin kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi, şifre ve parolanın yetkisiz 
kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin, parolanın kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) 0212.319 26 00 
No'lu İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Operasyon Merkezine bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden 
ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı beyan ve kabul ediyorum. 
 
                                                                                                                    Tarih  : ……. / …….. / ……………… 

Müşteri; 
Adı Soyadı :  …………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 

 

Müşteri    İmza 

Müşteri    İmza 
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MÜŞTERİ SINIFLAMASI BİLDİRİMİ 
Profesyonel müşteri ve genel müşteri: "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 nitelikleri 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. 
ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar. 
d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk 
Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar. 
e) Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler. 
Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak yatırım kuruluşuna ilettiği 
durumlarda, yatırım kuruluşunun bu talebi dikkate alması zorunludur. 
Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler "genel müşteri" kabul edilir. 
Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecek müşteriler: 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 yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel 
müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir: 
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 
Bu madde ile yukarıdaki maddede belirtilen tutarlar gerekli görülmesi durumunda Kurul (SPK) tarafından değiştirilebilir. 
Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul 
edilecek müşterilerin belirlenmesinde bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlardan sadece  (b) bendindeki şartı 
sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir. 
Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri: Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları 
mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir. 
a-Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir. 
b- Sözleşme yapılmışsa saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılması zorunda değildir. 
c- Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir. 
d- Yerindelik testinde yatırım amaçları konusunda yatırım süresi, risk ve getiri tercihleri bilgilerinin alınması yeterlidir. 
e- Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır. 

 
Verdiğiniz bilgiler çerçevesinde ……………………............................. Müşteri olduğunuz tespit edilmiştir.   
Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39-1 Sayılı Tebliği kapsamında, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin müşteri 
sınıflamamla ilgili olarak tarafıma bilgi verildiğini ve verilen bilgileri anladığımı, yatırım kuruluşunun belirlediği müşteri 
sınıfımı kabul ettiğimi, müşteri sınıfımı değiştirmek ya da güncellemek istediğim takdirde yazılı beyan vereceğimi kabul 
ve beyan ederim. 
 
Müşterinin Adı-Soyadı: …………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

Müşteri    İmza 
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İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE MÜŞTERİ 

RIZASINA İLİŞKİN BEYAN 
 

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde hazırlanmış olup,  bu 
bilgilendirme metni ile çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve potansiyel aday müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesine 
ilişkin amaç, yöntem, hukuki sebepleri hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.  
 
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 
Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri 
işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla 
ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere 
aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri, 
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, yani İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi 
İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin 
Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum 
ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi, 
Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, 
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 
Kurum: Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 
ifade eder. 
 
1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: Kişisel veriler; Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat 
kapsamında, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, 
yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin 
yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve 
hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, potansiyel müşteri tespiti, halka arz ve her türlü ihraç işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi, istihbarat, bilgi araştırmaları, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, kanunlarda açıkça 
öngörülmesi, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; SPK 
(Sermaye Piyasası Kurulu), BİST (Borsa  İstanbul  A.Ş.), MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), TSPB (Türkiye  
Sermaye  Piyasaları Birliği), MKK (Merkezi  Kayıt  Kuruluşu A.Ş.), TAKASBANK (İstanbul Takas ve Saklama Bankası 
A.Ş.), GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), (SPL) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., YTM (Yatırımcı 
Tazmin Merkezi), Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), 
Adli Makamlar, Yurtdışı Takas Kurumları, Yurtdışı Borsalar, Personel maaş anlaşması kapsamında anlaşmalı banka, 
Dış Hizmet Sağlayıcılar ve diğer tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine 
uyulması, müşterilerine/çalışanlarına/potansiyel müşterilerine daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun 
kesintisiz olarak sürdürebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları ve amaçları dahilinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; elde edebilecek, 
kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, 
yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, aktarabilecek, 
paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.  
Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık 
rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 
a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  
b. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  
c. Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
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d. İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,  
e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,  
f.  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 
g. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlar: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve 
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, 
ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 
Yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen 
hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu 
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum 
ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 
 
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Kişisel  veriler  yasal  olarak  aktarılması  
gereken  idari  ve  resmi  makamlara,  Şirketimizin  doğrudan  ve  dolaylı  hissedarları  ile  yurt  içi ve yurtdışı iştiraklerine 
ve bağlı ortaklıklarına, Şirketimiz çalışanlarına, iş  ortaklarımıza,  aracılık sıfatı  ile  faaliyetlerini  yürüttüğü  şirketlere, 
hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, mevzuatın  izin  verdiği  hallerde şirketimizce  destek  hizmeti  veya    
hizmet  alınan  yurt  içi üçüncü  kişilere,  bağımsız  denetim şirketlerine,  Sermaye  Piyasası  Kanunu uyarınca  bilgi  
aktarımına  izin  verilen  kuruluşlara, Sermaye  Piyasası  Kurulu,  Borsa  İstanbul  A.Ş.,  Türkiye  Sermaye  Piyasaları 
Birliği,  Merkezi  Kayıt  Kuruluşu  A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş 
Kurumu, Takasbank, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Adli Makamlar, yurtdışındaki piyasalarda gerçekleştirilen sermaye 
piyasası faaliyetleri nedeniyle yurtdışındaki aracılara/fiyat sağlayıcılara, Yurtdışı Takas Kurumları, Personel maaş 
anlaşması kapsamında anlaşmalı banka, Dış Hizmet Sağlayıcılar, personele ilişkin özel nitelikteki kişisel veriler zorun 
hallerde işyeri hekimine/sağlık kurumlarına ve diğer tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme 
yükümlülüklerine uyulması dahil diğer üçüncü kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar 
çerçevesinde aktarılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin 
yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 
aktarılabilecektir. Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. 
fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla 
Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, 
bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 
zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, fiili 
imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin 
kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Sermaye Piyasası 
Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan istisna hallerinde Şirketimiz, açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebi lme 
ve aktarmaya yetkilidir. 
 
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 
Genel Müdürlük Birimleri ve varsa merkez dışı örgütleri,  internet sitemiz, elektronik işlem platformları, sosyal medya, 
müşteri görüşmeleri, telefon kayıtları, adli kayıtların taranması, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil 
uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, anlaşmalı kuruluşlar ve dış hizmet kuruluşları 
vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik 
ortamda toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan 
kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
kapsamında bu prosedürün (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
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4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları: Müşterilerimiz/Personelimiz 
ve potansiyel müşteriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında Şirketimize 
başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilirler. 
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
g. Yukarıda (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 
h. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 
i. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
j. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
 
5. Kişisel Verilerin Saklanması, İmhası ve Güvenliği:  
Şirketimiz tarafından kayıt altına alınan kişisel veriler Şirketimizce korunmaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak ve 
çalışanlarımız öğrendiği kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak açıklayamaz ve işleme amacı dışında 
kullanamaz. Bu yükümlülükler görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret 
Kanunu mevzuat hükümleri uyarınca Müşterilerimize/Çalışanlarımıza ait kişisel veriler İnfo Yatırım Menkul Kıymetler 
A.Ş tarafından on (10) yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Ses kayıtları için bu süre üç (3) yıldır. 
Müşterilerin/Çalışanlarımızın kişisel verilerini silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmesi 
halinde, söz konusu 10 yıllık (ses kayıtları için 3 yıllık) sürenin sonunda bu talepleri yerine getirilebilecektir. Potansiyel 
müşterilerin kişisel verileri, müşterilerin rızası ile 5 yıl saklanabilir, müşterilerin rızası yok ise kişisel veriler 
tutulmayacak, söz konusu kişisel veriler silinir veya yok edilir. Belirtilen sürelerin dolmasıyla birlikte 
müşteriler/çalışanlar/potansiyel müşteriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesine istinaden veri 
sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep 
ettiğinde; 
a. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok 
eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye 
bilgi verir. 
b. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere 
aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli 
işlemlerin yapılmasını temin eder. 
c. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca Kanunun 13 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde 
yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. 
Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 
Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde 
erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle 
eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 
 
Müşteri/Çalışan/Potansiyel Müşteri: 
Yukarıdaki bilgileri okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve kabul ederim. 
   
Adı Soyadı :  …………………………………………   

Tarih   : ……. / …….. / …………… 
 Müşteri    İmza 
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MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ BİLDİRİMİ 

Merkezi Karşı Taraf (MKT) işlemlerine ilişkin olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen 

hususlarda tam ve doğru olarak bilgilendirildiğimi beyan ederim. 

1. Takasbank, MKT hizmeti verdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşterilerin pozisyon ve 
teminatlarını, üyeye bağlı ancak üyenin kendi portföyüne ait pozisyon ve teminatlardan ayrı hesaplarda izler. 

2. Çoklu pozisyon hesaplarının kullanılabildiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşteri pozisyon ve 
teminatlarının, MKT üyesi tarafından talep edilmesi halinde Takasbank nezdinde açılan kendisine bağlı tekil 
pozisyon hesapları ile müşteriye ait teminat alt hesaplarında izlenmesi gereklidir. Takasbank türev araçların 
işlem gördüğü piyasalar hariç olmak üzere, esasları ilgili piyasa yönergelerinde belirlenmek suretiyle diğer 
piyasa veya sermaye piyasası araçlarında tekil hesapların kullanımını kısıtlayabilir. 

3. Tekil pozisyon hesaplarındaki pozisyonlarla ilişkili teminat hesaplarında izlenen müşteri teminatları, MKT 
üyesinin kendisine ait hesaplarda veya diğer müşterilere ait hesaplarda ortaya çıkan teminat açıklarının 
kapatılmasında kullanılamaz. 

4. İşlemci kuruluşların pozisyon ve teminatları genel MKT üyelerine bağlı münhasıran açılmış alt hesaplarda 
izlenir. 

5. MKT hizmetlerinde uygulanacak ayrıştırmaya ilişkin diğer usul ve esaslar, piyasa ve sermaye piyasası 
araçlarının özellikleri ve risklilik durumları dikkate alınarak ilgili piyasa yönergeleri ile belirlenir. 

6. Takasbank nezdinde açılan teminat hesapları üzerindeki tasarruf yetkisi İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye 
aittir. Takasbank tarafından bu yetki sadece bulunması gereken teminatla sınırlı olarak kısıtlanmaktadır. 

7. Teminatlara ilişkin hükümler müşteri ile imzalanan çerçeve sözleşmelerinde ve www.İnfoyatirim.com web 
adresinin ana sayfasında yer alan İnfo Yatırım menüsünün altında Yasal Bilgiler başlığında açıklanmıştır. 

 

         Müşteri; 
        Adı Soyadı :  …………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
İşbu sözleşme setinin onaylı bir örneğinin alındığına dair Müşteri beyanı: 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAZANDIRAN PERSONEL                                                                İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MERKEZİNDE 
ADI SOYADI                                                                              HESABI SİSTEMDE AÇAN PERSONELİN ADI SOYADI VE İMZASI 

 
 
 
TEMSİLCİ 
ADI SOYADI           
    

Müşteri    İmza 

http://www.infoyatirim.com/



