SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI
ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim “ŞEKER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.”(kısaca ŞĐRKET) ile diğer tarafta
Sayın..................................................... (kısaca MÜŞTERĐ), ............/.........../..................
tarihinde aralarında aşağıdaki şartlarla işbu sözleşmeyi yapmışlardır.
Hesabın açılması esnasında, kimliğini beyan edecek olan müşteri SPK Seri V, Tebliğ 46,
Madde 12’ye göre risk ve getiri tercihlerini, yatırım amacını ve mali durumunu ilgili standart
formda bildirmek zorundadır. Bu bilgileri vermek istemeyen müşteri aynı madde gereği
oluşturulan diğer standart formu, sorumluluğu kendisine ait almak üzere imzalayacaktır. Bu
standart formlar sözleşme ekinde yer alacak ve formdaki bilgileri değiştiği halde müşteri
güncelleyecek aksi takdirde şirket yaptığı işlemlerde mevcut formu dikkate alacaktır. Müşteri
kendisine kanuni temsilci atayabilir. Temsilcinin müşteri adına yapmış olduğu işlemler
müşteriyi bağlar. Müşteri kanuni temsilcisinde veya temsil yetkisinde bir değişikliğe gittiği
takdirde bunu Şirket’e yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu yazılı bildirimin şirkete
ulaşmasına kadar sürede temsilci sıfatı ile yapılan işlemler müşteriyi bağlar. Müşteri hiçbir
şekilde şirket çalışanları içinden kendisine temsilci seçemez. Seri :V, No:46 sayılı tebliğin
58.maddesine aykırı davranan müşterinin yaptırdığı işlemlerden zarar görmesi halinde şirketin
sorumluluğuna gidilemez.
Madde 2- Sözleşmenin Konusu
Sermaye Piyasası Kanununda sayılmış olan Sermaye Piyasası Araçları ile bundan sonra
çıkacak Sermaye Piyasası Araçlarının ve enstrümanlarının SPK, TCMB, ĐMKB vb. kanun,
tebliğ, yönetmelik vb. talimatları doğrultusunda müşteri adına; ĐMKB gibi düzenlenmiş
borsalar içerisinde veya dışında alım satım faaliyetlerinin yapılması, ĐMKB Takas ve Saklama
Bankası A.Ş. (kısaca Takasbank) kuruluşunda saklatılması, anapara, faiz ve karpayı
kuponlarının tahsili, bedelli – bedelsiz sermaye arttırımının kullanılması, makbuz ve
muvakkat ilmuhaber’in değişimi vb. hizmetlere uygulanacak esasları düzenlemektir.
Madde 3 – Tasarruf Yetkisi, Temsilci ve Vekiller
3.1. Tüzel kişi Müşteri, işbu Sözleşmenin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana
sözleşmeyi, noter tasdikli en yeni imza sirkülerini ve bu Sözleşmeyi, tüzel kişilik adına
imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını ve Şirket’in uygun
göreceği diğer her türlü belgeleri Şirket’e ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket ana
sözleşme ve imza sirküleri ile birlikte bu sözleşmenin ekleri olarak muhafaza edecektir.
Müşteri, Sözleşmenin imzalanması sırasında Şirket’e ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek
değişiklikleri de derhal Şirket’e bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
3.2. Şirket’e karşı yalnızca imza yetkileri imza örnekleri ile birlikte tevdi edilen kimseler tüzel
kişi Müşteri adına tasarruf yetkisine sahiptir.
3.3. Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi halinde, tüzel
kişi Müşteri tarafından bu durum, yazılı olarak Şirket’e bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü
belgelerle bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Şirket’e yazılı olarak
bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ya
da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında

yapılacak olan yayınlar, tüzelkişi Müşteri tarafından Şirket’e yazılı olarak bildirilmedikçe
Şirket’i bağlamayacaktır. Bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan tüzel
kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Şirket hiçbir suretle sorumlu tutulmayacaktır.
3.4. Müşteri, bir vekil ya da temsilci marifetiyle işlem yaptırabilmek için Şirket tarafından
belirlenecek veya uygun görülecek bir vekaletnamenin veya temsil belgesinin Şirket’e ibraz
edilmesinin şart olduğunu kabul eder. Şirket, tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine
tevdi edilen vekalet belgesinin Şirket’e ibraz edilmesinin şart olduğunu kabul eder. Şirket
tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekalet belgeleri ve/veya diğer
belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir.
3.5. Müşteri, iş bu Sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak Şirket tarafından
kimlik tespiti amacıyla, kendisi ve/veya temsilcisi/vekilleri için istenecek belgeleri ibraz
etmeyi kabul eder.
3.6. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bu belgeler
ile Şirket’le olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve bu hesapla ilgili tüm ilişkilerde Müşteri’yi
Şirket’e karşı temsil etmek yetkisinin en geniş şekilde verildiği kabul edilir.
3.7. Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu
belirtilmemişse Şirket her bir imza yetkisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul eder.
Müşterek hesap sahipleri veya varsa vekilleri tek başına hareket ile işlem yapmaya yetkilidir.
3.8. Şirket kendisine yazılı olarak bilgi verilmiş olmadıkça, Müşteri’nin ya da üçüncü kişilerin
ehliyetsizliğinin sonuçlarından veya Müşteri’yi ya da üçüncü kişileri ehliyetli saymış
olmaktan ötürü sorumlu değildir. Yazılı olarak kendisine bildirimde bulunulmuş olmadıkça
ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması Şirket’i bağlamaz.
Madde 4 – Emirler
Alım ve satım emirleri esasen yazılı olarak verilir. Ancak, müşteri seans öncesinde veya seans
içinde telefon ve telefaks marifeti, internet ya da sesli bilgi sistemleri ve benzeri iletişim
araçları ile ya da sözlü olarak emir verebilir. Şirket yazı ile teyit edilmemiş olan faks, telefon,
vb. gibi iletişim araçları ile yapılan bildirimleri ve verilen alım – satım emirlerini münhasıran
kendi taktir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup, alım ve satım emirleri telefon,
telefaks ve benzeri iletişim araçları ile ya da sözlü olarak verilmesi halinde emri alan Şirket
yetkilisi tarafından, emrin niteliğine göre önce yazılı hale dönüştürülür, seans takip formuna
işlenir veya doğrudan bilgisayara kaydedilir. Müşteri tarafından burada belirlenmiş olduğu
şekilde yapılan bildirimler ile verilen emirler Şirket defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut
olması durumunda telefon kayıtları, fakstan çıkan talimat örneği, her türlü bilgisayar çıktısı,
internet verileri HUMK 287.maddesine göre kesin delil niteliğindedir. Müşteri bu şekilde
vermiş olduğu alım satım emirlerinin borsaya iletilene kadar iptalini isteyebileceğini, borsaya
iletilmesinden sonra iptalini talep etmeyeceğini peşinen gayrikabili rücu kabul ve taahhüt
eder. Şirket, bu şekilde yazılı biçimde teyit edilmemiş olan bildirimleri veya alım – satım
emirleri ile talimatları, kendi anlayış ve takdirine göre yerine getirip getirmemekle serbesttir.
Müşteri tarafından Şirket’e yapılacak olan her türlü bildirim, talimat ve alım – satım
emirlerinin açık, anlaşılabilir olması esas olup, müphem ve anlaşılamayan talimat ve alım –
satım emirlerini prensip olarak Şirket yerine getirmekle yükümlü değildir. Müşteri tarafından
verilen alım – satım emirlerinin ispat edilmesinde, Şirket’in defter, kayıt ve belgeleri ile
mevcut olması halinde her türlü atm kaydı, ses ve görüntü kayıtları, bilgisayar ve internet
kayıtları ile faks ile gönderilen emir ve talimatların başkaca bir dayanak olmaksızın HUMK
287. maddesine göre kesin delil teşkil ettiğini Müşteri peşinen kabul eder. Alım – satım
emirleri ile talimatların yetkilileri tarafından düzenlenip Şirket’e iletilmesinden müşteri
sorumludur.

Müşteri işlemlerini internet vb. elektronik sistemler vasıtası ile de yapabilir. Müşteri
Şirket’ten verilecek şifresini korumak, gerektiğinde kendisi değiştirmek ve kayıp ve çalıntı
durumlarında Şirketi yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. Bu durumda
Şirket müşteri şifresini derhal iptal edecektir. Şifresini kayıp eden veya özel bilgilerinin
başkası tarafından öğrenildiğinden şüphelenen müşteri Şirketi bilgilendirmediği sürece
Şirket’e karşı bir zarar/ziyan talebinde bulunamaz.
Madde 5 –
Şirket alım emri verenlerden kaparo ya da teminat veya satın alınmak istenen menkul kıymet
tutarının tamamının makbuz karşılığında ödenmesini; satım emri verenlerden satmak
istedikleri menkul kıymetlerin ya da bunları temsil eden belgelerin kendilerine veya
temsilcilerine tesellüm belgesi karşılığında teslimini, Müşteri Emri’ni borsaya intikal
ettirmenin ön şartı olarak isteyebilir. Bu şart gerçekleşmediği durumda, Şirket emri kabul edip
etmemekte serbesttir. Kaparo, peşin tahsil edilen bedel veya teslim alınan menkul kıymetler
ya da bunları temsil eden belgeler, işlem gerçekleşmediği ve müşterinin talep etmesi halinde
Müşteriye iade edilir. Đşlem gerçekleştiği taktirde kaparo veya peşin tahsil edilen bedel alış
bedelinde mahsup edilir. Alım ve satım emirlerinde, menkul kıymetin cinsine göre tediye
veya tahsilat tarihi en geç Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş olan takas
tarihidir.
Madde 6 – Alım Emri Kabul Esasları ve Tasfiyesi
Şirket alım emrinin geçerli olabilmesi için Müşterisinden alımını talep ettiği menkul kıymetin
en son kapanış fiyatı üzerinden hesap edeceği miktarı peşin, nakit veya avans olarak
ödenmesini isteyebilir. Müşteri tarafından alım emrine konu olan menkul kıymetlerin
bedelinin en geç takas tarihinde (vadede) ödenmemesi halinde gerekli bildirimleri yaparak
Şirket, alacağını karşılamak için borca konu olan menkul kıymetleri kısmen ya da tamamen
satabilir, kendi portföyüne alabilir. Alıma konu olan menkul kıymetlerin satış anındaki piyasa
değerinin Şirket’in alacağını karşılamaması halinde Şirket, müşterinin diğer hesaplarında
bulunan (emanetinde) her türlü mevcudu üzerinde hapis hakkına sahip olduğu gibi, bunları
dilediği şekilde paraya çevirebilir. Müşteri buna hiçbir surette itiraz etmeyeceğini peşinen
gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
Şirket, nezdindeki yatırım hesabında nakdi bulunmayan müşteri tarafından verilen alım emrini
yerine getirip getirmemekte ya da kısmen yerine getirmekte tamamen serbesttir. Alım emrinin
bu şartlar altında yerine getirilmiş olmasının bütün mesuliyeti ve bu işlemlerden doğacak her
türlü zarar tamamen müşteriye aittir. Alınan menkul kıymetlerin veya bunları temsil eden
belgelerin bedelleri ve kurtaj vb. giderleri müşterinin cari hesabına borç kaydedilecek olup,
takas süresi içerisinde temerrüde imkan vermeyecek şekilde cari hesap borcunun ödenmesi
gerekmektedir. Cari hesabın borçlu olmaması kaydı ile müşteri aldığı menkul kıymetleri
şirketten teslim alabilir, virman talimatını verebilir.
Madde 7 – Satım Emri Kabul Esasları ve Tasfiyesi
Şirket satım emrinin geçerli olabilmesi için Müşteri’den satımını talep ettiği menkul
kıymetlerin Şirket veznesine hemen teslim edilmesini isteyebilir. Ancak, teslim edilmeyen
menkul kıymetlere ilişkin satım emrinin kabulü ve gerçekleştirilmesi neticesinde ortaya
çıkabilecek tüm kar ve zarar Müşteri’ye aittir. Müşteri satım emri konusu menkul kıymetleri
takas tarihi süresi sonuna kadar Şirket’in Takasbanktaki hesabına tevdi etmezse, Şirket gerekli

bildirimleri yaparak piyasadan bu menkul kıymetleri alıp, borcunu kapatabilir. Müşteri bu
işleme itiraz etmeyeceğini ve bu işlemden dolayı şirket nezdinde doğacak her türlü zararı
karşılayacağını gayrıkabili rücu kabul ve taahhüt eder. Satılan menkul kıymetler ve bunları
temsil eden belgeler müşteri tarafından daha önce teslim edilmiş ise Şirket bu menkul
kıymetlerin bedeli olarak tahsil ettiği paradan kurtaj ve diğer giderleri çıkardıktan sonra
kalanını müşterinin cari hesabına alacak kaydedecektir. Müşterinin alacağı “Emanet hesabının
borçlu olmaması kaydı ile” başvurusu üzerine derhal kendisine ödenir veya giderleri
müşteriye ait olmak üzere istediği yere havale edilir.
Madde 8 –
Şirket emrin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesinden, gerçekleştirilen emirlerden karşı
tarafın menkul kıymetleri teslim etmemesinden, eksik teslim etmesinden ya da bedeli
ödememesinden, teslim edilen menkul kıymetlerin kar payı, yeni pay alma kuponlarından
mahrum olmasından, menkul kıymetlerde cins, tertip ya da kupür farklılığı nedeni ile oluşan
fiyat farklarından, muhabirlerin, taşıyıcıların kusurundan, elinde olmayan nedenlerden,
üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından, ihmalinden menkul
kıymetlerin ilgili yasa ve mevzuata uygun ihraç edilip edilmemesinden, içeriğinden velhasıl
menkul kıymet ile ilgili herhangi bir eksiklikten, menkul kıymetin hukuken geçersiz
oluşundan vesaire nedenlerden ötürü sorumlu değildir. Şirket’in işlemlerinde mutat dikkati
göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir.
Madde 9 – Emirlerin Geçerlilik Süresi
Süresi belirtilmeyen müşteri emirleri tek seans için geçerli kabul edilecek olup seans içinde
verilenler ilgili seans sonuna kadar; seans dışında verilenler takip eden ilk seans sonuna kadar
geçerliliğini koruyacaktır. Müşteri “Yazılı Emir” vermek şartı ile bir günden uzun süreli
emirler verebilir. Bu emrini iptal ettirmek istediği takdirde Şirket tarafından borsaya
iletilmemiş olmak şartı aranır. Emir iptal talebi yazılı verilmek zorundadır.
Madde 10- Müşteri Emirlerinde Fiyat Belirleme Şekli
Müşteri emirlerinde alım veya satım fiyatları limitli ve serbest fiyatta olmak üzere iki türlü
belirlenebilir. Limitli müşteri emrinde, emri veren müşteri alıcı ise işlemin gerçekleşmesi için
kabul ettiği en yüksek fiyatı, satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belirler. Müşteri
tarafından verilen emirlerin açık olması esastır. Verilen emirde açıklık yoksa, herhangi bir
fiyat belirlenmemiş ise emrin serbest fiyatla verilmiş olduğu kabul edilir. Bu tür emri veren
müşteri kardan ve zarardan sorumludur. Müşteri tarafından verilen emrin niteliği ne olursa
olsun, müşteri Şirket’in kendi adına en iyi fiyatla işlem yapmak gayreti içerisinde olduğunu
ve bu hususta en iyi performansı gösterdiğini peşinen kabul etmiş olup, gerçekleşen
işlemlerde oluşan fiyatlar sebebi ile Şirket’i sorumlu tutamaz.
Madde 11 – Đşlemin Niteliğine Göre Sermaye Piyasası Aracının ve Nakdin Teslim
Esasları
Müşteri alım emri vermiş ise bu sözleşmenin 5. maddesinde belirlenen şekilde hesaplanan
tutarı (Menkul Kıymet Alım Bedeli ile bu işlem için hesaplanmış olan BSMV sair vergiler ile
Şirket komisyon tutarı da dahil olacak şekilde) Şirket veznesine veya Şirket tarafından
belirlenecek olan banka hesabına işlem yapılmadan evvel ödemek zorundadır. Yatırılan bu
tutar verilen alım emri gerçekleşmediği taktirde müşterinin talebi üzerine masrafları müşteriye

ait olmak kaydıyla dilediği hesaba havale edilebileceği gibi müşterinin kendisine veya yetkili
kıldığı kişiye de ödeyebilir. Đşbu sözleşme kapsamında müşterinin banka veya diğer finans
kuruluşlarında yer alan hesaplarına yapılacak olan her türlü havale ve eft giderleri müşteriye
ait olup, müşterinin Şirkette yer alan hesabına borç olarak kaydedilecektir. Alım emri Şirket
tarafından gerçekleştirilmiş ise, Müşteri tarafından Şirket’e ödenmiş olan tutardan varsa
öncelikle daha önceki işlemlerinden Şirket’e olan müşteri borçları mahsup edilir, yoksa bu
tutardan gerçekleşen alım emrinin miktarı ile tahakkuk edecek olan Şirket komisyonu (kurtaj)
mahsup edilir, bakiye borcu var ise kanun ve yönetmelik ve bu sözleşme çerçevesinde
ödenmesi istenir. Yukarıda bahsedilen tutarların işbu sözleşme ile belirlenmiş olan sürelerde
ödenmemesi halinde gerekli bildirimlerin yapılması ile beraber ihtar ve ihbara gerek
kalmaksızın Müşteri BK.101. maddesi anlamında temerrüde düşer ve temerrüdü tarihinden
itibaren alacak tutarına işbu sözleşmenin 14.maddesinde belirtilen oranlarda temerrüt faizi
uygulanır. Nakdin Şirket veznesine ödenmesi halinde Şirket’i temsile yetkili kişilerin imzası
havi tahsilat makbuzu düzenlenir ve Müşteriye verilir. Hisse senedi tesliminde ise hisse
senetlerinin emanete alındığını gösteren emanet giriş makbuzu tanzim edilir. Makbuzlar
Şirket yetkilileri tarafından imzalanır ve müşteriye ya da onun temsilcisine verilir. Emanet
giriş makbuzları üçüncü kişi ya da kurumlara devir,teslim ya da teminat olarak verilemez.
Sözleşmenin 6. ve 7. maddesinde temerrüde uygulanacak hükümler bu maddeye tatbik
edilecektir.
Müşterinin hatası, kusuru veya kasıtı sonucu Şirketin yükümlülüğünü yerine getiremediği
durumlarda; şirketin karşılaştığı, karşılaşabileceği temerrüt cezaları müşteriye aynen
yansıtılır. Şirket para cezası dışında şirket itibarını sarsıcı disiplin vb. cezalarla karşılaşması
durumunda maddi, manevi tazminat hakkını saklı tutar. Sözleşmenin feshi halinde veya
sözleşme devam etmesine rağmen müşteri emanet portföyünü teslim almak istediğinde
menkul kıymetleri mislen teslim edilir.
Madde 12 – Gerçekleşen Đşlemlerin Tasfiyesi
Gerçekleştirilen alış emirlerinde alış bedeli, kurtaj ücreti ile tahakkuk edecek her türlü vergi,
resim ve harç yatırımcının borcuna, gerçekleştirilen satış emirlerinde ise satış bedeli
Müşterinin alacağına ve vergi, resim, harç ile kurtaj ücreti ise Müşterinin borcuna işlenir.
Şirket adına işbu sözleşme tahtında gerçekleştirilen her türlü iş ve işlem ile alım – satım
emirlerinden ve muhafaza işlemlerinden ötürü yatırımcıdan doğmuş ve doğacak vesair
haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar şirket muhafaza için tevdi ettiği ve Takasbank
A.Ş.’de saklanan menkul kıymetler ile, para, döviz vesair hak ve alacaklarını hapsetmek ve
her ne nam adı altında olursa olsun doğmuş ve doğacak alacaklarını bunlar ile takas ve
mahsup etmek, bunları satmak ya da portföyüne satın almak hakkına sahiptir. Yatırımcı
menkul kıymetlerden kesinlikle borca düşemez. Düştüğü takdirde alacağı kendisine işbu borç
kapatılıncaya kadar kesinlikle ödenmez.
Madde 13 –
Müşteri gerçekleşen alış emirleri neticesi hisse senetlerinin fiziken kendisine teslimini, satış
emirleri neticesi ise bunların bedellerinin (Tahakkuk edecek vergi, resim, harçlar ile kurtaj
tutarı bu bedellerden mahsup edilecektir) karşılıklarının teslimini ve/veya ödenmesini takas
gün ve saatinden sonra talep edebilir. Müşteri, hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu,
ĐMKB ve Takasbank A.Ş.’nin tebliğ, yönetmelik ve sair düzenlemeleri çerçevesinde
TAKASBANK .A.Ş. nezdinde saklanacağını, hisse senetlerinin TAKASBANK A.Ş. nezdinde
saklanması sırasında doğacak olan her türlü zarar ziyandan Şirket’in hiçbir şekilde sorumlu
tutulmayacağını kabul ve taahhüt eder. Saklama kuruluşu olan TAKASBANK A.Ş.’nin bu

konuya ilişkin bütün kural ve uygulamalarını peşinen kabul ettiğini ve bu konuda Şirket’e
herhangi bir sorumluluk yüklenmeyeceğini, hisse senetleri dışındaki Menkul Kıymetlerin de
mevzuat uyarınca zorunlu olsun veya olmasın Şirket tarafından TAKASBANK A.Ş. nezdinde
saklatılabileceğini, bu durumda bu maddede yer alan hisse senetlerinin TAKASBANK A.Ş.
nezdinde saklanacağına ilişkin hükümlerin uygulanacağını peşinen kabul ettiğini, Şirket’in
kendisine emaneten tevdi ve teslim edilen menkul kıymetleri kendisine aynen değil misli
olarak iade edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri Takasbank’ta bulunan menkul
kıymetlerine gerekli şartlar dahilinde blokaj koyabilir. Müşteri satım emri vermeden önce bu
blokajı kaldırmak zorundadır. Şirket özellikle küçük yatırımcıların aracı kurumların mali
durumlarının bozulması sebebi ile zarara uğramalarının önlenmesi, bu piyasadaki
yatırımcıların aracı kuruluşlardan kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede Sermaye
Piyasalarına olan güvenin arttırılması amacı ile kurulan “Yatırımcıları Koruma Fonu”na
katılmakta olup, bu fonun koruma kapsamında; herhangi bir nedenle aracı kuruluşlara tevdi
edilen veya müşteri emrine istinaden alınan hisse senetleri ile yatırımcı tarafından hisse senedi
satın alınmak üzere veya satın alınan hisse senetleri karşılığında tevdi edilen nakit ya da
yatırımcıya ait hisse senedinin satılmasından sağlanan nakit yer almaktadır.
Madde 14 –
Gerçekleşen alım emirlerinde, alış bedeli ve vergi, resim, harç ile kurtaj ücreti kadar nakit
para müşterinin hesabında mevcut değil ise, bu bedel alım emrinin gerçekleşmesini takip eden
engeç iki iş günü içerisinde takas süresi sonuna kadar nakden ödenir. Müşterinin kredi
sözleşmesinin olmaması veya kredi sözleşmesi olup da öz kaynağının yeterli olmaması
halinde Şirket tarafından ilgili takas kurumuna alım bedellerinin ödendiği gün itibariyle
herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın müşteri BK. 101 anlamında temerrüde
düşmüş sayılacak ve takas kurumuna ödenmiş olan alım bedelleri ile tahakkuk etmiş olan
kurtaj tutarı müşteri hesabına borç kaydedilecektir. Müşteri hesabına borç olarak kaydedilen
tutarın tamamına temerrüt tarihinden borcun tamamen tasfiye edileceği tarihe kadar her gün,
temerrüt tarihi itibari ile bankaların uyguladığı en yüksek temerrüt faizinden yüksek olmamak
üzere şirketçe belirlenecek cari temerrüt faiz oranında temerrüt faizi tahakkuk ettirilecektir.
Müşteri temerrüt faizlerinin artması halinde aracı kurumlarca uygulanan en yüksek temerrüt
faiz oranını ve hesaplama yöntemini uygulama hakkına Şirketin sahip bulunduğunu kabul
eder. Şirketin temerrüde düşme durumunda da aynı şartlar uygulanacaktır.
Müşteri işbu sözleşme kapsamında şirket tarafından yapılacak olan alım bedeli ödemeleri ile
sair ödemeler, tahakkuk ettirilen veya ettirilecek olan komisyon, faiz, her türlü vergi, resim ve
harçlarla, Şirket tarafından yapılacak olan hizmetler karşılığında alınacak olan ücretlere
kendisi tarafından hesaba yatırılacak olan paraların hesap ve tespitinde temerrüt faizi
hesaplanmasında ve bakiyelerin tanınmasında cari hesap usulünün uygulanmasını şimdiden
kabul eder. Bu işlem paranın ödendiği her günün sonunda yapılır.
Gerçekleşen satım emirlerinin muhteviyatı hisse senetleri müşteri hesabında mevcut değil ise
emrin gerçekleşmesini müteakiben en geç 24 saat içerisinde Şirket’e teslim edilmez ise Şirket,
müşteri tarafından satım emrine konu edilip de Şirkete teslim edilmeyen hisse senedi kadar
kendiliğinden alım emri düzenler ve müşterinin borcunu kapatır. Bu şekilde işlemden dolayı
meydana gelecek olan zararın tamamı müşteriye, oluşacak kar da Şirkete aittir. Bu şekilde bir
işlemden dolayı müşterinin borçlanması halinde yukarıda belirtilen temerrüt faizi tahakkuk
ettirilir. Hesapta bulunmayan senedin satımından elde edilen nakdin neması Şirket’e aittir.
Müşteri alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği bizatihi kendisi takip edip
öğrenmek zorundadır. Geç öğrenmesinden veya hiç öğrenmemesinden dolayı Şirket’in
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri alım – satım emirlerinin gerçekleşip
gerçekleşmediğini Şirketten bizzat veya TAKASBANK A.Ş.’nin “Alo Takas” servisinden

öğrenmek zorunda olup, yapılan işlemlerin kendisine ait olmadığını ileri süremez. Müşterinin
herhangi bir şekilde alım ve satım emri vermesi veya tahsil tediye işleminde bulunması ya da
hesabına emanet giriş-çıkış yaptırması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu
işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.
Madde 15 – Müşteriye Ait Nakdin Değerlendirme Esasları
Müşteri cari hesabında bulunan alacak bakiyesinin değerlendirilmesi hususunda Şirkete
günlük talimat verebileceği gibi, bu konudaki tercihlerini aşağıdaki maddede
detaylandırabilir.
Müşteri
cari
hesabında
bulunan
meblağın
..............................................,
.............................................., ..................................................., ..............................................,
...........................................’sine yatırılarak değerlendirilmesini kabul eder.
Müşteri hesabında bulunan paranın yukarıdaki sermaye piyasası araçlarına yatırılarak
değerlendirilmesi ile ilgili 100.-YTL/TL’lık ait limit belirlenmiş olup, bu alt limit her yıl
enflasyon oranında artırılacaktır. Limitin altında kalan meblağların değerlendirilmesi şirket
taktirine bırakılmış olup; Şirket’in uygun görmesi durumunda yatırım fonunda
değerlendirilecektir. Müşteri bu fıkrada belirtilen işlemler nedeni ile ortaya çıkacak her türlü
masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 16 – Elektronik Ortamda Sözleşme Şartları
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinden faydalanmak isteyen yatırımcılar
öncelikle Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık, Repo Ters Repo Çerçeve
sözleşmelerini öncelikle eksiksiz olarak doldurup yetkili kişilerin gözetiminde imzalayarak,
nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte sözleşmeleri Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’
Merkez, Acente veya şubelerine teslim edecektir. Müşteri internet ortamında veya elden
ulaştığı internet şifre talep formuna, kullanıcı bilgilerini girdikten sonra imzalayarak
acentemiz olarak faaliyet gösteren Şekerbank T.A.Ş. şubelerine, Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. Merkez ve Şubelerine elden veya faks yoluyla gönderecektir. Müşterinin
Đnternet Şifre Talep Formundaki bilgileriyle ilgili tüm sorumluluk kendisine ait olup Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Şifre talebi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne ulaşan müşterinin bilgileri sisteme
eksiksiz olarak girilerek sistemin otomatik ve gizli olarak şifre oluşturması sağlanacaktır.
Đlgili müşterinin şifresi kapalı zarfında sistemden çıkarılarak, iadeli taahhütlü posta ile veya
müşterinin talebi halinde, müşteriden şifresinin elden teslim edildiğine dair yazı alınarak
elden teslim edilecektir. Şifrenin müşteriye teslim edilmesine kadar ilgili tüm sorumluluk
şirketimize ait olup tesliminden sonra Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bu konuda
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yatırımcı, cari hesap numarası, şifresi, kullanıcı adı ve parolasının gizli kalması ve üçüncü
kişiler tarafından kullanılmaması için her türlü tedbiri alacağını ve gereken özeni
göstereceğini ve bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde yapılan işlemlerin
kendisi tarafından yapılmış sayılacağını, bu konuda Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri gerekli
yazılım ve donanım ile birlikte internet hattını kendisi temin edecek olup, bilgisayar ve
internet kullanım bilgisine sahip olduğu kabul edilecektir. Bu konularda Şeker Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’nin hiçbir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Şeker Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. internet hattının yapısını, adını,içeriğini ve yer alan bilgileri, teknik alt
yapısını dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte serbesttir.Müşteri tarafından internet
ortamında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesi vasıtası ile yapılacak

işlemlerin Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin elinde olmayan teknik ve mücbir
sebeplerden dolayı Türk Telekom hatları, Uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcılar gibi
internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda ve sair teknolojilerde veya diğer
iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından veya bunlarla
yapılan taşıma ve ulaştırma sırasında meydana gelebilecek olan kaybolma, gecikme, silinme,
hata, yanlış anlama veya mükerrer bildirimlerden Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sadece
bilginin internetten geldiği şekli ile sorumludur. Müşteri Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
internet sitesi vasıtasıyla yapılacak işlemlerin, mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerde de
dahil olmak üzere sistemdeki hata, arıza, v.s. teknik sebepler yüzünden kesintiye uğraması,
gerektiği gibi veya hiç yapılmaması durumunda Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
sorumlu olmayacağını; internet ortamındaki her türlü güvenlik risklerinden haberdar olduğunu
ve doğabilecek tüm zararın kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, bu kapsam içinde internet ortamında bilgisayar vasıtası ile vereceği EFT, Yatırım
Fonları alım satım ve Repo işlem talimatları ile açık olmayan talimatlarından dolayı Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ni sorumlu tutmayacağını, bu kapsamda verilen EFT Yatırım
Fonları alım satım ve Repo işlem talimatları içinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
defter, kayıt ve belgeleri ile her türlü bilgisayar çıktısı, internet verileri ve internetten alınacak
olan her türlü bilgi ve belgenin HUMK.287. maddesine göre kesin delil kabul edileceğini,
kabul beyan ve taahhüt eder.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinden, ancak hesap bakiyesinde yeterli
nakdi, kredi limiti veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirleri yerine
getirilecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenen işlemi yerine
getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri’nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu
talimat yerine getirilmeyecektir. Müşteri, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.ş.’nin internet
sitesinde yaptığı işlemlerde, hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti
bulunmaksızın emir vermesi durumunda, internet sisteminde meydana gelen herhangi bir
teknik problemden dolayı hesabında yeterli teminatı olmadığı halde gerçekleşen işlemlerden
oluşacak olan borç bakiyesi veya oluşacak olan menkul kıymet eksi stoğu Müşteri tarafından
yatırılmak zorundadır. Aksi halde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Müşterinin
imzalamış olduğu Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesindeki (Madde 6) ve (Madde 7)
ile SPK ve ĐMKB’nin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.Müşteri bu hususu bildiğini ve bu
sebeple işlem yapılmamasından dolayı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ni sorumlu
tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 17 - Sözleşme Taraflarının Birbirlerine Bilgi Verme Esasları
Şirket SPK, ĐMKB kanun ve yönetmelikleri ve tebliğler gereği düzenlenmiş hesap ekstresinin
aylık dönemler itibariyle, dönemi izleyen 7 gün içinde postalama masrafları müşteriye ait
olmak üzere müşterilerin mevcut adreslerine SPK mevzuatının öngördüğü şekilde gönderir.
Ancak ilgili dönem içinde hiç işlem yapmayan müşteriler ile hesap ekstresi gönderilmemesi
hususunda münhasıran sözleşme imzalanan müşterilere anılan belge gönderilmez. Müşterinin
sözleşme akdettiğinde bildirmiş olduğu ve sözleşmedeki yazılı adresini değiştirmesi halinde
bu değişikliğin yazılı olarak Şirket’e yapılması zorunludur. Müşteri yeni adresini Şirket’e
bildirmediği taktirde eski adresine yapılmış tebligat ve bildirimler geçerli olacaktır.
Madde 18- Saklama Hizmeti Esasları
Müşteri menkul kıymetler portföyünü Şirket’e emanet edecek, Şirket bu menkul kıymetleri
Takasbank’ta müşteri adına saklayacaktır. Müşteri C/H müsait olmak kaydı ile Takasbank’ın
teslim süresine bağlı olarak portföyünü her zaman geri alabilecektir. Şirket kendisine emanet

edilen portföyün bakımından sorumludur. Portföy bakımı, portföyün müşteri adına
saklanması, rüchan haklarının kullanılması, faiz ve kar payı kuponlarının ve ana paralarının
müşteri adına tahsili; hatta SPK’nın Seri : IV, No:8 tebliğine ve değişikliklerine uygun yetki
verildiği taktirde müşteriyi genel kurulda temsil etme işlemlerini kapsamaktadır.
Müşterinin Şirkette mevcut portföyünde bulunan hisse senetlerinin rüchan haklarının
kullanımı aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Şirket; Müşteri potrföyündeki hisse senetlerinin rüchan hakkını müşteri hesabına
kullanır ve bedelini müşterinin cari hesabından veya kendisinden tahsil eder.
b) Şirket; Müşteri portföyündeki hisse senetlerinin rüchan hakkını Takasbank’ın
belirlediği kullanım süresi içerisinde dilediği anda kullanır.
c) Şirket, rüchan hakkı kullanım bedeli ile rüchan hakkına konu senedin piyasa fiyatını
(Đlgili hisse senedinin bölündükten sonra ĐMKB’de işlem gördüğü üçüncü gün fiyatı)
karşılaştırılacaktır. Rüchan hakkı kullanım bedeli borsa fiyatına eşit veya düşük ise
Şirket rüchan hakkını kullanır. Rüchan hakkı kullanım bedeli borsa fiyatından yüksek
ise Şirket rüchan hakkını kullanmaz. Müşteri kendi portföyündeki hisse senetleri ile
ilgili farklı bir davranış talep ediyorsa rüchan hakkının kullandırılmaya başladığı
tarihten itibaren 1 hafta içerisinde şirkete yazılı başvurmak zorundadır. Postadaki
gecikmeler Şirketi bağlamaz.
d) Müşterinin C/H bakiyesi müsait değil ise rüchan hakkının kısmen veya tamamen
kullanılması yada hiç kullanılmaması Şirket’in insiyatifindedir. Müşteri rüchan
hakkının yukarıdaki nedenlerle kullanılmaması veya kısmen kullanılması nedeniyle
şirketten bir hak veya zarar talep edemez.
e) Müşteri C/hesabında rüchan hakkı kullanımı nedeniyle borç bakiyesi oluştuğu taktirde
Şirket gerekli bildirimi yapacaktır. Müşteri borcunu kapatmaz ise bu bildirim sonucu
oluşan masraflar müşteriye ait olmak üzere hisse senetleri ĐMKB’de satılarak borç
kapatılır.
f) Müşteri Seri :IV, No: 8 sayılı SPK Tebliğine ve değişikliklerine uygun şekilde genel
kurulda kendisini temsil etmesini şirketten talep edebilir. Şirket bu talebi günün
şartlarına göre kabul edip etmemekte serbesttir.
Madde 19 – Komisyon Ücretler ve Ödeme Esasları
‘Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, Müşteri nam ve hesabına sermaye
piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay
ve bedelli, bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinin oy haklarının kullanılması,
Müşteriye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Şirket tarafından Müşteri adına ve/veya
hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeni ile ĐMKB, Takasbank,
Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar ve Şirket tarafından tahakkuk ettirilen
masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretler komisyonu ifade eder.Mevzuat gereğince oran ve
tutarların değişmesi durumunda Şirket bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını
saklı tutar. Müşteri gerek Şirket, gerekse borsa, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer
yetkili kuruluşlar ve Şirket tarafından, işlem anında en az yürürlükte bulunan oranda ve
tutarda tahakkuk ettirilecek olan saklama, sermaye artırım, anapara, faiz, temettü ve benzeri
gelirlerin tahsili, hesap açılış, hesap işletim, elektronik hesap işletim ücreti ve her türlü
komisyon;Şirket’in Müşteri adına yapacağı havale, virman, EFT, ve diğer işlemler nedeni ile
bankalar ve diğer kuruluşlar tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri,
BSMV ile birlikte işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden ve/veya hesaben
ve def’aten ödemeyi veya Şirket tarafından re’sen tahsil edilmesini, komisyon/ücret tahakkuk
tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için iş bu sözleşmenin 14.maddesinde belirtilen
yazılı şart ve esaslara göre ve oranda temerrüt faizi ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder.’

Madde 20 – Kısıtlanan Menkul Kıymetler
Eksik kuponlu, çalıntı, ödeme yasaklı, sahte veya herhangi bir nedenle şerh konularak
kısıtlanmış olduğu anlaşılan hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerden müşteri tarafından
şirket veznesine teslim edilen veya evvelce teslim edildiği anlaşılanlardan dolayı doğmuş
ve/veya doğabilecek tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluk müşteriye aittir. Müşteri bunu
peşinen kabul eder ve bu konuda müşterinin Şirket’e yönelik hiçbir talebi olamaz. Müşteri,
menkul kıymetleri Şirket’ten teslim aldıktan sonra bunların sahte veya eksik kuponlu olduğu
iddiası ile Şirket’e başvurmayacaktır.
Madde 21 – Sorumluluklar
Müşteri’nin talebi üzerine Şirket’in Takasbank A.Ş.’den kendisine teslim etmek üzere aldığı
hisse senetlerini, Takasbank A.Ş.’den teslim alınış tarihinden itibaren üç iş günü içinde
Şirket’ten teslim alması gerekmektedir. Müşteri, Takasbank A.Ş.’den hisse senetlerinin
alınmasını talep ettiği halde yukarıda belirtilen üç iş günü içinde veya bu süreden sonra teslim
aldığında, senetlerin ödeme yasaklı veya herhangi bir nedenle şerh konularak kısıtlanmış
olduğu anlaşılırsa mali ve cezai sorumluluk kendisine ait ve raci olacaktır. Müşteri bunu
peşinen kabul eder. Ayrıca müşteri teslim aldığı hisse senetlerini ve diğer menkul
kıymetlerden teslim anından itibaren Şirket’in hiçbir şekilde sorumluluğu kalmadığını kabul
eder. Müşterinin kararları tamamen kendisine ait olduğundan müşterinin aldığı kararlardan
dolayı doğacak sonuçlardan, şirket sorumlu değildir.
Müşteri işlemlerini internet vb. elektronik sistemler vasıtası ile de yaparsa, Şirketten verilecek
şifresini korumak, gerektiğinde kendisi değiştirmek ve kayıp veya çalıntı durumlarında şirketi
yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. Bu durumda şirket müşteri şifresini derhal iptal
edecektir. Şifresini kayıp eden veya özel bilgilerinin başkası tarafından öğrenildiğinden
şüphelenen müşteri şirketi bilgilendirmediği sürece şirkete karşı bir zarar-ziyan talebinde
bulunamaz.
Madde 22 – Müşterinin Taahhüdü
a) Müşteri Şirket 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 ve
aracı kurum için öngörülmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri
organizasyonların bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, menkul kıymet giriş ve
çıkış fişi, müşteri emri formu ve benzeri belgeler düzenlemeyeceğini, zikredilen
işlemlerden herhangi birinin müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai
ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen
Şirket’in herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını
gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.
b) Müşterinin, Şirket nezdinde açılmış hesabını kısmen veya tamamen kapatması halinde,
geçmiş işlemleri ve mevcut durumu ile ilgili her türlü incelemeyi yapmış olduğu
noktasından hareketle, işbu hesabın kapatılması itibariyle Müşteri, Şirket tarafından
düzenlenmiş olan hesap durumundaki malvarlığıyla (overall) ilgili herhangi bir
mutabakatsızlığı olmayacağını ve işbu tarihe kadar şube nezdinde gerçekleşen alımsatım, virman, nakit giriş çıkışı, menkul kıymet teslim ve tesellüm vb. tüm işlemlerden

ötürü aksi ispatlanıncaya kadar Şirket’i ve Müşterinin işlem yaptığı şubeyi ibra
edeceğini gayrıkabili rücu beyan ve taahhüt eder.
c) Müşteriye SPK kanunlar ve tebliğleri gereğince her ay sonu muntazaman gönderilmesi
gereken “Hesap Ekstresi”, “Müşteri Menkul Kıymet Hareket Listesi” ve “Müşteri
Menkul Kıymet Hareket Dökümü”nün müşteri tarafından tebellüğ edilmesi ve
müşterinin süresinde itiraz etmemesi halinde Şirket nezdindeki hesabını ve o tarihe
kadar yapılan iş ve işlemleri kabul etmiş olup dava müracaat ve talep hakkı saklı
olacaktır.
Madde 23 – Sözleşmenin Süresi
Sözleşme süresizdir. Sözleşmenin tarafları (Madde 1) karşılıklı ya da tek taraflı olarak
sözleşmeyi diledikleri anda sona erdirebilirler. Sözleşmenin sona ermesi için tarafların 5 iş
günü öncesinden diğer tarafa yazılı ihtarda bulunmak kaydıyla mevzuata uygun olarak
haberdar etmesi zorunlu olup, müşterinin varsa şirket’e ödemesi gereken her türlü borç ve
yükümlülüklerini ödeme ve yerine getirmesi, Şirket’e tediyesi varsa hisse senedi ve nakdin
ödenmesi halinde sona erer.
Madde 24 – Sözleşmenin Başlaması
Đşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra, müşterinin alım-satım emri vermesi ya da
portföyünü oluşturan nakit, döviz veya menkul değerini makbuz karşılığı Şirket’e teslim ettiği
tarihte sözleşme fiilen başlamış olur ve bu tarihten itibaren sözleşme taraflar arasında bütün
münasebetlerde hükümlerini doğurur. Đşbu sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülükleri ifa
yeri münhasıran Şirket’in kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir.
Madde 25 – Sözleşmede Değişiklik
Şirket işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri SPK, ĐMKB ve diğer yetkili mercilerin
mevzuatlarına uygun şekilde değiştirmek hakkına sahiptir. Şirket bu değişiklikleri müşteriye
yazılı olarak bildirecektir. Müşteri bildirim tarihinden başlayarak bir hafta içinde bu
değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde değişiklikleri
kesinlikle kabul etmiş sayılacaktır. Şirket dilerse müşterisini elektronik işlemler ile sermaye
piyasası işlemleri yapmaya yönlendirilebilir, müşterinin elektronik ortamda işlem yapmayı
kabul etmemesi halinde Şirket, müşteriye vermiş olduğu hizmeti sona erdirerek Şirket’te olan
hesabını kapatabilir. Şirket Türkiye Sermaye Piyasalarında mevzuata ve piyasanın
teamüllerine uygun çalışan bir aracı kurum olması sebebiyle bu çerçevede hareket etmeyen
mevzuat ve teammüller dışında hareket eden müşterisine hizmet vermeyi reddedebilir.
Yatırım hesabı sözleşmesini derhal, ihbara gerek kalmaksızın fesh edebilir ve müşterinin
yatırım hesabını da kapatabilir.

Madde 26 – Emanetteki Hisse Senetlerinin ve Menkul Kıymetlerin Teminat Sayılması
Müşterinin herhangi bir nedenle hesabının borç bakiye vermesi halinde Şirket’te bulunan
hisse senetleri, Sermaye Piyasası kanunu hükümleri çerçevesinde çıkarılmış/çıkarılacak ya da
halka arz edilmiş her türlü menkul kıymetleri, intifa senetleri,finansman bonosu, gelir
ortaklığı senedi, hazine bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet; devletin veya Türkiye’deki
veya yurt dışındaki kuruluşların ve/veya Şirket’in mevzuat çerçevesinde çıkardığı veya
çıkaracağı her türlü menkul kıymetler ile tahvilleri Şirket’e rehnedilmiştir. Bu rehin hakkı,

yukarıda sayılan hak ve menkul kıymetlerin sağlamış olduğu bütün hakları, alacakları ve
bunların teferruatını, vadesi gelmiş ve gelecek faizlerini, kar paylarını, bedelli ve/veya
bedelsiz yeni hisse senedi almaya ilişkin rüçhan hakları ve diğer imtiyazları da kapsar.
Madde 27 – Delil Sözleşmesi
Müşteri; Şirket ile arasında çıkacak olan her türlü anlaşmazlıkta, Şirket’in defter, kayıt ve
belgeleri ile bilgisayar kayıtlarının, bilgisayar çıktılarının ve Şirket’e gönderdiği faks talimat
metinlerinin, HUMK’un 287.maddesi gereği münhasır delil olacağını ve Şirket’in bu
kayıtlarının kat’i ve münhasır delil teşkil edeceğini, dava halinde Şirket’in defterlerinin
usulüne uygun tutulduğu Şirket kayıtlarıyla mutabakat unsurların birbirini teyit ettiği takdirde
aracı kurum kayıtlarının delil olarak kullanılacağını kabul ve beyan eder.
Müşteri; Đcra ve Đflas Kanunu’nun 68/b maddesine göre, gönderilen hesap özetlerine
(ekstrelerine) kendisi tarafından süresinde itiraz edilmemesi halinde, bu hesaplarla ilgili
yapılan tüm işlemleri peşinen kabul eder.
Madde 28 – Yetkili Mahkeme
Müşteri; Şirket ile arasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ĐSTANBUL
Mahkemelerinin ve Đcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.
Madde 29 – Kısmi Hükümsüzlük
Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde bu hükümsüzlük sözleşmenin
geçerliliğini etkilemez.
Madde 30 –
Taraflar ,30 maddeden ve 9 sayfadan oluşan iş bu sözleşmenin tamamını okuduklarını,her
sayfayı ayrı ayrı imza ve paraf etmeye gerek olmadığını ,9.sayfaya atılan imzaların yeterli
olduğunu ,tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan
ederler
Đşbu sözleşme ........../........../............... tarihinde üç nüsha halinde imzalanmış bir sureti
müşteriye teslim edilmiştir..
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