BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASINDA İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM
SATIMINA ARACILIĞA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞME
Framework Agreement On Intermediation In Trading Of Capital Market Instruments Traded On The Equity
Market Of Borsa Istanbul Inc.
SÖZLEŞME NO / AGREEMENT NO :
MADDE 1- TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN AMACI
1.1. İşbu Sözleşme, Büyükdere Cad. No:1129/1
Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde mukim Kuveyt
Türk Katılım Bankası A.Ş. (Bundan sonra “Banka” olarak
adlandırılacaktır), Akat Mah. Ebullula Mardin Cad. No:18
Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş/İstanbul adresinde
mukim Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Bundan
sonra “Vakıf Yatırım” olarak adlandırılacaktır) tarafından
son sayfada isim ve imzası bulunan Müşteri’ye sunulan
ve sunulacak olan Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda
işlem gören sermaye piyasası araçlarının alım satımına
aracılık hizmetinin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar
ile tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarını
düzenlemek amacıyla, Banka, Vakıf Yatırım ve Müşteri
arasında aşağıdaki koşullarla imzalanmıştır.
MADDE 2- TANIMLAR VE KISALTMALAR
2.1. İşbu Sözleşme’de geçen;
Borsa/BİST: Borsa İstanbul A.Ş.’yi
Genel Müşteri: Profesyonel müşteri tanımı kapsamına
girmeyen veya profesyonel müşteri olarak dikkate
alınmak istemeyen müşterileri,
Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
SPK/Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,
Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası
Aracı: BIST nezdinde Pay Piyasasında işlem gören
sermaye piyasası araçlarını,
Profesyonel Müşteri: Kendi yatırım kararlarını
verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek
tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip olan ve mevzuatta
sayılan koşulları taşıyan müşterileri,
Sermaye Piyasası Mevzuatı: 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
çıkartılan/onaylanan ikincil mevzatı,
Sözleşme: İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında
İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım
Satımına Aracılığa İlişkin Çerçeve Sözleşme’yi
Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi
Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri: Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda belirlenen koşulları taşıyan ve yazılı olarak
talep etmesi üzerine yatırım hizmet ve faaliyetlerinden

ARTICLE 1- PARTIES AND PURPOSE OF THE
AGREEMENT
1.1. This Agreement has been entered into and executed by
and between the Bank, Vakıf Yatırım and the Client under the
following terms and conditions in order to set forth the reciprocal
rights and obligations of the parties involved and the rules
governing the provision of services for intermediation in trading
of capital market instruments traded at Borsa Istanbul Inc.
Equity Market which are rendered and to be rendered by Kuveyt
Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Turk Participation Bank Inc.)
having its registered office at Büyükdere Cad. No:129/1
Esentepe-Şişli-ISTANBUL (hereinafter referred to as the
“Bank”) and Vakıf Yatırım Menkul Değerler Inc. having its
registered office at Akat Mah. Ebullula Mardin Cad. No:18 Park
Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş/İstanbul (hereinafter referred
to as “Vakıf Yatırım”) for the Client with its name and signature
specified on the last page.
ARTICLE 2- DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
2.1. In this Agreement, the following terms and expressions
shall mean the following:
Exchange/BIST: means Borsa İstanbul A.Ş. (Istanbul Stock
Exchange);
General Customer: means the customers that are not included
within the scope of professional customer definition or the
customers that do not prefer being categorized as a
professional customer;
Law: means the Capital Markets Law no. 6362;
CMB/Board: means the Capital Markets Board;
CRA: means the Central Registry Agency (Merkezi Kayıt
Kuruluşu);
Capital Market Instrument Traded on the Equity Market:
means the capital market instruments traded on the Equity
Market under the structure of BIST;
Professional Customer: means the customers that have
experience, knowledge and expertise required for giving their
own investment decisions and evaluating the associated risks
undertaken by them and meeting the conditions specified in the
legislation;
Capital Markets Legislation: means the Capital Markets Law
no. 6362 and the secondary legislation issued/approved by the
Capital Markets Board;
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profesyonel müşteri olarak yararlanacak olan genel
müşterileri,
Uygunluk Testi: Sadece genel müşterilere uygulanan,
yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri
tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye
uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla,
müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı
riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup
olmadıklarının tespit edilmesine yarayan ve asgari
koşulları yetkili otoriteler tarafından belirlenen testi,
Elektronik İletişim Mekanizmaları: Elverişlilik
durumuna bağlı olarak, Çağrı Merkezi, internet
bankacılığı ve işlem platformları gibi teknolojik imkanlarla
Müşteri’nin alım satım emri ve talimat iletmekte
kullanabileceği, Banka/Vakıf Yatırım tarafından
belirlenen ve muhtelif zamanlarda değiştirilebilecek olan
mekanizmaları,
Yatırım Hesabı: Yatırım hizmet ve faaliyetlere ilişkin
olarak Banka ve Vakıf Yatırım nezdinde nezdinde açılan
hesapları,
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri: Kanunun 37 nci
maddesinde sayılan hizmet ve faaliyetleri,
Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve
faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları
Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve
bankaları,
ifade eder.
MADDE 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
3.1. İşbu Sözleşme’nin konusunu, Pay Piyasasında
İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçları’nın Müşteri
tarafından alım satımının yapılabilmesi amacıyla Banka
tarafından sunulacak emir iletimine aracılık, ve Müşteri
hesaplarında bulunan nakit ve varlıklara ilişkin sunulacak
saklama hizmet ve faaliyetlerinin çerçevesinin ve
tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve
yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.
3.2. Sözleşme’nin kapsamı, Pay Piyasasında İşlem
Gören Sermaye Piyasası Araçları’nın Müşteri tarafından
alım satımının yapılması, Müşteri’ye Banka aracılığıyla
Vakıf Yatırım nezdinde hesap açılması, Müşteri
tarafından alım satım emirlerinin Banka’ya veya Vakıf
Yatırım’a verilmesi, söz konusu emirlerin Müşteri nam ve
hesabına Banka tarafından Vakıf Yatırım’a, Vakıf Yatırım
tarafından da Borsa’ya iletilmesi, emir ve işlemlerin
sonuçlarının Müşteri’ye bildirilmesi, Müşteri hesabında
bulunan nakit ve emir iletimine aracılık edilen sermaye
piyasası araçlarının izlenmesi ve saklanması, bu
sermaye piyasası araçlarından kaynaklanan mali ve
yönetimsel hakların kullanılması, Müşteri’nin işbu

Agreement: means this Framework Agreement on
Intermediation in Trading of Capital Market Instruments traded
on Borsa Istanbul Inc. Equity Market;
Takasbank: means Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
(Istanbul Settlement and Custody Bank Inc.);
Professional Customer upon Request: means the general
customers that bear the qualifications specified in the Capital
Markets Legislation and that will make use of investment
services and activities as professional customers if they request
so in writing;
Suitability Test: means the test that is applied for general
customers only and used to determine whether the product or
service marketed by the investment firm or requested by the
customer is suitable for the customer and whether the customer
has knowledge and experience required for understanding and
assessing the risks associated with such product and service,
the minimum conditions of which are determined by competent
authorities;
Electronic
Communication
Mechanisms:
means
mechanisms determined by the Bank/Vakıf Yatırım and which
are subject to change from time to time and which the Customer
may use in transmitting buy and sell orders and transactions
through Call Center, internet banking and trading platforms and
such technological means, depending on the availability,
Investment Account: means the account opened at the Bank
and Vakıf Yatırım in relation to investment services and
activities;
Investment Services and Activities: means the services and
activities listed in article 37 of the Law;
Investment Firm: means the intermediary institutions and the
other capital market institutions and banks authorized to deal
with investment services and activities, for which the principles
regarding their establishment and activities are determined by
the Board.
ARTICLE 3- SUBJECT MATTER AND SCOPE OF
AGREEMENT
3.1. This Agreement regulates the framework for the services
related with intermediation in transmission of orders to be
rendered by the Bank for trading by the Client of the Capital
Market Instruments traded on the Equity Market and the
custody and safekeeping services and activities to be rendered
in relation to the cash and assets held in the Client accounts
and sets forth the rights and obligations of the parties under this
Agreement.
3.2. The scope of the Agreement covers the services including
the trading by the Client of the Capital Market Instruments
Traded on the Equity Market, opening of an account for the
Client at Vakıf Yatırım through the Bank, placement of buy and
sell orders by the Client to the Bank or Vakıf Yatırım,
transmission of such orders by the Bank to Vakıf Yatırım and
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Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmesi
hizmetlerinden ibarettir.
3.3.
Müşteri ile Vakıf Yatırım arasında işbu Sözleşme
dışında Vakıf Yatırım’ın Sermaye Piyasası Araçları Alım
Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve eklerinin
akdedilmiş olması veya ileride akdedilmesi durumunda,
işbu Sözleşme Vakıf Yatırım ile Müşteri arasında
yürürlükte olduğu sürece, işbu Sözleşme konusu faaliyet
bakımından Vakıf Yatırım ile müşteri arasındaki ilişkiye
bu Sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İşbu
Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi, aksi
belirtilmedikçe, Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve varsa Vakıf Yatırım ile
Müşteri arasında akdedilen diğer sözleşmelerin sona
ermesine sebebiyet vermez.
MADDE
4MÜŞTERİYİ
TANIMA
VE
DEĞERLENDİRME
4.1. Müşterinin Tanınması
4.1.1. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında, Banka
aracılığıyla Vakıf Yatırım nezdinde açılan hesabında,
sadece kendi nam ve hesabına hareket ederek işlemleri
gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5549
sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun”un 15 inci maddesi ve bu Kanun’un
uygulanmasına yönelik çıkarılan ikincil mevzuat
uyarınca, Müşteri kendi adına ve başkası hesabına
hareket etmesi halinde, kimin hesabına işlem yaptığını
ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Banka’ya ve/veya
Vakıf Yatırım’a yazılı olarak işlemi gerçekleştirmeden
önce bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.2. Bu kapsamda Müşteri, ilgili mevzuat uyarınca talep
edilecek her türlü bilgi ve belgeleri Banka ve/veya Vakıf
Yatırım’a ilk talepte sunacağını, aksi halde, Banka ve
Vakıf Yatırım’ın Müşteri’nin emirlerini kabul etmeme ve
hizmet vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım
amaçları ve mali durumları gibi bilgilerin yer aldığı
standart form sözleşme ekinde yer almakta olup,
formdaki bilgilerin değişmesi halinde güncellenmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde bu sözleşme tahtında
yapılan işlemlerde söz konusu form esas alacaktır.
4.2. Müşterinin Profesyonel veya Genel Olarak
Sınıflandırılması
4.2.1. Banka, Müşteri’yi Sermaye Piyasası Mevzuatı’na
uygun olarak profesyonel veya genel müşteri olarak
sınıflandırmak ve bu sınıflandırma çerçevesinde işbu
Sözleşme kapsamındaki hizmet ve faaliyetleri sunmakla
yükümlüdür. Müşteri, Banka’nın söz konusu
değerlendirmeyi yapabilmek amacıyla ihtiyaç duyacağı
tüm bilgi ve belgeleri tam, güncel ve doğru olarak

by Vakıf Yatırım to the Exchange for and on behalf of the Client,
notification of the results of orders and transactions to the
Client, monitoring and custody and safekeeping of cash funds
held in the Client account and the capital market instruments
intermediated in transmission of orders, exercise of financial
and management rights arising from such capital market
instruments, and informing the Client within the framework of
this Agreement and the related legislation.
3.3 In case a Framework Agreement on Intermediation in
Trading of Capital Market Instruments of Vakıf Yatırım and its
addendums is concluded or shall be concluded by and between
the Customer and Vakıf Yatırım besides this Agreement, the
provisions of this Agreement shall be applied to the relationship
between Vakıf Yatırım and the customer in terms of the subject
activity of this Agreement as long as this Agreement remains
valid between Vakıf Yatırım and the Customer. Unless stated
otherwise, termination of this Agreement for any reason does
not result in expiration of the Framework Agreement on
Intermediation in Trading of Capital Market Instruments and
other agreements concluded by and between Vakıf Yatırım and
the Customer, if any.
ARTICLE 4- KNOW-YOUR-CUSTOMER AND EVALUATION
4.1. Know-your-Customer Process
4.1.1. The Client acknowledges, represents, and warrants that
the Client will execute transactions over its account opened at
Vakıf Yatırım through the Bank under this Agreement by acting
in its own name and on its own account. pursuant to article 15
of the “Law no. 5549 on Prevention of Laundering of Proceeds
of Crime” and the secondary legislation issued for
implementation of this Law; the Client acknowledges,
represents, and warrants that if the Client acts in its own name,
but on the account of others, the Client will notify the Bank
and/or Vakıf Yatırım in writing of the person/entity that it is
acting on the account of and provide the identity details of such
person/s before executing transactions.
4.1.2. In this context, the Client acknowledges, represents and
warrants that the Client will furnish the Bank and/or Vakıf
Yatırım with any and all information and documents that may
be requested pursuant to the related legislation upon their first
demand; otherwise, the Bank and Vakıf Yatırım shall be entitled
to reject the Client’s orders and to not provide any services. The
standard form containing the information such as the Client’s
risk and return preferences, investment purposes and financial
situation is enclosed to the agreement and should be updated
in case of any change in the information provided on the form.
Otherwise, the said form shall be taken as the basis for the
transactions executed under this agreement.
4.2. Classification of the Client as a Professional or General
Customer
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Banka’ya sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz
konusu bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı, Banka
tarafından değerlendirilecek ve takdir edilecektir.
4.2.2. Profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri,
bir örneği kendisine sunulan ve Banka ve Vakıf Yatırım’ın
internet sitesinde mevcut olan “Profesyonel Müşterilerin
Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri” kapsamında
genel müşterilerin faydalanabilecekleri bazı hususlardan
faydalanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
4.2.3. Profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri,
Banka’dan yazılı bir şekilde genel müşteri olarak
değerlendirilmeyi talep edebilir. Müşteri’nin talebi, yazılı
talebin Banka’ya ulaştığı ve Banka’nın talebi kabul
ederek gerekli sistemsel ayarları yaptığı anda hüküm ve
sonuçlarını doğurur. Müşteri’nin talebi, bu andan önce
gerçekleştirilmiş veya Borsa’ya iletilmiş emirlerin
geçerliliğini etkilemez. Bu husustaki tüm sorumluluk
Müşteri’ye aittir.
4.2.4. Genel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri,
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda öngörülen koşulları
taşıdığını tevsik eden belgeleri iletmesi ve Banka’dan
yazılı olarak talepte bulunması halinde, talebe dayalı
profesyonel müşteri olarak sınıflandırılabilir. Söz konusu
bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı, Banka tarafından
değerlendirilecek ve takdir edilecektir. Müşteri’nin
talebine ilişkin olarak Banka tarafından yapılacak
değerlendirme makul süre içinde tamamlanacak ve
sonuç Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri, talebe dayalı
olarak profesyonel müşteri şeklinde sınıflandırıldığının
kendisine bildirilmesinden itibaren, profesyonel
müşteriler ile aynı hüküm ve şartlara tabi olur. Talebi
üzerine profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan
Müşteri, bir örneği kendisine sunulan ve Banka ve Vakıf
Yatırım’ın internet sitesinde mevcut olan “Profesyonel
Müşterilerin Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri”
kapsamında genel müşterilerin faydalanabilecekleri bazı
hususlardan faydalanamayacağını bildiğini kabul, beyan
ve taahhüt eder.
4.2.5. Müşteri, Banka tarafından yukarıda belirtilen
sınıflandırmalar yapıldıktan sonra, sınıflandırmayı
etkileyen bir durum ortaya çıkması halinde, bu hususu
derhal Banka’ya bildirmekle yükümlüdür. Banka,
Müşteri’nin dahil olduğu sınıfı ve sınıflandırmayı
etkileyecek durumları Vakıf Yatırım’a bildirir.
4.3. Uygunluk Testi
4.3.1. Banka, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri
kapsamında sadece genel müşterilerine uygunluk testi
yapar. Banka tarafından gerçekleştirilen uygunluk testi

4.2.1. The Bank is obliged to classify the Client as a
professional or general customer in accordance with the Capital
Markets Legislation and to provide the services and activities
under this Agreement according to such classification. The
Client acknowledges, represents, and warrants to provide the
Bank with any and all information and documents that will be
needed by the Bank for making such an evaluation in a
complete, current and accurate manner. The adequacy of such
information and documents shall be assessed and judged by
the Bank.
4.2.2. The Client classified as a professional customer
acknowledges, represents, and warrants that the Client is
aware of the fact that it cannot benefit from some mechanisms
that are offered to general customers under the “Provisions of
Legislation that Professional Customers cannot benefit from”, a
copy of which is delivered to the Client and also made
accessible via the Bank’s and Vakıf Yatırım’s websites.
4.2.3. The Client classified as a professional customer may
request from the Bank to be considered as a general customer
in writing. The Client’s request as such shall become valid and
bear all its consequences as of the time when the related written
request is received by the Bank and the Bank makes the
necessary systematic adjustments after accepting the request.
The Client’s request shall not affect the validity of the orders
executed or transmitted to the Exchange until such time. The
full responsibility related thereof rests with the Client.
4.2.4. The Client classified as a general customer may be
classified as a professional customer based on its request if
provides the documents substantiating that it bears the
qualifications stipulated in the Capital Markets Legislation and
it requests so in writing from the Bank. The adequacy of such
information and documents shall be assessed and judged by
the Bank. The evaluation to be made by the Bank in relation to
the Client’s request shall be completed in a reasonable period
and the result thereof shall be notified to the Client. The Client
shall become subject to the same provisions and conditions as
with the professional customers following receipt of its
classification as a professional customer upon request. The
Client classified as a professional customer upon its request
acknowledges, represents, and warrants that the Client is
aware of the fact that it cannot benefit from some mechanisms
that are offered to general customers under the “Provisions of
Legislation that Professional Customers cannot benefit from”, a
copy of which is delivered to the Client and also made
accessible via the Bank’s and Vakıf Yatırım’s websites.
4.2.5. In case of occurrence of any event that may affect its
customer classification after completion by the Bank of the
classifications mentioned above, the Client is obliged to
immediately notify the Bank of such event. The Bank shall notify
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neticesinde, Müşteri’nin dahil olduğu risk grubu ile bu
kapsamda Müşteri’ye uygun olacak ürün ve hizmetler
tespit edilir. Uygunluk testinin sonucu Müşteri’ye ve Vakıf
Yatırım’a bildirilir.
4.3.2. Uygunluk testi için Müşteri’den talep edilen bilgiler,
sunulacak hizmet ve faaliyetlerin Müşteri’ye uygun olup
olmadığının değerlendirilmesi amacıyla istenmektedir.
Müşteri’nin uygunluk testi için Banka’ya bilgi vermemesi
veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde,
Banka hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri’ye uygun
olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı
hususunda Müşteri’yi yazılı olarak bilgilendirir.
4.3.3. Banka uygunluk testi sonucunda herhangi bir ürün
ya da hizmetin Müşteri’ye uygun olmadığı kanaatine
ulaşırsa, Müşteri’yi yazılı olarak uyarır. Bu durumda
Banka söz konusu ürün ya da hizmete yönelik olarak
Müşteri’ye bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamaz.
4.3.4. Banka’nın hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri’ye
uygun
olduğunun
tespit
edilmesine
imkân
bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin Müşteri’ye
uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına
rağmen, Müşteri’nin söz konusu hizmet ya da ürünü
almak istemesi durumunda Banka ve Vakıf Yatırım,
Müşteri’ye söz konusu talep yönünde hizmet verip
vermemek hususunda serbesttir. Banka ve Vakıf Yatırım
tarafından, Müşteri’ye ilgili ürün veya hizmetin
sunulmaması yönünde karar alınmış olması, Müşteri’ye
uygun diğer ürün ve hizmetlerin sunulmasına engel
oluşturmaz.
4.4. Bilgi ve Belgelerin Sunulması ve Güncellenmesi
4.4.1. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında Banka ve
Vakıf Yatırım’a sunmuş olduğu tüm bilgi ve belgelerin,
tam ve doğru olduğunu, güncel durumu yansıttığını,
Banka ve Vakıf Yatırım’ın da bilgi ve belgelerin bu
nitelikleri haiz olduğunu varsayarak hareket edeceğini
bildiğini, bilgi ve belgelerin içeriğinde herhangi bir
değişiklik olması veya güncelliğini yahut doğruluğunu
yitirmesi durumunda Müşteri’nin bu hususu ivedilikle ve
yazılı olarak Banka ve Vakıf Yatırım’a bildirmesi
gerektiğini, aksi takdirde Banka ve Vakıf Yatırım’ın
mevcut bilgiler çerçevesinde hareket edeceğini bildiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. Müşterinin Bilgilendirilmesi
4.5.1. Müşteri, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından
önce, Banka’nın kendisine yatırım hizmet ve
faaliyetlerine ilişkin Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu’nu ve
pay piyasasına ilişkin özel risk bildirim formlarını
sunduğunu, Sözleşme’yi imzalamadan önce kendisine

Vakıf Yatırım of the events that will affect the Client’s class and
classification.
4.3. Suitability Test
4.3.1. The Bank applies the suitability test for its general
customers only under the scope of the activities related with
intermediation in trading and intermediation in public offering
within the framework of the Capital Markets Legislation. As a
result of such suitability test conducted by the Bank, the Client’s
risk group and the products and services that will be suitable for
the Client accordingly are determined. The result of the
suitability test is notified to the Client and Vakıf Yatırım.
4.3.2. The information requested from the Client in relation to
the suitability test is required in order to evaluate whether the
services and activities to be offered are suitable for the Client
or not. If the Client does not give any information at all or gives
incomplete or non-current information to the Bank for such
suitability test, the Bank shall inform the Client in writing about
the impossibility to determine which products or services are
suitable for the Client.
4.3.3. If the Bank concludes as a result of such suitability test
that any specific product or service is not suitable for the Client,
the Bank shall warn the Client in writing. In such cases, the
Bank cannot give a general investment advice one-to-one to the
Client for the said product or service.
4.3.4. If the Client is willing to receive such product or service,
despite the warnings of the Bank on the impossibility of
determining which products or services are fit and proper for the
Client or on the conclusion that a specific product or service is
not suitable for the Client; the Bank and Vakıf Yatırım are free
to decide whether to provide or refuse to provide services for
the Client in line with its request. If the Bank and Vakıf Yatırım
decide to not provide the related product or service for the
Client, this decision shall not prevent them from providing the
other products and services that are suitable for the Client.
4.4. Presentation and Updating of Information and
Documents
4.4.1. The Client acknowledges, represents, and warrants that
any and all information and documents submitted by the Client
to the Bank and Vakıf Yatırım under this Agreement are true
and correct and reflect the current conditions; that the Client
knows that Bank and Vakıf Yatırım will act assuming that such
information and documents bear these qualifications; and that
if there is any change in the contents of such information and
documents or they become out of date or inaccurate in time, the
Client has to notify it to the Bank and Vakıf Yatırım immediately
and in writing; otherwise, the Client knows that the Bank and
Vakıf Yatırım will act according to the current information held
by them.
4.5. Informing the Client
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sunulan söz konusu formları okuduğunu, imzaladığını ve
birer örneğinin kendisine verildiğini kabul ve beyan eder.
4.5.2. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım’ın internet
sitelerinden, kendilerini tanıtan bilgilere, yatırım hizmet
ve faaliyetlerine ilişkin bilgilere, emir gerçekleştirme
politikasına,
profesyonel
müşterilerin
yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine ve mevzuat
uyarınca internet sitelerinde yer alması gereken
unsurlara ulaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
MADDE 5- MÜŞTERİ HESABININ İŞLEYİŞ ESASLARI
5.1. Müşteri Adına Vakıf Yatırım’da Hesap Açılması
5.1.1. Banka tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapıldıktan ve
işbu Sözleşme Müşteri tarafından imzalandıktan sonra,
işbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin
yürütülmesi amacıyla Müşteri’ye Vakıf Yatırım nezdinde
hesap açılmasını sağlar ve açılan hesap hakkında
Yatırımcı’yı bilgilendirir. Müşteri Banka ve Vakıf Yatırım
nezdindeki hesaplarında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
işbu Sözleşme’de belirtilen esaslar çerçevesinde
emirlerini verir ve işlemlerini gerçekleştirir.
5.1.2. Sözleşmeye taraf olan Müşteri’nin ya da
Müşteri’lerin, devir, birleşme, veraset, müşterek
hesaplara yeni hak sahiplerinin dâhil olması ya da
mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle
değişmesi halinde Sözleşme’nin yenilenmesi zorunludur.
5.2. Müşteri Adına Vekil ve/veya Temsilci Aracılığıyla
İşlem Yapılması
5.2.1. Müşteri hesabına, Müşteri dışında sadece Müşteri
tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname
veya tüzel kişi imza sirküleri ile tasarrufa yetkili oldukları
Müşteri tarafından bildirilmiş olan yetkilendirilmiş kişiler
tarafından işlem yapılabilir. Müşteri; vekilin ismini, kimlik
fotokopisini, imza örneklerini ve vekaletin kapsamını
Banka’ya ve Vakıf Yatırım’a yazılı olarak bildirmek
zorundadır. Banka ve Vakıf Yatırım’ın çalışanları,
Müşteri’den vekaletname alamaz ve alınmış
vekaletnameye dayanarak Müşteri nam ve hesabına
işlem yapamaz.
5.2.2. Müşteri tarafından vekil tayin edildiği takdirde,
vekilin Müşteri hesapları ile ilgili olarak, Müşteri’nin işbu
Sözleşme’den doğan tüm haklarını aynen Müşteri gibi
tasarruf etme hak ve yetkisine sahip olduğu, vekilin
hesaplar ile ilgili yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün
hukuki sonuçlarının Müşteri’yi aynen kendisi tarafından
yapılmış gibi bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.

4.5.1. The Client acknowledges and represents that the Bank
has submitted to it the Investment Services and Activities and
Capital Markets Instruments Risk Notification Form related with
the investment services and activities and the special risk
notification forms related with the equity market before
execution of this Agreement; and that the Client has read,
signed and received a copy of such forms each submitted to the
Client before signing the Agreement.
4.5.2. The Client acknowledges and represents that the Client
knows that the introductory information about the Bank and
Vakıf Yatırım, the information on their investment services and
activities, their order execution policy, the provisions of
legislation that professional customers cannot benefit from and
the information that must be made available on the websites
pursuant to the legislation are made available and accessible
on and through the websites of the Bank and Vakıf Yatırım.
ARTICLE 5- PRINCIPLES REGARDING THE CLIENT
ACCOUNT
5.1. Opening of an Account at Vakıf Yatırım in the Client’s
Name
5.1.1. The Bank shall, after making the necessary evaluations
within the framework of the Capital Markets Legislation and
execution of this Agreement by the Client, ensure that an
account is opened at Vakıf Yatırım for the Client for the purpose
of rendering the services to be provided under this Agreement
and inform the Investor of the account opened as such. The
Client shall place its orders and execute its transactions over
and through its accounts held at the Bank and Vakıf Yatırım in
accordance with the principles specified in the Capital Markets
Legislation and this Agreement.
5.1.2. In case of a change of the Client/s that is/are a party to
the Agreement due to transfer, merger, inheritance, inclusion of
new rightful owners in the joint accounts or separation of some
of the existing right holders, etc.; it is mandatory that the
Agreement must be renewed.
5.2. Execution of Transactions via an Attorney and/or
Representative on behalf of the Client
5.2.1. Apart from the Client, only the authorized persons notified
by the Client as the persons authorized to make any kind of
dispositions based on the notary-certified power of attorney or
legal entity signature circular documents issued by the Client
may execute transactions on the account of the Client. The
Client has to notify the Bank and Vakıf Yatırım in writing of its
attorney’s name, copy of the attorney’s identity card, signature
specimen and the scope of such authorization. The employees
of the Bank and of Vakıf Yatırım may neither receive a power
of attorney from the Client, nor execute any transactions for and
on behalf of the Client based on a power of attorney received
as such.
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5.2.3. Birden fazla vekil bulunması halinde; Müşteri,
Banka’ya ve Vakıf Yatırım’a aksine bir talimat vermediği
takdirde vekillerin her birinin münferit imzasıyla işbu
Sözleşme’de belirtilen işlemleri yapmaya yetkili olduğu
kabul edilir.
5.2.4. Müşteri vekilinin ehliyetsizliğinden doğabilecek
bütün sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri vekilinin
ehliyetsizliğinin ilan edilmiş ve yayın organlarında
yayınlanmış olması Banka ve Vakıf Yatırım açısından
bağlayıcı olmayacaktır. Müşteri vekilinin ehliyet
durumunda oluşan değişiklikleri yazılı olarak derhal
Banka’ya ve Vakıf Yatırım’a bildirecektir. Bildirmediği
takdirde Banka ve Vakıf Yatırım, vekili tam ehliyetli kabul
edecek ve vekil tarafından işbu Sözleşme’de yer alan
işlemlerin yapılması sonucunda Müşteri’nin uğrayacağı
zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.
5.2.5. Vekaletin sona erdiği, Müşteri veya ölümü halinde
mirasçıları tarafından yazılı olarak Banka’ya ve Vakıf
Yatırım’a bildirilmediği sürece, vekaletnamenin ve vekil
tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu Müşteri
kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri değişiklikleri yasal
belgelerle birlikte Banka’ya ve Vakıf Yatırım’a yazılı
olarak bildirecektir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
veya bir başka basın yayın organında yapılabilecek bir
ilan ayrıca yazılı olarak bildirilmediği sürece Banka’yı ve
Vakıf Yatırım’ı hiçbir şekilde bağlamayacaktır.
5.2.6 Banka ve Vakıf Yatırım, kendisine ibraz edilen
vekaletnamenin ya da temsil belgesinin gerçek olup
olmadığını tetkik etmek, araştırmak zorunda değildir.
İbraz edilen vekaletnamenin veya temsil belgesinin tahrif
edilmiş olmasından veya sahteliğinden dolayı
Müşteri’nin uğradığı zararlardan Banka ve Vakıf
Yatırım sorumlu değildir.
5.3. Ortak Hesapların İşleyiş Esasları
5.3.1. Birden fazla Müşteri’nin işbu Sözleşme
kapsamında ortak hesap açılmasını talep etmesi halinde,
Müşteriler adına teselsüllü ortak hesap açılır ve hesap
sahiplerinden her biri işbu Sözleşme’den doğan hak ve
yetkilerini tek başına ve fakat diğer tüm ortak hesap
sahiplerini etkileyecek şekilde kullanır. Müşteriler adına
açılacak ortak hesap aşağıdaki hüküm ve şartlara tabi
olacaktır.
5.3.2. Ortak hesap sahiplerinden her biri, münferiden
Sözleşme kapsamında alım-satım emri verebilir, söz
konusu emirler Banka ve Vakıf Yatırım tarafından yerine
getirilebilir. Diğer ortak hesap sahipleri, bir ortak hesap
sahibi tarafından emir verilmesine ve işlemlerin
gerçekleştirilmesine muvafakat ettiklerini kabul, beyan
ve taahhüt ederler.

5.2.2. The Client acknowledges, represents, and warrants that
if an attorney is appointed by the Client, the attorney shall have
the right and power of disposition as with the Client to use all of
the Client’s rights arising from this Agreement in relation to the
Client accounts; and that all the legal effects and consequences
of the transactions executed and to be executed by the attorney
in relation to such accounts shall bind the Client as if they had
been executed by the Client itself.
5.2.3. If there are several attorneys; it is deemed that each of
the attorneys is authorized to execute the transactions specified
herein with their sole signatures unless instructed otherwise by
the Client to the Bank and Vakıf Yatırım.
5.2.4. Full responsibility that may arise from the incapacity of
the Client’s attorney is solely on the Client’s account. The
announcement or publication of such incapacity of the Client’s
attorney in any press or media organs shall not be binding for
and upon the Bank and Vakıf Yatırım. Any changes in the
capacity of the Client’s attorney shall be immediately notified to
the Bank and Vakıf Yatırım in writing. If such changes are not
notified, the Bank shall consider the attorney as the fully
competent person and the Bank shall not be held responsible
for the damages to be incurred by the Client as a result of
execution by the attorney of the transactions specified herein.
5.2.5. The Client acknowledges, represents, and warrants that
the power of attorney and the transactions executed by the
attorney shall be binding unless the termination of the power of
attorney is duly notified to the Bank and Vakıf Yatırım by the
Client or in case of his death, his heirs in writing. The Client
shall notify the Bank and Vakıf Yatırım in writing of any changes
together with the related legal documents. Any possible
announcement that can be made in the Turkish Trade Registry
Gazette or any other press or media channel shall not be
binding for the Bank and Vakıf Yatırım under any circumstances
unless it is separately notified in writing.
5.2.6 The Bank and Vakıf Yatırım is not obliged to check and
investigate whether the power of attorney or the representation
document submitted to it is authentic or not. The Bank and Vakıf
Yatırım is not responsible for any loss or damages incurred by
the Client if the power of attorney or representation document
submitted to it is forged or falsified.
5.3. Principles regarding Joint Accounts
5.3.1. If several Clients request for opening of a joint account
under this Agreement, a joint tenancy account is opened in the
name of the Clients and each of the account holders shall
exercise their rights and powers arising from this Agreement
individually, but in a manner affecting all the other joint account
holders. The joint account to be opened in the name of the
Clients shall be subject to the following terms and provisions.
5.3.2. Each of the joint account holders may individually place
buy-sell orders under the Agreement and such orders may be
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5.3.3. Banka ve Vakıf Yatırım, ortak hesap sahiplerinden
her biri tarafından münferiden verilen sermaye piyasası
aracı emanet girişi, sermaye piyasası aracı giriş virman
talimatları, emanet çıkışı ve sermaye piyasası aracı çıkış
virman
talimatlarını
ortak hesap
üzerinden
gerçekleştirmeye yetkilidir. Diğer ortak hesap sahipleri,
bir ortak hesap sahibi tarafından talimat verilmesine ve
işlemlerin gerçekleştirilmesine muvafakat ettiklerini
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.3.4. Ortak hesap sahiplerinin aynı anda ve/veya
birbirini takip eden farklı emir veya talimat vermeleri
halinde, Banka, bu talimatlardaki farklılığın giderilmesini
talep etme veya bunları yerine getirmeme hakkına
sahiptir.
5.3.5. Ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap
sahiplerinin ortak hesabı tek başına kullanmasından
doğacak sonuçlardan sorumlu olduklarını ve işbu
Sözleşme uyarınca gerçekleştirilen tüm işlemler
nedeniyle Banka ve Vakıf Yatırım’a karşı tüm ortak
hesap sahipleri ile birlikte “müteselsil borçlu” sıfatıyla
sorumlu olduklarını, Banka ve/veya Vakıf Yatırım’ın
mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca ortak hesap
sahiplerinden birine yapacakları tebligat veya bildirimin
diğer ortak hesap sahiplerine de yapılmış sayılacağını
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.3.6. Ortak hesap sahipleri tarafından Banka’ya ayrıca
bir yazılı bildirimde bulunularak farklı bir oran
belirlenmediği sürece, ortak hesap sahiplerinin işbu
Sözleşme kapsamına dahil hesaplarda eşit oranda pay
sahibi oldukları kabul edilecektir. Pay oranları ortak
hesap sahiplerinin yukarıda belirtilen hesap üzerindeki
tasarruf yetkilerini etkilemez, kısıtlamaz. Ortak hesap
sahiplerinden her biri, ortak hesabı/hesapları tek başına
kullanabilir ve hesap üzerinde tasarruf edebilir. Ortak
hesap sahipleri sadece bir ihtarname göndermek
suretiyle diğer ortak hesap sahiplerinin yetkilerini
kullanmasını engelleyemezler.
5.3.7. Ortak hesap sahiplerinden her biri, üçüncü bir
kişiye ortak hesap üzerinde tasarrufta bulunmak üzere
usulüne uygun bir şekilde vekâletname verebilir. Bu
durumda diğer ortak hesap sahipleri, tayin edilen vekilin
ortak hesap ile ilgili bütün işlemleri tek başına yapmaya
yetkili olduğunu ve işlemlerin sonuçlarının kendilerini
bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.3.8. Ortak hesapta, ortak hesap sahiplerinden biri
hakkında Kurul tarafından işlem yasağı kararı verilmesi
halinde, diğer ortak hesap sahipleri de ortak hesap
üzerinde işlem gerçekleştiremez. Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda öngörülen istisnalar saklıdır.

fulfilled by the Bank and Vakıf Yatırım. The other joint account
holders acknowledge, represent and warrant that they consent
to the placement of orders and execution of transactions by any
of the joint account holders.
5.3.3. The Bank and Vakıf Yatırım are authorized to execute,
over the joint account, the instructions for entry into custody of
capital market instruments, and capital market instrument entry
transfer instructions, exit from the custody and capital market
instrument exit transfer instructions given individually by any of
the joint account holders. The other joint account holders
acknowledge, represent and warrant that they consent to the
transmission of instructions and execution of transactions by
any of the joint account holders.
5.3.4. In the event that the joint account holders give different
orders or instructions concurrently and/or successively; the
Bank shall be entitled to request for correction of the difference
in such instructions or to not execute such instructions.
5.3.5. Each of the joint account holders acknowledges,
represents, and warrants that they will be responsible for the
consequences that will arise from the use of the joint account
individually by the other account holders and that they are
responsible towards the Bank and Vakıf Yatırım jointly with all
joint account holders under their capacity as the “joint debtors”
due to any and all transactions executed pursuant to this
Agreement; and that any notices to be sent by the Bank and/or
Vakıf Yatırım to any of the joint account holders pursuant to
legislation or this Agreement shall be deemed as duly served to
the other joint account holders as well.
5.3.6. The joint account holders shall be deemed to have equal
shares in the accounts included under the scope of this
Agreement unless any different share ratio is separately notified
by the joint account holders to the Bank through a separate
written notice. Share ratios neither affect, nor restrict the joint
account holders’ rights of disposition on the accounts as
specified above. Each of the joint account holders may use and
make any kind of dispositions over the joint account/s on an
individual basis. The joint account holders cannot prevent the
other joint account holders from exercising their rights or
powers by merely sending a letter of warning.
5.3.7. Each of the joint account holders may duly issue a power
of attorney to any third person, authorizing him to make any
kind of dispositions on the related joint account. In such cases,
the other joint account holders acknowledge, represent and
warrant that the attorney appointed as such shall be authorized
to execute all the transactions related with the joint account
individually and the consequences of such transactions shall
bind them.
5.3.8. If any of the joint account holders is prohibited by the
Board from executing transactions, then the other joint account
holders cannot execute any transactions over the joint account.
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5.3.9. Ortak hesap sahiplerinden herhangi birinin vefatı
veya iflası veya medeni hakları kullanma yetenek ve
ehliyetinin ortadan kalkması veya konkordato ilan etmesi
veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi
halinde veya herhangi biri aleyhinde haciz ihbarnamesi,
ihtiyati tedbir veya haciz bildiriminin tebellüğ edilmesi
halinde, tebellüğ tarihindeki ortak hesabın cari ve pay
bakiyelerinden söz konusu ortak payı ayrılacak ve ortak
yatırım
hesabı
bireysel
yatırım
hesabına
dönüştürülecektir. Bu işlem için, ortaklık payının tasfiyesi
gerekmeyen ortaktan işbu sözleşmeye münferiden imza
alınmak suretiyle sözleşme yenilenecektir. Tasfiye edilen
ortağın payı ise, ibraz edilecek veraset ilamı uyarınca
mirasçılarına veya haleflerine ödenecektir. İflas,
konkordato ilanı , tüzel kişiliğin sona ermesi veya haciz
ve tedbir hallerinde ise yasal mercilerden gelen
talimatlara göre işlem yapılacaktır.. Ortak hesap
sahiplerinden her biri, söz konusu hususlarda Banka ve
Vakıf Yatırım’a yazılı bildirim yapılıncaya kadar diğer
ortak hesap sahipleri tarafından yapılan işlemler
nedeniyle Banka ve Vakıf Yatırım’ın herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
5.3.10. Aksine bir talimat yoksa ortak hesap
sahiplerinden her biri müteselsil alacaklı sıfatıyla ortak
hesapta yer alan kıymet ve alacakların tamamının başka
bir hesaba aktarılması işlemini tek başına yapabilir
ve/veya ortak hesabı tek başına kapatabilir.
5.4. Müşteri Hesabındaki Hatalı İşlemler
Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler
sebebiyle,
herhangi
bir
dayanağı
olmaksızın, hesabında mükerrer olarak, fazladan veya
sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde,
kendisine
herhangi bir ihbar yapılmadan ve rızası alınmadan
Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından re’sen
hesabından çıkış yapılabileceğini, nakit ve sermaye
piyasası araçlarının ve bunlara ilişkin anapara, faiz,
temettü ve gelirlerin, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma
hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedellerin iade
alınabileceğini, işlemlerin iptal edilebileceğini, sermaye
piyasası
araçlarından varolan herhangi bir işlemin
vadesi beklenilmeden (“erken itfa” yoluyla) bozularak,
karşılığı tutarın tahsil edilebileceğini ve iptal ve iadenin
sağlanması için gerekli her türlü işlemin ve kaydın tesis
edilebileceğini, iade işlemine kadar geçen sürede
piyasa koşullarında Banka’nın, Vakıf Yatırım’ın ve
üçüncü kişilerin oluşan zararını sermaye piyasası
araçları veya nakit olarak tazmin edeceğini ve alacak
kaydı tarihinden iade tarihine kadar işbu Sözleşme’de

The exceptions stipulated in the Capital Markets Legislation are
reserved.
5.3.9. In the event that any of the joint account holders dies or
goes bankrupt or loses his capacity to exercise his civil rights
or declares composition with creditors or its legal personality
ceases to exist or is served a notice of lien, notice of interim
injunction or a garnishee order against him/it, the related
partner’s share shall be set aside from the current and share
balances of the joint account as at the date of such notification
and the joint investment account shall be converted into a
personal investment account. To this effect, the agreement
shall be renewed by obtaining the separate signature from the
partner whose share of partnership is not required to be
liquidated as such. The share of the partner liquidated as such
shall be paid to his heirs or successors pursuant to the finalized
certificate of inheritance to be presented. In case of bankruptcy,
declaration of composition with creditors, cease of legal
personality or attachment or interim injunction order; the
procedure shall be conducted according to the instructions to
be received from the legal authorities. Each of the joint account
holders acknowledges, represents, and warrants that the Bank
and Vakıf Yatırım shall not have any liability due to the
transactions executed by the other joint account holders until
the Bank and Vakıf Yatırım are duly notified in relation thereof
in writing.
5.3.10. Unless instructed otherwise, each of the joint account
holders may, under its capacity as the joint creditor, individually
execute the transfer of the securities and receivables held in the
joint account to another account and/or individually close the
joint account.
5.4. Incorrect Transactions in the Customer’s Account
The Customer accepts and undertakes that in case any credit
entry is made repeatedly, excessively or mistakenly in its
account without any ground, due to transactions within the
scope of this Agreement, the Bank and/or Vakıf Yatırım make
cash outflow directly without notifying or obtaining consent of
the Customer, that preferential rights, whether free of charge or
against a fee, and such assets and fees of cash and capital
market instruments and principal, interest, dividend and
revenue of these may be taken back, that transactions may be
cancelled, that any trade existing from capital market
instruments may be converted by early retirement and collect
the amount corresponding, and every kind of required
transaction and recording may be made to ensure cancelling
and return, that the Customer shall indemnify loss of the Bank,
Vakıf Yatırım and third parties in the market conditions for the
period until return transaction by capital market instruments or
in cash, and that the Customer shall
also pay the interest
and other deductions stated in this Agreement for the period
from credit entry to the date of return.
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belirtilen faiz ve diğer kesintiler ile birlikte ödeyeceğini
kabul ve taahhüt eder.
MADDE 6- MÜŞTERİ EMİRLERİNİN İLETİLMESİ VE
İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
6.1. Müşteri Emirlerinin Alınması ve Borsa’ya
İletilmesi
6.1.1. İşbu Sözleşme kapsamında Banka emir iletimine
yetkili yatırım kuruluşu, Vakıf Yatırım ise işlem aracılığı
faaliyetini gerçekleştiren yatırım kuruluşu olarak
Müşteri’den alınan talimatlar çerçevesinde hareket
etmektedir.
6.1.2. İşbu Sözleşme kapsamına Müşteri alım-satım
emirlerini Banka’ya veya Vakıf Yatırım’a iletebilecektir.
Banka ve Vakıf Yatırım’ın Müşteri emirlerini kabul
etmeme hakkı saklıdır.
6.1.3. Emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında
Müşteri’nin Banka’ya emir vermesi durumunda, Banka
Müşteri’den almış olduğu işbu Sözleşme kapsamındaki
sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım/satım emirlerini
ve diğer talimatları Vakıf Yatırım’a iletecektir. Banka
emirlerin sonuçlarına ilişkin olarak Müşteri’ye bildirimde
bulunacaktır.
6.1.4. İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım,
Banka veya doğrudan Müşteri tarafından iletilen Müşteri
emirleri niMüşteri hesabına veya Müşteri nam ve
hesabına, ilgili işlem kuralları çerçevesinde Borsa’ya
iletecek ve diğer Müşteri talimatlarının gereğini yerine
getirecektir. Gerçekleşen emirlere ve diğer Müşteri
talimatlarına ilişkin olarak Vakıf Yatırım Banka’yı
bilgilendirecektir.
6.1.5. Müşteri emrinin, emrin gerçekleşeceği borsa,
piyasa veya kuruluşun, emrin gerçekleştirilmesi için
aradığı koşulları kısmen veya tamamen taşımaması
halinde Banka ve Vakıf Yatırım’ın Müşteri emirlerini
iletme ve gerçekleştirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
6.2. Müşteri Emirlerinin İletim Şekli ve Usulleri
6.2.1. Müşteri alım satım emirlerini ve talimatları fiziken,
yazılı ve ıslak imzalı olarak, Banka şubesinde verebilir.
Banka şubesinde verilen emirlerde, Banka, Sermaye
Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak Müşteri emrini alır,
yazılı belgeleri düzenler ve gerekiyorsa bir örneğini
Müşteri’ye verir.
6.2.2. Banka ve Vakıf Yatırım’ın kabul etmeme hakkı
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri alım satım emirlerini ve
talimatlarını Banka’nın veya Vakıf Yatırım’ın o an için
kullanıma elverişli durumda olan Elektronik İletişim
Mekanizmaları aracılığıyla verebilir. Elektronik İletişim
Mekanizmaları aracılığıyla verilen emirler sözlü emir
niteliğinde olup, söz konusu emirler, Müşteri imzası
gerekmeksizin Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun

ARTICLE 6- TRANSMISSION OF CLIENT ORDERS AND
EXECUTION OF TRANSACTIONS
6.1. Receipt of the Client Orders and their Transmission to
the Exchange
6.1.1. Under this Agreement, the Bank acts as the investment
firm authorized to transmit orders and Vakıf Yatırım acts as the
investment firm conducting the activities of intermediation in
trading in accordance with the instructions received from the
Client.
6.1.2. The Client may transmit its trade orders to the Bank or
Vakıf Yatırım within the scope of this Agreement. The Bank’s
and Vakıf Yatırım’s right to refuse the Customer’s orders is
reserved.
6.1.3. Under the scope of the activity of intermediation in
transmission of orders, in case the Client gives the Bank an
order, the Bank shall transmit to Vakıf Yatırım the buy/sell
orders and other instructions that receives from the Client in
relation to the capital market instruments covered herein and
notify the results of such orders to the Client.
6.1.4. Under the scope of the activity of intermediation in
trading, Vakıf Yatırım shall transmit the Client’s orders sent by
the Bank or directly by the Client to the Exchange on the
account of the Client or in the name and on the account of the
Client in accordance with the related trading rules and fulfil the
requirements specified in the other instructions of the Client.
Vakıf Yatırım shall inform the Bank of the orders and the other
instructions of the Client executed.
6.1.5. If the Client’s order does not meet the conditions for
execution of orders as required by the exchange, market or
institution that will execute the order in part or as a whole; the
Bank and Vakıf Yatırım shall not be obliged to transmit and
execute the Client orders
6.2. Ways and Procedures for Transmission of Client
Orders
6.2.1. The Client may give its buy and sell orders and
instructions at the Bank branch physically, in writing and with
original signatures. In case of orders given at the Bank Branch,
the Bank receives the Client’s order in accordance with the
Capital Markets Legislation, issues the written documents and
delivers a copy to the Client if necessary.
6.2.2. Reserving the right of refuse of the Bank and Vakıf
Yatırım, the Client may give its buy and sell orders and
instructions via the Bank’s or Vakıf Yatırım’s currently available
Electronic Communication Mechanisms. The orders placed via
Electronic Communication Mechanisms constitute verbal
orders; and such orders may be turned into written form in
accordance with the Capital Markets Legislation without
requiring the Client’s signature. The Client accepts risks
relevant to Electronic Communication Mechanism including
technical and operational risks by using any of the Electronic
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olarak yazılı hale getirilebilir. Müşteri, herhangi bir
Elektronik İletişim Mekanizmasını kullanmakla, teknik ve
operasyonel riskler de dahil, ilgili Elektronik İletişim
Mekanizması ile ilişkili riskleri kabul etmektedir. Herhangi
bir Elektronik İletişim Mekanizması ile gerektiği gibi veya
hiç emir iletilememesi veya mekanizmanın kısmen veya
tamamen gereğince kullanılamaması halinde, yazılı emir
verilmesi veya alternatif emir iletim yöntemlerine
başvurulması Müşteri’nin sorumluluğundadır.
6.2.3. Banka ve Vakıf Yatırım, sözlü emirlerin yazılı hale
dönüştürülerek teyit edilmesini Müşteri’den talep edebilir.
Banka veya Vakıf Yatırım sözlü emirlerin yazılı teyit
edilmesini talep ettiği takdirde, Müşteri, yazılı teyidi
derhal talep sahibi Banka’ya/Vakıf Yatırım’a ulaştırır.
Banka ve Vakıf Yatırım’ın, yazılı teyit istemeksizin
ve/veya yazılı teyidi beklemeksizin sözlü emirleri yerine
getirdiği durumlarda, müteakiben gelen yazılı teyitlerin
sözlü emirlerden farklı olması halinde, sözlü emirlere
istinaden gerçekleştirilen işlemler geçerli olacaktır.
Banka ve Vakıf Yatırım, yazılı olarak teyit edilmemiş
sözlü emir ve talimatlar ve belirsiz, çelişkili olan sözlü
emir ve talimatları yerine getirmeme hakkını saklı tutar.
6.2.4. Müşteri, emirlerini sözlü olarak verildiği hallerde,
emrin varlığı hususunda taraflar arasında doğacak
uyuşmazlıklarda, tarafların mutabakatını içeren işlemlere
ait kayıtları ile telefon, faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı,
internet, elektronik ortam ve benzeri yollarla girilen
kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile ses
ve görüntü kayıtları, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 193 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü
saklı kalmak kaydıyla yazılı delil ya da yazılı delil
başlangıcı olarak dikkate alınacaktır.
6.2.5. Elektronik iletişim araçlarının işlememesinden,
güvenliğinden veya arızalanmasından ve sair sebeplerle
emrin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından ya da hiç
iletilmemesinden, Banka ve Vakıf Yatırım’a doğrudan
doğruya açıkça ağır kusur atfı mümkün olan haller
dışında, Müşteri Banka ve Vakıf Yatırım’dan herhangi bir
nam altında hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır.
6.2.6. Elektronik İletişim Mekanizmaları Üzerinden
İletilen Müşteri Emirleri
a.
Banka ve Vakıf Yatırım’ın kabul etmeme hakkı
saklı kalmak kaydıyla, Müşteri alım satım emirlerini ve
talimatlarını varsa Banka’nın ve/veya Vakıf Yatırım’ın o
an işin kullanıma elverişli olan Elektronik İletişim
Mekanizmaları vasıtasıyla kullanıcı kodu ve şifre girişi
yaparak iletebilecektir. Müşteri, Elektronik İletişim
Mekanizmaları’nı sadece kendisi kullanabilecektir.
b.
Müşteri’ye
Elektronik
İletişim
Mekanizmaları’ndan faydalanabilmesi amacı ile verilen

Communication Mechanisms. In case of failure to transmit duly
or any via any Electronic Communication Mechanism or failing
to use the mechanism partially or properly, it is under the
responsibility of the Client to give written orders or apply to
alternating transmission methods.
6.2.3. The Bank and Vakıf Yatırım may request from the Client
to confirm such verbal orders by turning them into written form.
If the Bank or Vakıf Yatırım requests for written confirmation of
verbal orders, the Client immediately sends to the requesting
Bank/Vakıf Yatırım the required written confirmation. If the Bank
and Vakıf Yatırım fulfils the verbal orders without requesting
and/or waiting for their written confirmation and the written
confirmations received subsequently are found to be different
from verbal orders; then the transactions executed with
reference to written orders shall be valid. The Bank and Vakıf
Yatırım reserves its right to not execute any verbal orders and
instructions that are not confirmed in writing or those that are
ambiguous and inconsistent.
6.2.4. In case of any disputes that may arise between the
parties in relation to the existence of any order if and when the
Client orders are given verbally; the records related with
transactions containing the parties’ agreements and the records
entered via telephone, fax, ATMs, computer network, internet,
electronic media and any other similar means as well as any
and all written orders and agreements and any voice and image
records shall be considered as written evidence or
commencement of written proof without prejudice to the
provision of the second paragraph of article 193 of the Code of
Civil Procedure no. 6100.
6.2.5. The Client shall not claim for any rights or receivables
from the Bank and Vakıf Yatırım under any name or title
whatsoever in relation to inaccuracy, inadequacy or
incompleteness or non-transmission of any order due to the
reasons such as failure, security or breakdown of electronic
communication means or any other similar reasons except for
the cases where gross negligence is attributable directly to the
Bank and Vakıf Yatırım.
6.2.6. Client Orders transmitted over Electronic
Communication Mechanisms
a. Reserving the right of refuse of the Bank and Vakıf Yatırım,
the Client may transmit its buy and sell orders and instructions
via the Bank’s and/or Vakıf Yatırım’s currently available
Electronic Communication Mechanisms, if any, by entering his
user code and password. The Client only may use such
Electronic Communication Mechanisms.
b.Any kind of risks that may arise from protection of the
password assigned to the Client for using Electronic
Communication Mechanisms and from the Client’s use solely
rest with the Client. The password assigned to the Client
authorizes the Client to execute its transactions under this
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şifrenin muhafazası ve Müşteri’nin kullanımından doğan
her türlü risk tamamen Müşteri’ye aittir. Müşteri’ye tahsis
edilen şifre Müşteri’nin bu Sözleşme kapsamındaki
işlemlerini, varsa o an için kullanıma elverişli durumda
olan ilgili Elektronik İletişim Mekanizmaları aracılığıyla
gerçekleştirmesine yetki sağlar. Bu şifreler ile yapılan
tüm işlemlerden, çalınmış veya herhangi bir şekilde
kaybedilmiş veya unutulmuş olan şifreden dolayı Banka
ve Vakıf Yatırım, kendisine kusur atfı mümkün olan haller
dışında sorumlu tutulamaz. Şifre ve/veya kullanıcı adının
kaybolması, çalınması, zorla alınması gibi durumlarda
Müşteri, Banka’yı ve Vakıf Yatırım’ı durumdan haberdar
etmekle yükümlü olup; Banka ve Vakıf Yatırım nezdinde
gerekli önlemler alınıncaya kadar üçüncü kişiler
tarafından hesabına gerçekleştirilen işlemlerden Müşteri
sorumludur.
c.
Müşteri, Elektronik İletişim Mekanizmaları’ndan
başkalarını yararlandırıp, bu kullanım sebebi ile
komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez.
Bu tip işlemlerin vuku bulması halinde, yasal merciler
nezdinde veya üçüncü kişilerle Müşteri arasında
doğabilecek ihtilaflardan tamamen Müşteri sorumlu olup,
Müşteri, Banka’ya ve Vakıf Yatırım’a bu hususta
yöneltilebilecek tüm taleplerden de sorumlu olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. Müşteri, Elektronik İletişim Mekanizmaları üzerinden
hizmet sunulması esnasında veya herhangi bir sebeple
oluşabilecek arıza ve sair teknik sebepler ile bu
hizmetlerin verilmesine ara ve/veya son verilmesi ya da
hizmetin kesintiye uğramasından, emirlerin yerine
getirilmemiş veya yanlış ya da eksik yerine
getirilmesinden; keza donanım, yazılım ve Müşteri’nin
hizmet aldığı internet servis sağlayıcıdan kaynaklanan
aksaklıklar ile Müşteri’nin gerekli güvenlik önlemlerini
(işletim sistemi güncellemesi, güncel antivirüs, internet
güvenlik duvarı, solucan tarama programları ve benzeri
programlar)
kullanmaması
sonucu
doğacak
kayıplarından Banka’nın ve Vakıf Yatırım’ın sorumlu
olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
e. Banka ve Vakıf Yatırım, varsa Müşteri’ye sunmuş
olduğu Elektronik İletişim Mekanizmaları’nın elverişlilik
durumunu, gerekliliklerini, özelliklerini, kapsamını,
altyapısını, uygulamalarını, içeriğini, şeklini ve bu
mekanizmalara dair diğer her türlü hususu, dilediği
zaman ve dilediği şekilde değiştirmekte, bunları
daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip
mevcut ürünlerin tamamını veya bir kısmını sistemden
çıkartmakta tamamen serbesttir. Müşteri, Banka’nın
ve/veya Vakıf Yatırım’ın işbu Sözleşme’ye konu
işlemlerle ilgili yapacağı değişiklikleri, Banka’nın ve/veya

Agreement through the currently available Electronic
Communication Mechanisms, if any. The Bank and Vakıf
Yatırım cannot be held responsible for all transactions executed
using such passwords, or any stolen or somehow lost or
forgotten passwords except for any faults attributable to the
Bank and Vakıf Yatırım. In case of loss, theft, robbery or forced
seizure of the password and/or user name; the Client is obliged
to inform the Bank and Vakıf Yatırım thereof; and the Client is
responsible for the transactions executed by third persons on
its behalf until necessary measures are taken at the Bank and
Vakıf Yatırım.
c.The Client may not allow others to use Electronic
Communication Mechanisms and derive material benefits such
as commissions, fees, etc. as a result of such usage. In case of
execution of such transactions, the Client is solely responsible
at and before the legal authorities or for any disputes that may
arise between the Client and third persons; and the Client
acknowledges, represents, and warrants that the Client is also
responsible for all claims that may be addressed to the Bank
and Vakıf Yatırım in relation thereof.
d.The Client acknowledges, represents, and warrants that the
Bank and Vakıf Yatırım will not be responsible for any
temporary suspension and/or permanent termination or
disruption of such services or non-execution or incomplete or
inaccurate execution of transactions due to any breakdown or
any other technical failures that may occur during provision of
services over Electronic Communication Mechanisms or for
any reason whatsoever; and for any loss or damages that may
arise from the deficiencies related with the hardware, software
or the internet service provider that the Client receives services
from and the failure of the Client to take the necessary security
measures (upgrading of operating system, current versions of
antivirus software, internet firewall, worm scanning programs
and similar programs).
e.The Bank and Vakıf Yatırım are completely free to change,
restrict or expand availability, requirements, specifications,
scope, infrastructure, applications, content, format and all kinds
of relevant issues of the Electronic Communication
Mechanisms offered to the Client, if any, at any time and in any
manner desired, and to add new products or remove all or part
of the existing products from the system. The Client
acknowledges, represents, and warrants that the Client shall
follow up such changes to be made by the Bank and/or Vakıf
Yatırım in relation to the transactions under this Agreement
through their websites, electronic media, its brochures and
announcements; and that such changes shall be valid and
binding for the Client at the time of their first publication or
application without any need for conclusion of a further
agreement and without any notice and warning.
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Vakıf Yatırım’ın internet sitesinden, elektronik ortamdan,
broşür ve ilanlardan izleyeceğini; bu değişikliklerin, ilk
yayınlandığı veya uygulandığı an kendisi için ayrıca bir
sözleşme imzalanmaksızın ve bir ihbar ve bildirim
yapılmaksızın geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul, beyan
ve taahhüt eder.
f. Banka ve Vakıf Yatırım’ın emir kabul etmeme hakkı
saklı olmak üzere, Müşteri, Banka veya Vakıf Yatırım’ın
telefon ile talimat alması halinde, telefonla verdiği talimat
yerine getirilirken; olası hile ve sahteciliklerin
sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının
işlememesinden veya arızalanmasından veya telefon
veya diğer iletişim sistemleriyle gelen bilgi ve talimatın
yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik
veya eksik iletilmiş olmasından ötürü oluşabilecek
sonuçlardan ve/veya zararlardan; Banka ve Vakıf
Yatırım’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
g. Banka veya Vakıf Yatırım tarafından uygun görülmesi
kaydıyla ve yine Banka/Vakıf Yatırım tarafından
belirlenecek kapsamda Müşteri’ye Borsa veri yayını
hizmeti verildiği takdirde; Müşteri, Banka/Vakıf Yatırım ile
veri sağlayıcı şirket ve/veya Borsa arasında akdedilen ve
bundan sonra da akdedilebilecek olan veri yayın
sözleşmeleri koşullarına uygun olarak bu hizmeti
kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilerin eşanlı
olmamasından ve gecikmeli olarak yayımlanmasından
dolayı Banka’ya ve Vakıf Yatırım’a herhangi bir kusur
atfedilemez.
6.2.7. Faks Cihazı İle Gönderilen Müşteri Emirleri
a. Müşteri, Banka’ya veya Vakıf Yatırım’a faks yolu ile
emir ve talimat iletirken faksın, Müşteri gerçek kişi ise
yalnızca kendisi veya yetkili temsilcisi, tüzel kişi ise
yalnızca tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanlar
tarafından iletilmesi için gerekli önlemleri alır.
b. Faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks
cihazı tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin
faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsaması
zorunludur.
c. Müşteri faksla gönderdiği talimatın asıl nüshalarını
teyit için derhal faks alıcısı Banka’ya/Vakıf Yatırım’a
gönderir. Banka ve/veya Vakıf Yatırım, faks talimatı
aldığında, yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini
yerine getirir. Ancak, Banka ve/veya Vakıf Yatırım makul
sebeplerle kendi takdirine göre, Müşteri’ye durumu
derhal bildirmek koşuluyla, faksla iletilen talimatı yerine
getirmekten kaçınabilir.
d. Banka ve/veya Vakıf Yatırım, emrin üzerindeki
imzanın okunaklı olmaması, kendisinde mevcut olan
imza örneğinden farklı olması, emirde yer alan bilgilerin

f. Reserving the right of refuse of the Bank and Vakıf Yatırım,
in case the Bank and Vakıf Yatırım receive instructions by
phone calls, the Client acknowledges, represents, and
warrants that the Bank and Vakıf Yatırım shall not be
responsible for the consequences of and/or damages that may
arise from of any possible acts of fraud and forgery, any failure
or breakdown in the general or proprietary means of
communication, or inaccuracy or inadequacy of the information
and instruction received via telephone or other communication
systems or transmission of such information or order
inaccurately, or differently or incompletely during execution of
its instructions given by the Client to the Bank and Vakıf Yatırım
via telephone.
g.Provided that it is approved by the Bank and Vakıf Yatırım
and in the event that the Exchange data broadcasting service
is provided for the Client within the scope to be determined by
the Bank and Vakıf Yatırım; the Client acknowledges,
represents and warrants to use such service in accordance
with the terms and conditions of the data broadcasting
agreements concluded and to be concluded between the Bank
and Vakıf Yatırım and the data provider company and/or
Exchange. No fault may be attributed to the Bank and Vakıf
Yatırım due to any failure in simultaneous broadcasting or
delayed broadcasting of data.
6.2.7. Client Orders transmitted via Fax Device
a.While sending orders and instructions to the Bank and Vakıf
Yatırım via fax, the Client shall take necessary measures to
ensure that the fax message is sent by the Client or its
authorized representative if the Client is a natural person or by
the persons authorized to represent and bind the related legal
entity if the Client is a legal person.
b.It is compulsory that the instruction regarding the orders sent
via fax should contain the sender’s fax number, date and time
information that are automatically written by the facsimile
machine.
c.The client shall immediately send to the fax receiving Bank /
Vakıf Yatırım the original copies of the faxed instruction for
confirmation purposes. The Bank and/or Vakıf Yatırım shall fulfil
the requirements of the instruction when it receives it via fax
without waiting for the written confirmation. However, the Bank
and/or Vakıf Yatırım may refrain from executing the instruction
sent via fax at its sole discretion and for reasonable reasons
providing that the Bank and/or Vakıf Yatırım shall immediately
inform the Client thereof.
d.The Bank and/or Vakıf Yatırım may not necessarily execute
such instruction sent via fax if the signature placed on the order
is illegible, or the signature placed on the order is different from
the signature specimen held by itself, or the information
provided in the order is inadequate or incomprehensible, or any
conditions preventing the transmission of the order (power
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yeterli veya anlaşılır olmaması veya emrin iletilmesini
engelleyen hallerin (elektrik kesintisi, Borsa’nın kapalı
olması, mesai saatleri dışında olması vb.) ortaya çıkması
halinde faksla iletilen emri yerine getirmeyebilir.
e.
Banka ve/veya Vakıf Yatırım, herhangi bir neden
göstermeksizin faksla iletilen talimatları uygulamayıp asıl
metnin kendisine ulaşmasını beklemek hakkına sahip
olup, uygulamama yönünde karar verilmesi halinde bu
durumu Müşteri’ye bildirir. Banka/Vakıf Yatırım faksla
iletilen talimatları uygulamış ise, faks talimatının asıl
nüshası Müşteri tarafından bu Sözleşme koşullarında
Banka’ya/Vakıf Yatırım’a teslim edilmese veya
Banka/Vakıf Yatırım tarafından talep edilmese dahi
yapılan işlemler geçerli ve Müşteri için bağlayıcı olur.
f.
Faks cihazı ile gönderilen Müşteri emirlerinde,
Müşteri’nin Banka’ya/Vakıf Yatırım’a faks cihazı ile ilettiği
talimat gereğince yapılacak işlemlerden doğacak tüm
sorumluluk, Müşteri’ye aittir. Müşteri, ilk bakışta fark
edilemeyecek imza sahteciliklerinden, faks talimatıyla
ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, bağlı olduğu
genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin
işlememesinden veya arızalanmasından, faks sistemiyle
gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya
da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından
veya herhangi bir sebeple Banka’ya/Vakıf Yatırım’a
ulaşmamasından, üçüncü kişilerin herhangi bir
kusurundan doğacak sonuçlardan, kendisine ağır kusur
atfı mümkün haller dışında Banka’nın ve Vakıf Yatırım’ın
sorumlu olmayacağını kabul eder.
6.2.8. Emirlerin alınması ve işleme konulmak üzere
Borsa ve/veya ilgili piyasaya iletilmesi Borsa ve/veya ilgili
piyasa tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesine
bağlı olduğundan, Müşteri, emir ya da talimatların Borsa
ve/veya ilgili piyasaya iletilmesi ya da yerine getirilmesi
esnasında gecikmeler veya teknik aksaklıklar
olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu
gecikmelerden veya teknik aksaklıklardan dolayı ya da
emir konusu işlemin gerçekleştirilmemesinden yahut
gecikmeli olarak gerçekleştirilmesinden dolayı, Banka ve
Vakıf Yatırım, kendilerine ağır kusur atfı mümkün haller
dışında sorumlu olmayacaktır.
6.2.9. Müşteri, Banka’ya verdiği emrin, Banka tarafından
Vakıf Yatırım ve Vakıf Yatırım tarafından Borsa’ya
iletilmesinden sonra, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Borsa kuralları çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler
dışında emri değiştiremez ve/veya geri alamaz. Müşteri,
Vakıf Yatırım’a verdiği emrin, Vakıf Yatırım tarafından
Borsa’ya iletilmesinden sonra, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve Borsa kuralları çerçevesinde yapılabilecek

failure, the Exchange being closed or outside the working
hours, etc.) occur.
e.The Bank and/or Vakıf Yatırım is entitled to not process the
instructions transmitted via fax and to wait until the original texts
are received by it without giving any reasons; and if the Bank
decides to not execute the instructions as such, the Bank shall
notify the Client thereof. If the Bank/Vakıf Yatırım has executed
the instructions sent via fax, the related transactions executed
shall be valid and binding for the Client even if the original text
of the fax order is not delivered by the Client to the Bank/Vakıf
Yatırım pursuant to the terms of this Agreement or not
requested by the Bank/Vakıf Yatırım.
f.In case of any Client orders transmitted via facsimile device,
full responsibility that may arise from the transactions to be
executed pursuant to the instruction sent by the Client to the
Bank/Vakıf Yatırım via fax machine solely rests with the Client.
The Client acknowledges that except for any gross faults
attributable to the Bank/Vakıf Yatırım, the Bank and Vakıf
Yatırım shall not be responsible for any signature forgery that
cannot be noticed at first sight, the consequences of any acts
of fraud and forgery related with the faxed instruction, failure or
breakdown in the general or proprietary communication means,
devices and systems that it is connected to; inaccuracy or
inadequacy of the information and order received via fax
system or incorrect or different or incomplete transmission of
such instructions, or non-receipt of such instructions by the
Bank/Vakıf Yatırım at all for any reason whatsoever, or the
consequences that may arise from any fault of the third
persons.
6.2.8. Since the receipt of orders and their transmission to the
Exchange and/or related market for processing purposes are
conditional upon fulfillment of the requirements specified by the
Exchange and/or related market; the Client acknowledges,
represents, and warrants that there may be delays or technical
disruptions during transmission of orders or instructions to the
Exchange and/or the related market or their execution. The
Bank and Vakıf Yatırım shall not be liable for such delays or
technical disruptions or non-execution or delayed execution of
the transaction constituting the subject matter of the order
except circumstances which gross fault is attributable to them.
6.2.9. After the order given by the Client to the Bank is
transmitted by the Bank to Vakıf Yatırım and by Vakıf Yatırım
to the Exchange, the Client cannot change and/or withdraw the
order except for the changes that can be made within the
framework of the Capital Markets Legislation and the rules of
the Exchange. The Client may not change and/or withdraw the
order it has given to Vakıf Yatırım after it is transmitted by Vakıf
Yatırım to the Exchange except changes which may be applied
within the framework of the Capital Market Legislation and
Exchange Rules.
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değişiklikler dışında emri değiştiremez ve/veya geri
alamaz.
6.2.10. Müşteri’nin MKK nezdindeki hesabına, MKK,
Müşteri veya sair yetkili makamlar tarafından bloke
konulması durumunda, Müşteri tarafından verilen satış
emri Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından işleme
konulmayabilir.
6.2.11. Müşteri’nin, işbu Sözleşme tahtında
Banka’ya/Vakıf Yatırım’a vereceği her türlü emir ve
talimatlardaki ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza
benzerliklerinden, bunların okunaksız, silik veya eksik
olmasından dolayı Müşteri ya da üçüncü kişilerin maruz
kalabileceği zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.
6.2.12. Müşteri’ye bildirilen ya da işbu Sözleşme konusu
işlemler için Müşteri ile Banka ve/veya Vakıf Yatırım
arasında kullanılan adres ve telefon numaralardan farklı
adres ve telefon numaralarına iletilen ya da anılan
adreslere ulaşmayan emir ve talimatların yahut Banka’ya
geç ulaşan emir ve talimatların işleme konulmaması ya
da yerine getirilmemesinden dolayı Banka ve Vakıf
Yatırım sorumlu değildir.
6.3. Müşteri Emirlerinin Geçerlilik Süresi
6.3.1. Müşteri, Banka’ya/Vakıf Yatırım’a vereceği alım
satım emirlerinde emrin geçerli olacağı tarih ve seansı
belirtecektir. Müşteri, emrinin geçerlilik süresini, ilgili
Borsa mevzuatına uygun olarak ve emir verdiği
Banka’nın/Vakıf Yatırım’ın kararlaştırdığı esaslar
çerçevesinde istediği şekilde belirleyebilir. Tarih ve
seansı belirtilmemiş olan Borsa’ya iletilecek emirler,
Müşteri tarafından aksi açıkça belirtilmediği sürece,
seans esnasında verilmiş ise o seans süresince, seans
dışında bir zamanda verilmiş ise takip eden ilk seans
süresince geçerli olacaktır. Belirtilen bu sürelerde
gerçekleşmeyen emirler geçerliliğini yitirir. Müşteri
geçerliliğini yitiren emirleri yenilemediği sürece emri
tekrar işleme konulmayacaktır.
6.3.2. Banka ve/veya Vakıf Yatırım, Müşteri tarafından
verilen emri tamamen veya kısmen kabul etmeme
hakkını haizdir. Müşteri emrinin kabul edilmemesi
halinde bu durum, makul süre içerisinde Müşteri’ye
bildirilir. Müşteri, emrinin Banka ve/veya Vakıf Yatırım
tarafından kabul edilmemesi halinde, herhangi bir zarar
ziyan talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
6.4. Müşteri Emirlerinde Fiyat Belirlenmesi
6.4.1. Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında
Banka’ya/Vakıf Yatırım’a verilecek ve Borsa’da
gerçekleştirilmesi istenen emirler “serbest fiyatlı” veya
“limitli fiyatlı” olabilir.

6.2.10. If the Client’s account at the CRA is blocked by the CRA,
the Client or any other competent authorities, the sell order
placed by the Client may not be necessarily processed by the
Bank and/or Vakıf Yatırım.
6.2.11. The Client shall be responsible for the loss or damages
likely to be incurred by the Client or third persons due to
similarity of signatures on any orders and instructions to be
given by the Client to the Bank/ Vakıf Yatırım under this
Agreement, which cannot be noticed by at first sight, or
illegible, faint or incomplete signatures.
6.2.12. The Bank and Vakıf Yatırım are not responsible for the
failure to process or to execute the orders and instructions sent
to any address and telephone numbers different from the
addresses and phone numbers notified to the Client or used
between the Client and the Bank and/or Vakıf Yatırım for the
transactions specified herein, or the orders and transactions not
received at the specified addresses or the orders and
transactions received by the Bank in delay.
6.3. Validity Period of Client Orders
6.3.1. The Client shall specify the date and session for which
the order will be valid in its buy and sell orders to be given to
the Bank/ Vakıf Yatırım. The Client may determine the validity
period of the order as it desires in accordance with the related
Exchange legislation and the principles set by the Bank the
order is given to/ Vakıf Yatırım. Unless explicitly specified
otherwise by the Client, the orders to be transmitted to the
Exchange without specifying the related date and session shall
be valid during the related session if given within the period of
that session or during the next following session if given at any
time beyond the session. The orders not executed within these
periods specified shall become null and void. The related order
shall not be reprocessed unless the Client renews the orders
that become invalid as such.
6.3.2. The Bank and/or Vakıf Yatırım has the right to refuse the
order given by the Client in part or as a whole. If the Client order
is not accepted, this is notified to the Client within a reasonable
time. The Client acknowledges, represents, and warrants that
the Client shall not claim for any loss or damages if its order is
not accepted by the Bank and/or Vakıf Yatırım.
6.4. Price Determination for Client Orders
6.4.1. The orders to be given by the Client to the Bank/ Vakıf
Yatırım under this Agreement and requested to be executed at
the Exchange may be “free price” or “limit price” orders.
6.4.2. There is not any price limitation for free price orders. Such
orders shall be executed over the current market price as at the
time of the transaction within the framework of the duty of care
and by protecting the Client’s interests. The Client
acknowledges, represents, and warrants that if the Client gives
any free price order, the Bank and Vakıf Yatırım is entitled and
authorized to execute the order over the market price; and the
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6.4.2. Serbest fiyatlı emirlerde herhangi bir fiyat kaydı
yoktur. Bu tür emirler, Müşteri menfaatleri gözetilerek ve
özen borcu çerçevesinde işlem anındaki mevcut piyasa
fiyatı ile yerine getirilecektir. Müşteri, serbest fiyatlı emir
verdiği takdirde, Banka ve Vakıf Yatırım’ın piyasa fiyatı
ile emri gerçekleştirmeye yetkili olduğunu, işlemin bu
koşullarda gerçekleştirilmesinden dolayı Banka ve Vakıf
Yatırım’ı herhangi bir sebeple sorumlu tutmayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4.3. Limitli fiyatlı emirlerde işlemin yapılacağı fiyata
ilişkin limit bizzat Müşteri tarafından belirlenir. Bu limit
alış emirlerinde en yüksek fiyat limiti, satış emirlerinde
ise en düşük fiyat limiti olarak anlaşılacaktır. Bu emirler,
alışlarda, Borsa’da oluşan fiyat, limitli fiyatın altında veya
bu fiyata eşit, satışlarda ise Borsa fiyatı limitli fiyata eşit
veya onun üstünde olduğu takdirde yerine getirilir. Limitli
fiyat Borsa fiyatına eşit ve bu fiyattan işlem gören
sermaye piyasası aracı miktarı sınırlı ise emir kısmen
icra edilebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir.
6.4.4. Banka ve Vakıf Yatırım Müşteri tarafından
gerçekleştirilen işlemlerden dolayı herhangi bir karın elde
edilmesi veya zararın bertaraf edilmesi konusunda
Müşteri’ye herhangi bir garanti veya taahhütte
bulunmamaktadır. Müşteri yatırım kararı alırken
tamamen serbest olup, fiyat tespitinden ve alım-satım
emirlerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan
sorumludur.
6.5. Müşteri Emirlerinin Karşılığının Bulunması
6.5.1. Müşteri emri verdiği anda, vereceği alım emrinin
nakit karşılığını ya da Banka ve Vakıf Yatırım tarafından
kabul edilebilecek teminatları Banka’daki hesabında,
satış emrinin konusunu oluşturan sermaye piyasası
araçlarını ise Vakıf Yatırım nezdindeki hesabında
bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin
emri verdiği anda söz konusu nakdi ya da teminatları
yahut sermaye piyasası araçlarını hesaplarında
bulundurmaması halinde, Banka ve Vakıf Yatırım
Müşteri emrini işleme koymayabilir.
6.5.2. Bununla birlikte Müşteri, emri verdiği anda nakit ya
da teminat yahut sermaye piyasası araçları hesaplarında
bulunmadığı hallerde de emirlerin alınması ve iletilmesi
konusunda işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile Banka’ya
ve Vakıf Yatırım’a yetki vermiştir. Bu halde, alım emrinin
gerçekleşmesi durumunda, Müşteri’nin hesabında alımı
ve sair giderleri karşılayacak nakit yoksa, Müşteri alım
bedelini ve komisyon, ödenmesi gereken fon ve vergiler
ile diğer her türlü gideri en geç ilgili Borsa’nın takas
merkezinin ilan ettiği takas süreleri içinde Banka’ya tevdi
eder. Satış emrinin gerçekleşmesi durumunda ise
Müşteri satışa konu edilen sermaye piyasası araçlarını

Client shall not hold the Bank and Vakıf Yatırım responsible for
any reason whatsoever due to execution of the transaction
under these conditions.
6.4.3. In case of limit price orders, the limit for the price of
transaction is determined by the Client itself. This limit shall
mean the highest price limit for buy orders and the lowest price
limit for the sell orders. Such orders are executed when the
price formed in the Exchange is lower than or equal to the limit
price in case of purchase transactions and when the Exchange
price is equal to or higher than the limit price in case of sale
transactions. In case that the limit price is equal to the
Exchange price and the amount of capital market instruments
traded over this price is limited, the order may be executed in
part or not executed at all.
6.4.4. The Bank and Vakıf Yatırım do not guaranty or make any
commitment to the Client for deriving any profit or preventing
any loss in relation to the transactions executed through the
Bank and Vakıf Yatırım. The Client is completely free in taking
its investment decision and solely responsible for any and all
profit and loss resulting from price determination and buy-sell
orders.
6.5. Presence of Collaterals for the Client Orders
6.5.1. The Client acknowledges, represents and warrants that
the Client will make and keep available the cash funds or the
securities acceptable to the Bank and Vakıf Yatırım that will
cover the order to be given in its account at the Bank at the time
of placement of the order and the capital market instruments
constituting the subject matter of its sell order in its account held
at Vakıf Yatırım. In the event that the Client does not make
available and hold in its accounts the said cash funds or
securities or the capital market instruments at the time of
placement of its order, the Bank and Vakıf Yatırım may not
necessarily process the Client order.
6.5.2. Nevertheless, by signing this Agreement, the Client has
authorized the Bank and Vakıf Yatırım to receive and transmit
the orders even if the required cash funds or capital market
instruments are not made and kept available in its account at
the time of placement of the order. In such cases, if the
purchase order is executed and the cash funds available in the
Client’s account is insufficient to cover the purchase
transactions and the related expenses, the Client shall deposit
to the Bank the purchase price and the commission, payable
funds and taxes and all other expenses not later than within the
settlement periods announced by the related Exchange’s
settlement center. If the seller order is executed, the Client shall
make the capital market instruments subject to such sales
available in its account held at Vakıf Yatırım within the
settlement period announced by the related Exchange
settlement center.
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ilgili Borsa takas merkezinin ilan ettiği takas süresi içinde
Vakıf Yatırım nezdindeki hesabında hazır eder.
6.6. Notification of Results of Orders to the Client
6.6.1. The results of the orders given by the Client to the Bank/
6.6. Emirlerin Sonuçlarının Müşteriye Bildirimi
Vakıf Yatırım and whether they are executed or not shall be
6.6.1. Müşteri’nin, Banka’ya/Vakıf Yatırım’a vermiş notified by the Bank and/or Vakıf Yatırım to the Client. However,
olduğu emirlerin sonucu, gerçekleşip gerçekleşmediği the Client acknowledges and represents that the result of the
Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından Müşteri’ye order should be followed up and the Client shall not raise any
bildirilecektir. Ancak Müşteri, emrin sonucunu bizzat claim for any rights or receivables against the Bank and/or Vakıf
takip etmesi gerektiği ve Banka ve/veya Vakıf Yatırım’ın Yatırım in the event that the notification sent by the Bank and/or
kendisine yaptığı bildirimin geç ulaşması veya Vakıf Yatırım to the Client is received in delay or not received
ulaşmaması halinde Banka ve/veya Vakıf Yatırım’a karşı at all .
herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını 6.6.2. The confirmation given to the Client upon its request after
kabul ve beyan eder.
execution of the transaction is a provisional confirmation and no
6.6.2. Müşteri’ye işlemin gerçekleşmesi sonrasında claims may be raised based on such confirmation.
talebi üzerine verilen teyit geçici teyit olup, bu teyide 6.6.3. Transaction result form relevant to the performed
dayanılarak herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
transactions are issued electronically and sent to the Client vie
6.6.3. Gerçekleşen işlemlere ilişkin işlem sonuç formu e-mail or the Client is allowed to access the relevant form over
elektronik ortamda düzenlenerek, Müşteri’ye elektronik electronic media or delivered by hand to the Client visiting the
posta olarak gönderilir veya Müşteri’nin ilgili forma Bank and/or Vakıf Yatırım and requesting the form. It is
elektronik ortam üzerinden erişimi sağlanır veya mandatory fo the Client to report its electronic post address and
Banka ve/veya Vakıf Yatırım’a gelip talep eden the Bank and Vakıf Yatırım are not obliged to apply to other
Müşteri’ye elden teslim edilir. Müşteri’nin elektronik posta means for transmitting transaction result forms to the Client
adresini bildirmesi zorunlu olup, Banka ve Vakıf Yatırım, which has not reported its electronic post address. In case the
işlem sonuç formlarının elektronik posta adresini Client does not report its electronic post address and/or fails to
bildirmeyen Müşteri’ye iletimi için diğer yollara obtain transaction result form through electronic post address
başvurmak zorunda değildir. Müşteri’nin elektronik posta or over electronic media or prefers not to provide access
adresini bildirmemesi ve/veya elektronik posta adresi through these means, it has to go and take the said form from
veya elektronik ortam üzerinden işlem sonuç formuna the Bank and/or Vakıf Yatırım. Thie Client accepts and declares
ulaşamaması veya bu yollardan erişim sağlamamayı that the Bank and Vakıf Yatırım do not have a liability to transmit
tercih etmesi durumunda, bahsi geçen formu Banka transaction result form via post.
ve/veya Vakıf Yatırım’a gelerek teslim alması gereklidir. 6.6.4.The Client alleging that its order has not been transmitted
Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım’ın işlem sonuç formlarını and/or any transaction has not been executed despite
posta ile iletme yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan placement of its buy or sell order has to prove that it has given
eder.
the order.
6.6.4. Alım veya satım emri vermesine rağmen, emrinin 6.7. Debiting/Crediting of the Client Account for the
iletilmediğini
ve/veya
herhangi
bir
işlem Purchase/Sale Prices of the Transactions executed
gerçekleştirilmediğini iddia eden Müşteri, emri verdiğini 6.7.1. By signing this Agreement, the Client has authorized and
ispatla yükümlüdür.
instructed Vakıf Yatırım and the Bank to debit all of its accounts
6.7. Gerçekleşen Alım-Satım Bedelinin Müşteri held at the Bank and Vakıf Yatırım and thus, to collect the
Hesabına Yansıtılması
related amounts from the assets available in such accounts and
6.7.1. Müşteri, gerçekleşen alım emri bedeli ile to transfer such amounts between the Client’s accounts without
komisyon, masraf, vergi, BSMV ve yasal olarak kesilmesi any limitation of amount in order to ensure that the price of the
gereken tutarların tahsilini teminen Banka ve Vakıf purchase order executed and the amounts of commissions,
Yatırım nezdinde bulunan tüm hesaplarını borçlandırma expenses, taxes, BITT as well as the amounts legally required
ve bu suretle hesaplarında mevcut varlıklardan tahsil ve to be deducted are collected duly.
bu bedelin hesapları arasında herhangi bir tutarla sınırlı 6.7.2. After execution of the Client’s sell order, the amount
olmaksızın aktarılması konusunda işbu Sözleşme’nin remaining after deduction of the commissions, expenses, taxes,
akdedilmesi ile Vakıf Yatırım ve Banka’ya yetki ve talimat BITT and the amounts required to be deducted by Vakıf Yatırım
vermiştir.
from the amount to be collected by Vakıf Yatırım shall be
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6.7.2. Müşteri’nin satım emrinin gerçekleşmesinden
sonra Vakıf Yatırım’ın tahsil edeceği tutardan komisyon,
masraf, vergi, BSMV ve Vakıf Yatırım tarafından
kesilmesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan tutar
takas tarihinde Müşteri’nin Banka nezdindeki hesabına
aktarılacaktır.
MADDE 7- MÜŞTERİ VARLIKLARINA SUNULACAK
SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN ESASLAR
7.1. Müşterinin Sözleşme Kapsamındaki Sermaye
Piyasası Araçlarının ve Nakdinin Saklanması
7.1.1. İşbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen
işlemlere konu veya bu işlemlerden kaynaklanan her
türlü nakit bakiye, Müşteri’nin Banka nezdindeki
hesabında saklanacaktır. Bu Sözleşme’nin konusunu
oluşturan emir iletimine aracılığı konu sermaye piyasası
araçları ise Vakıf Yatırım nezdindeki Müşteri hesabında
saklanacaktır. Müşteri, işlemlerin gerektirdiği hallerde
sermaye piyasası araçları ve nakdinin Takasbank, MKK
veya yetkili bir saklama kuruluşunda saklanmasına
muvafakat ettiğini beyan eder. Müşteri, bu doğrultuda
ilgili sözleşmelerin akdedilmesi ve mülkiyet devri de dahil
devirlerin yapılması konusunda Banka ve Vakıf Yatırım’ı
işbu Sözleşme ile yetkili kılmaktadır.
7.1.2. Banka ve Vakıf Yatırım, Müşteri’nin nakdini ve
sermaye piyasası araçlarını kendi malvarlıklarından ayrı
olarak izler. Bu nakit ve sermaye piyasası araçları Banka
ve/veya Vakıf Yatırım’ın borçları nedeniyle kamu
alacakları için olsa dahi haczedilemez, iflas masasına
dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Banka ve/veya Vakıf Yatırım, işbu Sözleşme’de ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda izin verilen haller hariç
olmak üzere, Müşteri’nin yazılı açık izni olmaksızın,
Müşteri nakdi ve sermaye piyasası aracı üzerinde
tasarruf edemezler. Müşteri, işbu sözleşmenin konusunu
oluşturan sermaye piyasası işlemlerinin sözleşme
koşullarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak
gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Banka nezdinde bulunan
ve sermaye piyasası işlemleri için kullanılacak bakiyenin
Banka tarafından Vakıf Yatırım ile paylaşılabileceğini ve
buna peşinen muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder.
7.1.3. Müşteri tarafından ayrıca ve açıkça talep
edilmediği ve söz konusu talep Banka ve Vakıf Yatırım
tarafından kabul edilmediği sürece, gün içinde herhangi
bir Müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla
alacak bakiye veren Müşteri hesaplarındaki nakitler,
herhangi
bir
başka
yatırım
aracında
değerlendirilmeyecektir. Müşteri bu hususu bildiğini, söz
konusu nakit bakiyeler için herhangi bir getiri talep
etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

transferred to the Client’s account held at the Bank on the
settlement date.
ARTICLE 7- PRINCIPLES REGARDING CUSTODY SERVICE
TO BE PROVIDED FOR THE CLIENT ASSETS
7.1. Custody and Safekeeping of the Client’s Capital Market
Instruments and Cash Funds under the Scope of the
Agreement
7.1.1. Any and all cash balances subject to or resulting from the
transactions executed under this Agreement shall be kept in
custody in the Client’s account held at the Bank. The capital
market instruments subject to intermediation in transmission of
orders constituting the subject matter of this Agreement shall
be kept in custody in the Client’s account held at Vakıf Yatırım.
The Client declares that it consents its capital market
instruments and cash to be kept in custody at Takasbank, CRA
or authorized custody institutions in cases transactions require.
The Client accordingly authorizes the Bank and Vakıf Yatırım
by this Agreement on concluding relevant agreements and
making transfers including transfer of ownership.
7.1.2. The Bank and Vakıf Yatırım shall follow up the Client’s
cash balance and capital market instruments separately from
their own assets. Such cash funds and capital market
instruments cannot be seized or attached, or administered
under bankruptcy estate or any interim injunction cannot be
established on them even if for the public receivables arising
from the debts of the Bank and/or of Vakıf Yatırım. The Bank
and/or Vakıf Yatırım cannot make any kind of dispositions on
the Client’s cash funds and capital market instruments without
the Client’s explicit written consent, except for the conditions
allowed in this Agreement and the Capital Markets Legislation.
The Client declares and acknowledges that it consents in
advance for the balance at the Bank and which shall be used
for capital markets transactions may be shared by the Bank with
Vakıf Yatırım to perform capital markets transactions
constituting the subject of this agreement in compliance with the
conditions of the agreement and relevant legal regulations.
7.1.3. Unless specifically and explicitly requested otherwise by
the Client and unless the subject request is not accepted by the
Bank and Vakıf Yatırım, the cash funds in the Client accounts
that are remaining in the credit balance by the end of the day
and that have not been subject to any of the Client’s orders
during the day shall not be used in any other investment
instrument. The Client acknowledges, represents, and warrants
that the Client is aware of this fact and that the Client shall not
claim for any income in relation to such cash balances.
7.2. Exercise of Financial and Management Rights arising
from the Client’s Capital Market Instruments under the
Scope of the Agreement
7.2.1. The services such as collection of the dividends and
similar revenues related with the capital market instruments
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7.2. Müşterinin Sözleşme Kapsamındaki Sermaye
Piyasası Araçlarından Doğan Mali ve Yönetimsel
Hakların Kullanılması
7.2.1. Müşteri hesabında yer alan işbu Sözleşme
kapsamındaki sermaye piyasası araçlarının temettü ve
benzeri gelirlerinin tahsili, bedelsiz payların hesaba
aktarılması, sermaye azaltımı ve benzeri hususlar Banka
tarafından yerine getirilir.
7.2.2. Müşteri hesabında yer alan işbu Sözleşme
kapsamındaki sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak
bedelli sermaye artırımına iştirak edilmesi, genel kurula
katılma ve oy hakkının kullanılması ve bunlara ilişkin tüm
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hakların
kullanılması tamamen Müşteri’nin sorumluluğundadır.
Banka ve Vakıf Yatırım’ın bu hususta Müşteri’ye
herhangi
bir
bildirim
yapma
yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
7.2.3. Banka ve/veya Vakıf Yatırım’ın kabulü şartıyla,
Müşteri, hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarına
ilişkin genel kurula katılma ve oy kullanma haklarının
kullanılması amacıyla, talebi kabul eden Banka’yı veya
Vakıf Yatırım’ı yetkilendirebilir. Bu halde, vekaleten genel
kurula katılmaya ve oy kullanmaya ilişkin sermaye
piyasası mevzuatına uyulur. Müşteri vekaletnamede oy
hakkının nasıl kullanılacağını belirtmediği takdirde,
Banka ve/veya Vakıf Yatırım kendi takdirine göre oy
haklarını dilediği şekilde kullanabilir. Banka ve Vakıf
Yatırım’ın Müşteri’nin talebini kabul etmeme hakkı
saklıdır. Banka ve/veya Vakıf Yatırım’ın bu yetkiyi
kullanmasından veya kullanma şeklinden dolayı hiçbir
sorumluluğu bulunmayacaktır.
7.2.4. Müşteri hesabında emanet olarak tutulan işbu
Sözleşme konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin
bedelli sermaye artırımından doğacak yeni pay alma
haklarının kullanımı konusunda, Müşteri tarafından açık
bir talimat verilmediği takdirde aşağıdaki esaslar
uygulanacaktır:
a.
Banka, yeni pay alma hakkının kullanılıp
kullanılmayacağına karar verecek olup, yeni pay alma
hakkının kullanılması veya kullanılmaması nedeniyle,
kendisine ağır kusur atfı mümkün olmayan hallerde
Banka’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
b.
Sermaye piyasası aracının yeni pay alma hakkı
kullanımının son gününden bir gün önceki piyasa
kapanış fiyatı yeni pay alma hakkı kullanım bedeline eşit
veya altında olması halinde, Müşteri’den aksi talimat
gelmedikçe, Banka yeni pay alma hakkını kullanmaz.
Belirtilen tarihten sonraki fiyat artışlarından dolayı Banka
sorumlu tutulamaz.

held in the Client account under this Agreement, and the
transfer of bonus shares to the account, decrease of capital or
other issues shall be performed by the Bank.
7.2.2. The Client is solely responsible for subscription in the
paid capital increase, attendance in the general assembly
meetings and using voting rights and fulfillment all the related
obligations and exercise of the related rights with respect to the
capital market instruments held in the Client account under this
Agreement. The Bank and Vakıf Yatırım is not obliged to send
any notice to the Client in relation thereof.
7.2.3. The Client may authorize the Bank accepting the request
and Vakıf Yatırım to participate in the general assembly
meetings and to use the voting rights related with the capital
market instruments held in the Client account providing that
such authorization should be accepted by the Bank and/or Vakıf
Yatırım. In such cases, the provisions of the capital markets
legislation governing attendance in the general assembly
meetings in proxy and usage of voting rights shall be followed.
If the Client does not specify how the voting rights will be used
in the proxy statement; the Bank and/or Vakıf Yatırım may
exercise the voting rights as desired at their own discretion. The
Bank and Vakıf Yatırım reserves the right to reject the Client’s
request. The Bank and/or Vakıf Yatırım shall have no liability
for exercising and the way or method of exercising such power.
7.2.4. With respect to the exercise of pre-emptive rights arising
from paid capital increase in relation to the capital market
instruments held in custody in the Client account under this
Agreement, the following principles shall apply unless explicitly
instructed otherwise by the Client:
a.The Bank shall decide whether or not to use the pre-emptive
right to purchase new shares and the Bank shall have no
responsibility for the exercise or non-exercise of the preemptive right to purchase new shares, except for any gross fault
attributable to it.
b.If the market closing price of the capital market instrument on
the day before the deadline for the exercise of pre-emptive right
to purchase new shares is equal to or below the price for usage
of the pre-emptive right to purchase new shares; the Bank shall
not exercise the pre-emptive right to purchase new shares
unless instructed otherwise by the Client. The Bank cannot be
held responsible for any price increases after the specified date.
c.If the market closing price of the capital market instrument on
the day before the deadline for the exercise of pre-emptive right
to purchase new shares is above the price for usage of the preemptive right to purchase new shares; the Bank shall exercise
the pre-emptive right to purchase new shares unless instructed
otherwise by the Client. The Bank cannot be held responsible
for any decreases in price after the specified date.
d.If the Bank decides to exercise the pre-emptive right to
purchase new shares, the cost of exercise of such pre-emptive
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c.
Sermaye piyasası aracının yeni pay alma hakkı
kullanımının son gününden bir gün önce piyasa kapanış
fiyatının yeni pay alma hakkı bedelinin üzerinde olması
halinde, Müşteri’den aksi talimat gelmedikçe Banka yeni
pay alma hakkını kullanır. Belirtilen tarihten sonraki fiyat
azalışlarından dolayı Banka sorumlu tutulamaz.
d.
Banka’nın yeni pay alma hakkını kullanmaya
karar vermesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanım
bedeli Müşteri hesabından karşılanacaktır. Müşteri
hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması nedeniyle yeni
pay alma hakkının kullanılmaması halinde Banka’nın
herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
7.3. Saklamaya Konu Müşteri Varlıklarına İlişkin
Bildirim ve Mutabakat Yapılması
7.3.1. Müşteri Banka ve Vakıf Yatırım nezdindeki
hesaplarında yer alan sermaye piyasası aracı ve nakde
ilişkin bakiyeleri, hesap hareketlerini Banka ve Vakıf
Yatırım’dan öğrenme hakkına sahiptir. Bu hususlara
ilişkin bilgi ve belgelere, elektronik ortamın elverişli
olduğu zamanlarda, Müşteri tarafından elektronik
ortamdan ulaşılabilir.
7.3.2. Vakıf Yatırım, Müşteri hesaplarında yer alan nakit
ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak Kurul’un
belge ve kayıt hususuna ilişkin hükümleri çerçevesinde
Banka aracılığıyla ayda asgari bir bildirim yapar. Söz
konusu bildirim, Müşteri’nin Ek-2’de talepte bulunması
halinde, Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında sunmuş
olduğu elektronik posta adresine yapılır. Bu durumda
ayrıca posta ile bildirim yapılmaz. İlgili dönem içinde
herhangi bir işlem yapmayan Müşteri’lere bildirim
yapılmaz.
7.3.3. Vakıf Yatırım, Banka aracılığıyla, Müşteri
hesabında yer alan nakit ve sermaye piyasası araçlarına
ilişkin olarak Kurul düzenlemelerinde belirlenen esaslar
çerçevesinde her takvim yılında en az bir kez yazılı veya
elektronik olarak mutabakat yapar.
7.3.4. İşbu Sözleşmeyi imzalayan profesyonel Müşteri,
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırım kuruluşları
tarafından müşteri hesaplarına ilişkin bildirim ve
mutabakat yapılması gerektiğini bildiğini, ancak kendi
hesaplarına ilişkin olarak bildirim ve mutabakat
yapılmamasını kabul ettiğini beyan eder.
MADDE 8- ÜCRET, KOMİSYON, VERGİ VE SAİR
MASRAFLAR
8.1. Müşteri, ekte yer alan tarifeler çerçevesinde Banka
ve Vakıf Yatırım’ın ücret, komisyon ve masraf alma hakkı
olduğunu ve bu tutarları işlem gününde ve/veya
hesabına yansıtıldıkları tarihte ödemekle yükümlü
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

right shall be covered from the Client account. The Bank shall
not assume any liability for the failure in exercising the preemptive right to purchase new shares due to insufficient
balance in the Client account.
7.3. Notifications and Reconciliation for the Customer
Assets subject to Custody Service
7.3.1. The Client is entitled to learn from the Bank and Vakıf
Yatırım the available balances and the account activities related
with the capital market instruments and cash funds held in its
accounts at the Bank and Vakıf Yatırım. The Client may have
access to the information and documents related thereof
electronically whenever the electronic media is available.
7.3.2. Vakıf Yatırım sends a notice via the Bank at least once a
month in relation to the cash funds and capital market
instruments held in the Client accounts in accordance with the
Board’s provisions governing documentation and recording
issues. Such notice shall be sent to the Client’s electronic mail
address provided by the Client herein in case the Client makes
a request in Annex-2.. In such cases, no further notice is sent
via standard mail service. Such notice is not sent to the Clients
that do not execute any transaction within the related period.
7.3.3. Vakıf Yatırım shall, through the Bank, conduct a
reconciliation in relation to the cash funds and capital market
instruments held in the Client account in writing or electronically
at least once every calendar year in accordance with the
principles specified in the Board regulations.
7.3.4. The professional Customer signing this Agreement
represents that it is aware of the fact that investment firms are
required to make notifications and reconciliation in relation to
customer accounts pursuant to the Capital Markets Legislation;
but the customer agrees and consents that no notification and
reconciliation will be made in relation to its own accounts.
ARTICLE 8- FEES, COMMISSIONS, TAXES AND OTHER
EXPENSES
8.1. The Client acknowledges, represents, and warrants that
the Bank and Vakıf Yatırım are entitled to collect fees, charges,
commissions and expenses in accordance with the tariffs
enclosed; and is obliged to pay these amounts on the
transaction day and/or the date they are reflected in its
account..
8.2. The Bank and/or Vakıf Yatırım may make changes in the
tariff and applied commissions, expenses and fees at any time.
Changes are notified to the Client in written or via electronic
post, electronic media, transaction platform or any other
communication channel. Besides, changes to occur in taxes
and in commissions, interests, expenses and fees applied by
third parties and institutions other than the Bank and Vakıf
yatırım may be reflected in the Client’s account without being
obliged to notify the Client in advance.
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8.2. Banka ve/veya Vakıf Yatırım, tarifede ve uygulanan
komisyon, masraf ve ücretlerde her zaman değişiklik
yapabilecektir. Değişiklikler Müşteri’ye yazılı olarak veya
elektronik posta, elektronik ortam, işlem platformu veya
diğer herhangi bir iletişim kanalı üzerinden bildirilir.
Ayrıca, vergilerde ve Banka ve Vakıf Yatırım haricindeki
üçüncü kiş i ve kuruluşların uygulamakta olduğu
komisyon, faiz, masraf ve ücretlerde meydana gelen
değişiklikler, Müşteri’ye önceden bilgi verilmek zorunda
olmaksızın Müşteri hesabına aynen yansıtılabilecektir.
8.3. Müşteri, Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve
hesapları, hesaplarında gerçekleştirilen işlemler,
hesaplarından doğan ödeme yükümlülükleri ve gelirler
üzerinden vergi mevzuatı uyarınca vergi, resim, harç ve
diğer mali yükümlülükler alınabileceğini, Banka ve/veya
Vakıf Yatırım’ın söz konusu vergi, resim ve harç ödemesi
için hesabından tahsilat yapabileceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Bu vergi, resim ve harç ödemelerinin asli
sorumlusu Müşteri olup, Müşteri, Banka ve/veya Vakıf
Yatırım’ın bu sebeple maruz kalabileceği tüm masraf,
yaptırım ve giderleri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt
eder.
8.3. Müşteri işbu Sözleşme kapsamında, Borsa, takas ve
saklama kuruluşları ve diğer yetkili kurumların talep
ettiği/tahsil ettiği tüm hizmet komisyonları, kesintiler, faiz,
vergi, masraf ve ücretler ile işbu
Sözleşme
kapsamında doğacak (vekalet ücretleri, noter masrafları,
tevdi giderleri dahil ancak belirtilenler ile sınırlı
olmaksızın) diğer gider, masraf ve ödeme
yükümlülüklerini de ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
8.4.
Bütün ücret, komisyon, vergi ve sair giderlerin
Müşteri tarafından işlem gününde ve/veya hesabına
yansıtıldıkları tarihte Banka ve/veya Vakıf Yatırım’a
nakden ve defaten ödenmesi gerekmektedir. Banka ve
Vakıf Yatırım herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu
tutarları Müşteri hesabından mahsup etmeye yetkili olup,
bu tutarların Müşteri hesaplarından tahsil edilememesi
halinde, Müşteri, bu tutarları herhangi bir ihtar veya
bildirim gerekmeksizin nakden ve defaten derhal
ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Temerrüt halinde
Banka ve Vakıf Yatırım alacaklarını, işbu Sözleşme’de
yer alan temerrüt hükümleri uyarınca tahsil etme yetkisini
haizdir.
MADDE 9- MÜŞTERİ’NİN TEMERRÜDÜ VE
TEMERRÜDÜN SONUÇLARI
9.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda ve işbu
Sözleşme’de yer alan diğer temerrüt durumları saklı
kalmak üzere, Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında
gerçekleştirdiği işlemler çerçevesinde işlem bedelini
ve/veya işlem konusu sermaye piyasası araçlarını

8.3. The Client acknowledges, represents, and warrants that
Banking and Insurance Transaction Tax (BITT) and accounts,
transactions executed in the accounts, payment liabilities
arising from the accounts and taxes, duties, charges and other
financial obligation may be collected for the transactions
pursuant to the tax legislation; and the Bank and/or Vakıf
Yatırım may collect from the Client account the amounts
required for payment of such taxes, duties and charges. The
Client is primarily responsible for payment of such taxes, duties
and charges; and the Client acknowledges, represents, and
warrants to pay all costs, sanctions and expenses that the Bank
and/or Vakıf Yatırım may incur in relation thereof.
8.3. The Client, within the scope of this Agreement,
acknowledges and undertakes to pay all service commissions,
deductions, interest, tax, expenses and fees Exchange,
settlement and custody institutions and other authorized bodies
request/collect and other costs, expenses and payment
liabilities (including but not limited with attorney fees, notary
expenses, deposit expenses).
8.4. It is necessary to pay all fees, commissions, taxes and
other expenses to the Bank and/or Vakıf Yatırım by the Client
in cash and in full on the day of transaction and/or on the date
they are reflected to its account.The Bank and Vakıf Yatırım are
entitled to deduct and set off such amounts from the Client
account without any further notice; unless these amounts
cannot be collected from the Client accounts, the Client accepts
and undertakes to pay these amounts in cash and at once
without any warning or notce. In the event of default, the Bank
and Vakıf Yatırım are entitled to collect their receivables
pursuant to the provisions regarding the events of default as
specified herein.
ARTICLE 9- CLIENT’S DEFAULT AND CONSEQUENCES
OF DEFAULT
9.1. Reserving other default cases stated in the Capital Market
Legislation and this Agreement, the Client acknowledges,
represents, and warrants that if the Client does not make and
keep available in its account the amount of the transactions
required in relation to the transactions executed under this
Agreement and/or the capital market instruments subject to
such transactions at the time the Client is required to make
them available in its account or does not provide the collateral
requested by the Bank and/or Vakıf Yatırım within the time and
in the way notified by the demanding Bank/ Vakıf Yatırım or the
Client does not pay to the Bank and Vakıf Yatırım any and all
fees, commissions, taxes, expenses and any other amount that
the Client is obliged to pay to the Bank and/or Vakıf Yatırım
timely or fails to fulfil any of its other liabilities arising from this
Agreement within the period determined in the Agreement or
immediately if not determined in the Agreement; the Client shall
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hesabında bulundurması gerektiği anda hesabında
bulundurmazsa veya Banka ve/veya Vakıf Yatırım’ın
talep ettiği bir teminatı talepte bulunan Banka/Vakıf
Yatırım tarafından bildirilen süre ve şekilde sağlamazsa
veya Banka ve/veya Vakıf Yatırım’a ödemekle yükümlü
olduğu herhangi bir ücret, komisyon, vergi, gider ve diğer
bir tutarı Banka ve Vakıf Yatırım’a zamanında ödemezse
veya işbu Sözleşme’den doğan diğer herhangi bir
yükümlülüğünü Sözleşme’de belirlenen süre içerisinde,
Sözleşme’de süre belirlenmemesi durumunda ise derhal
yerine getirmez ise, hiçbir ihbara, ihtara veya süre
vermeye gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş
sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Müşteri alım emri verdiği halde, alım bedelini ve
diğer ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyerek
temerrüde düşmesi halinde, temerrüdü ortadan
kaldıracak miktarda temerrüde konu sermaye piyasası
aracının ve/veya Müşteri hesaplarında bulunan diğer
sermaye piyasası araçları ve kıymetlerin satışı için
Banka’ya/ Vakıf Yatırım’a emir vermiş sayılacağını ve
satış bedelinden ve Müşteri hesabındaki diğer
nakitlerden temerrüt tutarının mahsup edileceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder. Banka ve Vakıf Yatırım bu satış
emrini dilediği şekil, şart ve zamanda uygulamakta
serbest olacaktır.
9.3. Müşteri satım emri verdiği halde, ilgili sermaye
piyasası aracını teslim yükümlülüğünü yerine
getirmeyerek temerrüde düşmesi halinde, temerrüdü
ortadan kaldıracak miktarda temerrüde konu sermaye
piyasası aracının satın alınması için Banka’ya/Vakıf
Yatırım’a emir vermiş sayılacağını ve satın alma
bedelinin hesabından tahsil edilebileceğini kabul, beyan
ve taahhüt eder. Banka ve Vakıf Yatırım bu alım emrini
dilediği şekil, şart ve zamanda uygulamakta serbest
olacaktır. Müşteri’nin MKK nezdindeki hesabına, MKK,
Müşteri veya sair yetkili makamlar tarafından bloke
konulması nedeniyle satış emrinden dolayı temerrüde
düşülmesi halinde de bu madde hükmü uygulanır.
9.4.Tarafların kesin ve dönülemez mutabakatına göre,
Müşteri’nin temerrüdü halinde Banka ve Vakıf Yatırım,
geciken borca, Taraflar arasında yazılı olarak mutabık
kalınan gecikme cezası oranları esas alınarak yapılacak
kıstelyevm hesaplamayla bulunacak tutarı; gecikmenin
başladığı gün ile borcun fiilen ödendiği gün arasındaki
süre için gecikme cezası olarak ilave etme hakkına
sahiptir. Taraflar arasında oran konusunda yazılı bir
mutabakat yoksa hesaplamanın yapıldığı tarihte
Bankanın kredilere (tüketici işlemleri dâhil) uyguladığı en
yüksek cari akdi kâr payı (kârlılık) oranının %50 fazlası
esas alınır.

be deemed to be in default without any further warning, notice
or time extension.
9.2. The Client acknowledges, represents, and warrants that if
the Client has given a buy order, but is in default as a result of
its failure to fulfil its obligation to pay the purchase price and the
other payment liabilities; the Client shall be deemed to have
given to the Bank/Vakıf Yatırım an order for the sales of the
capital market instruments subject to the default and/or the
other capital market instruments and securities held in the
Client accounts to the extent necessary to remedy the default
and the default amount shall be deducted and set off from the
proceeds of such sales and other cash in the Client’s account.
The Bank and Vakıf Yatırım shall be free to enforce this sales
order at any time, in any manner and under any terms and
conditions desired.
9.3. The Client acknowledges, represents, and warrants that if
the Client gives a sell order, but is in default as a result of its
failure to fulfil its obligation to deliver the related capital market
instrument; the Client shall be deemed to have given to the
Bank/ Vakıf Yatırım an order for the purchase of the capital
market instrument subject to the default to the extent necessary
to remedy the default and the related purchase price may be
collected from the Client account. The Bank and Vakıf Yatırım
shall be free to enforce this purchase order at any time, in any
manner and under any terms and conditions desired. The
provision of this article shall also apply in the event that the
Client is in default in relation to the sell order due to the
blockage established by the CRA, the client or other competent
authorities on the Client’s account held at the CRA.
9.4. The Parties have absolutely and irrevocably agreed that in
case of the Client’s default, the Bank and Vakıf Yatırım shall be
entitled to add to the overdue debt, the amount to be calculated
as per the principle of per diem calculation based on the delay
penalty rates mutually agreed between the Parties in writing, as
a delay penalty applicable for the period from the start day of
delay until the date of actual payment of the debt. If there is no
written agreement reached between the Parties on such rate,
the related rate shall be taken as the maximum current
contractual margin (rate of return) applied by the Bank for loans
(including consumer transactions) on the date of such
calculation plus 50%.
9.5. The Client acknowledges, represents, and warrants that by
signing this Agreement, the Client has instructed to the Bank
and Vakıf Yatırım that any and all receivables of the Bank and
of Vakıf Yatırım that have arisen or will arise under this
Agreement including the receivables of the Bank and of Vakıf
Yatırım
arising
by
debiting
of
the
Client’s
investment/custody/current accounts held at the Bank and
Vakıf Yatırım due to the services provided or to be provided by
the Bank and Vakıf Yatırım and the transactions executed or to
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9.5. Müşteri, Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından işbu
Sözleşme kapsamında verilmiş veya verilecek hizmet ile
yerine getirilen ve getirilecek işlemler nedeniyle Banka
ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki yatırım/emanet/cari
hesaplarının borçlandırılması suretiyle oluşacak Banka
ve Vakıf Yatırım alacakları da dahil olmak üzere Banka
ve Vakıf Yatırım’ın işbu Sözleşme tahtında doğmuş ya
da doğacak her türlü alacağının, anılan
yatırım/emanet/cari hesapları ile Banka ve Vakıf Yatırım
nezdinde mevcut ve ilerde açılacak her türlü hesaptan
tahsil etmek suretiyle Banka ve/veya Vakıf Yatırım’a
ödenmesi, hesapların müsait olmaması halinde ise
hesapları borçlandırmak suretiyle tahsil edilerek Banka
ve/veya Vakıf Yatırım’a ödenmesi konularında, işbu
Sözleşme’nin akdedilmesiyle Banka ve Vakıf Yatırım’a
talimat verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 10- TEMİNAT HÜKÜMLERİ İLE TAKAS VE
MAHSUP HAKKI
10.1. Müşteri, her biri açısından ayrı ayrı hüküm
arzetmek üzere, Banka ve Vakıf Yatırım nezdindeki tüm
hesaplarında yer alan nakit, sermaye piyasası araçları,
diğer her türlü finansal varlık ile her türlü hak ve
alacağının, işbu Sözleşme kapsamında Banka ve/veya
Vakıf Yatırım tarafından sunulan hizmetlerden ve işbu
Sözleşme’den doğmuş ve doğacak tüm borç ve
yükümlülüklerinin ve kanun yollarına başvurulması
halinde ortaya çıkacak diğer masrafların teminatını teşkil
etmek üzere Banka ve Vakıf Yatırım lehine rehnedildiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin Banka
nezdindeki tüm hesaplarında yer alan nakit, sermaye
piyasası araçları, diğer her türlü finansal varlık ile her
türlü hak ve alacağı Banka için, Vakıf Yatırım nezdindeki
tüm hesaplarında yer alan nakit, sermaye piyasası
araçları, diğer her türlü finansal varlık ile her türlü hak ve
alacağı Vakıf Yatırım için teminat teşkil edecektir.
10.2. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım’ın Türk Medeni
Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri
çerçevesinde, hesapları üzerinde takas, mahsup ve
hapis hakkı olduğunu ve bu hakların Banka ve Vakıf
Yatırım tarafından alacaklarının tahsili amacıyla
kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.3. Müşteri, işbu Sözleşme’den kaynaklanan tüm borç
ve yükümlülüklerinin vadelerinin belirli olduğunu, söz
konusu borç ve yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde herhangi bir ihbara veya ihtara gerek olmaksızın
temerrüde düşeceğini, kendisine yapılacak temerrüt
ihbarına rağmen verilen süre içinde temerrüdü tüm
sonuçları ile birlikte ortadan kaldırmaması halinde,
Banka ve/veya Vakıf Yatırım’ın, yukarıda yer verilen

be executed under this Agreement shall be paid to the Bank
and/or Vakıf Yatırım by way of collection of such receivables
from the said investment/ custody/ current accounts and any
and all accounts already opened and to be opened in future at
the Bank and/or Vakıf Yatırım; and that if the accounts have
insufficient balances for this procedure, the said receivables
shall be paid to the Bank and/or Vakıf Yatırım by way of
collection through debiting of such accounts.
ARTICLE 10- PROVISIONS REGARDING COLLATERALS
AND THE RIGHT OF LIEN, SETTLEMENT AND SETOFF
10.1. The Client acknowledges, represents, and warrants that
providing to be effective individually for any and all of the related
items and accounts, any and all cash funds, capital market
instruments, and all other financial assets held in all of the
Client’s accounts at the Bank and Vakıf Yatırım as well as any
and all of its rights and receivables are pledged as collaterals in
favour of the Bank and Vakıf Yatırım as a security for all of the
Client’s debts and obligations that have arisen and will arise
from this Agreement and the services provided by the Bank
and/or Vakıf Yatırım under this Agreement and all the other
expenses that will arise in case of initiation of any legal
proceedings. The Client’s cash funds, capital market
instruments, and all other financial assets held in all of the
Client’s accounts at the Bank as well as any and all of its rights
and receivables related thereof shall constitute
security/collateral for the Bank; and the Client’s cash funds,
capital market instruments, and all other financial assets held in
all of the Client’s accounts at Vakıf Yatırım as well as any and
all of its rights and receivables related thereof shall constitute
security/collateral for Vakıf Yatırım.
10.2. The Client acknowledges, represents, and warrants that
the Bank and Vakıf Yatırım has the right of lien, retention and
setoff over the Client’s accounts in accordance with the related
provisions of the Turkish Civil Code and the Turkish Code of
Obligations; and that such rights may be exercised by the Bank
and/ Vakıf Yatırım for collection of their receivables.
10.3. The Client acknowledges, represents, and warrants that
all of its debts and obligations arising from this Agreement have
specific due dates of maturity; and if the Client fails to fulfil such
debts and obligations, the Client shall be in default without any
further notice or warning; and in the event that the Client does
not remedy such default together with all the related
consequences within the given period despite the notice of
default to be sent to it, the Bank and/or Vakıf Yatırım shall be
entitled to realize upon and convert the aforementioned
pledged assets and those subject to the right of retention into
cash through private sale to be executed in line with their duty
of care at any time and place and over any price desired without
any need for a public auction or having recourse to other legal
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rehinli veya hapis hakkına konu varlıkları, başkaca bir
ihtara veya dava açmaya ya da icra dairelerine veya
diğer herhangi resmi bir makama başvurmak zorunluluğu
olmaksızın, özen borcu çerçevesinde istediği zaman ve
yerde ve dilediği fiyatla, açık artırmaya veya diğer kanuni
paraya çevirme yollarına gerek kalmaksızın, özel olarak
nakde çevirmeye ve nakde çevrilen tutarlar ile Banka
ve/veya Vakıf Yatırım’a rehinli olan nakit tutarları, Banka
ve/veya Vakıf Yatırım’ın Müşteri’den olan işbu Sözleşme
kapsamındaki masraf, komisyon dahil tüm alacakları ile
takas ve/veya mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
10.4. Müşteri yukarıda belirtilen borçlarını zamanında
kısmen veya tamamen ödemediği takdirde, rehin
ve/veya hapis hakkının mevcudiyetine rağmen, Banka
ve/veya Vakıf Yatırım Müşteri aleyhine haciz ve iflas yolu
ile takibe geçebilir.
10.5. Müşteri işbu Sözleşme’den kaynaklanan borçlarını
tamamen ödemedikçe, rehnin kapsamındaki varlıkların
kısmen veya tamamen iadesini ve/veya bunlar
üzerindeki rehnin kaldırılmasını talep edemeyecektir.
Banka ve/veya Vakıf Yatırım Müşteri’nin işbu
Sözleşme’den
kaynaklanacak
borç
ve/veya
taahhütlerine karşılık olarak teminatın yetersiz kalması
durumunda her türlü ek teminatı Müşteri’den talep
edebilecektir.
10.6. Taraflar işbu Sözleşme ile tesis edilen rehnin
Sözleşme’nin esaslı bir unsuru olduğu konusunda
mutabık kalmışlardır.
MADDE 11- SORUMLULUK VE MÜCBİR SEBEPLER
11.1. Vakıf Yatırım ve/veya Banka’nın kusurlu olduğunu
iddia eden Müşteri, kusuru ve Sözleşme’ye aykırı
davranışı ispat yükünün kendisine ait olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında
Banka ve Vakıf Yatırım’ın sorumlu tutulabildiği hallerde,
Banka ve Vakıf Yatırım ancak kusurunun ispatlanması
şartıyla ve kusuru oranında sorumlu olacaktır.
11.2. İşbu Sözleşme kapsamında, Vakıf Yatırım ve
Banka, hiçbir durumda
- Borsa’nın, Takasbank’ın, MKK’nın, veri yayın
kuruluşlarının, platform sağlayıcıların, iletişim sistemleri
ve elektronik sistem sağlayıcıların, işbu Sözleşme’nin
ifası ile ilgili olarak hizmet aldığı kuruluşların,
yetkilendirdiği kişi ve kurumların, yardımcı kişilerin ve
diğer üçüncü şahısların fiillerinden, kusur ve ihmalinden,
- özel, manevi, dolaylı, tesadüfi, cezalandırıcı, emsal
veya yansıma zararlardan ya da fırsat, mal, kâr ve gelir
mahrumiyetinden/kaybından, veri kayıplarından ve

cashing methods and without any further notice or a legal action
or without any need to apply to enforcement offices or any other
public authorities; and that the Bank and/or Vakıf Yatırım shall
be entitled to deduct and/or setoff the amounts converted into
cash and the cash amounts pledged to the Bank and/or Vakıf
Yatırım from and against all of the receivables of the Bank
and/or of Vakıf Yatırım owed by the Client including all
expenses and commissions under this Agreement.
10.4. In the event that the Client does not timely pay its
aforesaid debts in part or as a whole, the Bank and/or Vakıf
Yatırım may initiate a legal proceeding against the Client by way
of attachment or bankruptcy despite the existence of their rights
of lien and/or retention.
10.5. The Client cannot request for return of the pledged assets
in part or as a whole and/or a release of the pledge established
thereon unless and until the Client pays its debts arising from
this Agreement in full. If the collateral becomes inadequate to
cover the Client’s debts and/or obligations arising from this
Agreement, the Bank and/or Vakıf Yatırım may request any
additional collaterals from the Client.
10.6. The Parties have mutually agreed that the pledge
established with this Agreement constitutes an essential
component of the Agreement.
ARTICLE 11- LIABILITY AND FORCE MAJEURE
11.1. The Client alleging that Vakıf Yatırım and/or the Bank is
faulty accepts, declares and undertakes that the liability to
prove the fault and behaviour contrary to the Agreement
belongs to itself. In cases the Bank and Vakıf Yatırım may be
held responsible within the scope of this Agreement, the Bank
and Vakıf Yatırım shall be responsible only if their fault is proven
and in proportion to the fault.
11.2. Within the scope of this Agreement, Vakıf Yatırım and the
Bank by no means shall be responsible for
- Acts, faults and negligence of Exchange, Takasbank, CRA,
data broadcasting institution, platform providers,
communication systems and electronic system providers,
institutions which service is received relevant to execution
of this Agreement, authorized persons and institutions,
secondary persons and other third persons,
- Private, moral, indirect, incidental, punitive, precedent or
reflection damages or deprivation/loss of opportunity,
goods, profit and revenue, data losses and damages
subject to price changes in the market,
- Refusal of Client orders completely or partially,
- Systemic, technical, electronic breakdowns, deficiencies,
delays, faults and interruptions or those due to
communication channels and damages based on these
- Damages arising from duties and transactions executed
faultily/late/deficiently or not executed properly for any
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piyasada meydana gelen fiyat değişimlerine bağlı
zararlardan,
- Müşteri emirlerinin tamamen veya kısmen kabul
edilmemesinden,
- Sistemsel, teknik, elektronik veya iletişim kanallarına
dayalı arızalar, eksiklikler, gecikmeler, hatalar ve
kesintilerden ve bunlara dayalı zararlardan
- Banka’nın ya da Vakıf Yatırım’ın kontrol alanı veya
makul kontrolü dışındaki herhangi bir sebep nedeniyle ya
da Banka veya Vakıf Yatırım’dan kaynaklanmayan bir
sebep nedeniyle hatalı/geç/eksik gerçekleşen ve
gereğince gerçekleşmeyen iş ve işlemlerden ve
meydana gelen zararlardan
hiçbir sorumluluk prensibine dayalı olarak sorumlu
olmayacaktır.
11.3. Müşteri tarafından işbu Sözleşme’nin imzalanmış
olması, Müşteri’nin sadece kendisi veya vekili olduğu
gerçek veya tüzel kişi nam ve hesabına işlem yapmayı
kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.
11.4. Müşteri, mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak
üzere, birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlem
yapamaz ve izinsiz olarak sermaye piyasası faaliyeti
yürütemez. Müşteri’nin bu tür faaliyetlerde bulunması
nedeniyle, Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım’ın
uğrayabileceği her türlü zarardan ve yetkili otoriteler
tarafından uygulanabilecek yaptırımlardan sorumlu
olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.5. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında, Banka, Vakıf
Yatırım ve üçüncü kişilere karşı olan yükümlülüklerini
zamanında yerine getirmemesi nedeniyle Banka ve Vakıf
Yatırım’ın uğrayacağı her türlü zararı, ilk talep üzerine
derhal, tamamen ve nakden ödemeyi kabul, beyan ve
taahhüt eder.
11.6. Taraflardan hiçbiri savaş, işgal, iç savaş, abluka,
isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör
hareketleri, hükümet müdahalesi, yasal takibat, işçi
ayaklanması, grev, Iokavt, yangın, su baskını, deprem,
diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon,
nükleer patlama, radyoaktif yayılma, elektrik kesintisi,
internet, elektronik sistemlerde ve iletişim kanallarındaki
kesintiler, bilgi işlem altyapısının, elektronik platformların
ve diğer elektronik sistemlerin tamamen veya kısmen
çalışmaması/hata vermesi, yasa, karar gibi doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak kontrol edemediği hallerin
gerçekleşmesi sonucunda, sözleşme hükümlerinin
yerine getirilmemesi/getirilememesi ve bu sebeplerle
ortaya çıkacak hizmet aksamaları, gecikmeleri ve
gereğince veya hiç hizmet sunulamaması gibi hallerden
sorumlu
tutulmayacaklardır.
Tarafların,
işbu

reason not within the control area of the Bank or Vakıf
Yatırım or out of their reasonable control or for any reason
not originating from the Bank or Vakıf Yatırım
On the basis of any responsibility principle.
11.3. Execution of this Agreement by the Client means that the
Client has acknowledged and warranted to execute
transactions only for himself or in the name and on the account
of the natural or legal person that the Client acts as a proxy for.
11.4. Except to the extent allowed by the legislation, the Client
may neither execute transactions for and on behalf of several
persons or under its capacity as a representative; nor conduct
capital market activities in an unauthorized manner. The Client
acknowledges, represents, and warrants that the Client is
responsible for any loss or damages that may be incurred by
the Client, the Bank and Vakıf Yatırım due to such activities that
the Client may conduct and the sanctions that may be imposed
by competent authorities in relation thereof.
11.54. The Client acknowledges, represents, and warrants to
immediately pay, in full and in cash, any and all losses and
damages that the Bank and Vakıf Yatırım may incur due to the
Client’s failure to timely fulfil its obligations towards the Bank,
Vakıf Yatırım and third persons under this Agreement.
11.6. Neither of the Parties shall be deemed liable for nonfulfilment/failure in fulfillment of the contractual provisions and
the service disruptions, delays and insufficient or no service
offering that may arise thereof as a result of occurrence of any
events that cannot be directly or indirectly controlled by the
related party, including war, occupation, civil war, blockade,
rebellion, civil or military insurrection, sabotage, terrorist acts,
government action, legal proceeding, labour dispute, strike,
lockout, fire, flood, earthquake, other Acts of God, explosion,
ionization, radiation, nuclear explosion, radioactive emission,
power failure, interruptions/error giving of electronic systems
and communication channels, failure of operation of data
processing infrastructure, electronic platforms and other
electronic systems , laws or decisions, etc. The Parties’
obligations arising from this Agreement shall be strictly
resumed upon disappearance of the force majeure events listed
above.
ARTICLE 12- EXCHANGE/TRANSFER OF CLIENT DATA
12.1. The Bank and Vakıf Yatırım shall neither disclose the data
related with the Client account to any unauthorized third
persons, nor use such data to the benefit of themselves and/or
of any third persons except for the cases required by the
legislation and/or requested by competent authorities. The
Client acknowledges, represents, and warrants that the Client
is aware of the fact that the Bank and Vakıf Yatırım may share
any and all information and documents related with its account
with the competent authorities and institutions if and when

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Street No: 129/1 Esentepe / Şişli / Istanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Activity: Any Activity Allowed Under Banking Law 5411.
MSTS.0096.04

Sözleşmeden doğan yükümlülükleri, sayılan mücbir
sebeplerin ortadan kalkmasıyla aynen devam edecektir.
MADDE 12- MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN PAYLAŞILMASI
12.1. Banka ve Vakıf Yatırım, mevzuatın gerekli kıldığı
ve/veya yetkili makamların talebi olan haller dışında,
Müşteri hesabına ilişkin bilgileri yetkisiz üçüncü kişilere
açıklamayacak, bu bilgileri kendisinin ve/veya üçüncü
kişilerin menfaatine kullanmayacaktır. Müşteri, Banka ve
Vakıf Yatırım’ın, mevzuatın gerekli kıldığı hallerde
ve/veya yetkili makamların talebi üzerine, hesabına
ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi yetkili kurum ve
kuruluşlarla paylaşabileceğini, bu hususta kendisine bilgi
verilmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 13- İŞLEMLERE İLİŞKİN KAYITLAR VE
DELİL SÖZLEŞMESİ
13.1. Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
kayıtlı telefon ile verilen her türlü emir ve talimatın kayıt
altına alındığını bildiğini, mevzuat uyarınca yetkili olan
kurumlar tarafından talep edilmesi halinde söz konusu
ses kayıtlarının Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından
yetkili kuruma teslim edilmesine rıza gösterdiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
13.2. Müşteri işbu Sözleşme ve/veya Sözleşme’nin
uygulaması ile ilgili olarak Banka ve/veya Vakıf Yatırım
ile arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda, Banka
veya Vakıf Yatırım’ın mutabakatını içeren dekontlar ve
faturalar, kayıtlar, ticari defterler ve bilgisayar kayıtları da
dahil, yazışma ve bildirimler, raporlar, faks mesajları ve
benzer kayıtların, söz konusu işlemlere dayanak olan
kayıtların ve Müşteri’nin Banka ve Vakıf Yatırım
nezdindeki hesaplarına ilişkin Banka veya Vakıf Yatırım
nezdindeki bilgi ve belgelerin, Müşteri’den telefon, faks,
ATM kayıtları, bilgisayar ağı, internet, elektronik ortam ve
benzeri yollarla alınan alım satım emirleri dâhil her türlü
talimata ilişkin kayıtların 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 193 üncü maddesinin ikinci
fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla kesin ve münhasır
delil sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 14- SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
14.1. Taraflar, karşılıklı mutabakat ile bu SözIeşme’deki
hükümleri kısmen veya tamamen dilediği tarihte
değiştirme hakkına sahiptir.
14.2. Banka ve Vakıf Yatırım, bu Sözleşme’deki tüm şart
ve hükümleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü mektupla veya
elektronik posta ile veya elektronik ortamlar üzerinden
bildirerek kısmen veya tamamen değiştirme hakkına
sahiptir. Müşteri, bildirimin tebliğ tarihinden başlayarak 5
(beş) iş günü içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazda
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacak
ve bu sürenin sonunda değişiklik yürürlük kazanacaktır.

required by the legislation and/or requested by competent
authorities and that the Client will not be informed in relation
thereof.
ARTICLE 13- RECORDS RELATED WITH TRANSACTIONS
AND EVIDENTIAL CONTRACT
13.1. The Client acknowledges, represents, and warrants that
the Client knows that any and all orders and instructions given
via recorded telephone are recorded pursuant to the Capital
Markets Legislation; and that the Client consents to the delivery
of such voice records by the Bank and/or Vakıf Yatırım to the
related competent authority if and when requested by
competent authorities pursuant to the legislation.
13.2. The Client acknowledges, represents and warrants that in
case of any disputes that may arise between the Client and the
Bank and/or Vakıf Yatırım in relation to this Agreement and/or
implementation of this Agreement; the receipt and invoices that
contain the agreement of the Bank and/or Vakıf Yatırım, and
any correspondence and notices, reports, fax messages and
similar records including the records, commercial books and
computer records of the parties, the records constituting the
basis of such transactions and the information and documents
at the Bank and Vakıf Yatırım related with the Client’s accounts
held at the Bank and Vakıf Yatırım, and the records related with
any and all instructions including the buy and sell orders
received from the Client via telephone, fax, ATMs, computer
network, internet, electronic media and similar means shall
constitute final and exclusive evidence without prejudice to the
provision of the second paragraph of article193 of the Code of
Civil Procedure no. 6100.
ARTICLE 14- AMENDMENT OF THE AGREEMENT
14.1. The Parties are entitled to amend the provisions of this
Agreement in part or as a whole through mutual agreement at
any time desired.
14.2. The Bank and Vakıf Yatırım are entitled to change or
amend all conditions and provisions of this Agreement in part
or as a whole by sending a registered and reply-paid letter or
via electronic post or over electronic media to the Client. If the
Client does not raise any objection to such amendments in 5
(five) business days following the date of receipt of such notice,
the Client shall be deemed to have agreed to such amendments
and such amendments shall become valid and effective
following the expiry of the said period. The Client is entitled to
unilaterally terminate the Agreement providing that the Client
should send a written notice of termination within the said
period following the receipt of notice of amendment and
discharge all of its outstanding debts and obligations towards
the Bank and Vakıf Yatırım by the date of such termination.
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Müşteri’nin değişiklik bildirimini takiben anılan süre içinde
yazılı olarak ihbar etmek ve fesih tarihi itibariyle Banka
ve Vakıf Yatırım’a olan tüm borç ve yükümlülüklerini ifa
etmek şartıyla Sözleşme’yi tek taraflı feshetme hakkı
bulunmaktadır.
14.3. İşbu Sözleşme’de Banka veya Vakıf Yatırım
tarafından değişiklik gerçekleştirilebileceği belirtilen
diğer hallere ek olarak, piyasa ve işlem kuralları dahil
mevzuatta meydana gelen değişiklikler veya işbu
Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin sunulmasına
ilişkin olarak meydana gelen değişikliklere uyum
sağlamak amacıyla, Banka ve Vakıf Yatırım,
Sözleşme’de değişiklik yapabilecektir. Bu değişiklikler
yazılı olarak veya elektronik posta ile veya elektronik
ortamda Müşteri’ye bildirilecek ve bildirim ile birlikte
değişiklikler yürürlüğe girecektir. Bu tür Sözleşme
değişikliklerinde Müşteri’nin haklı sebeple fesih hakkı
bulunmamaktadır.
MADDE 15- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH
15.1. İşbu Sözleşme taraflar arasındaki süresiz olarak
düzenlenmiştir.
15.2. Taraflardan her biri, 5 (beş) iş günü önceden yazılı
olarak ihbar ederek Sözleşme’yi herhangi bir nedene
dayanmak zorunda olmaksızın feshetmeye yetkilidir.
Müşteri’nin feshinin hüküm ifade edebilmesi için Banka
ve Vakıf Yatırım’a karşı tüm borç ve yükümlülüklerini ifa
etmiş olması gerekmektedir. Bu halde feshin geçerli
olacağı tarihe kadar, Banka ve Vakıf Yatırım, bildirimde
bulunmaksızın bu Sözleşme kapsamındaki bazı
yükümlülüklerini askıya almak ve/veya Müşteri’nin işlem
ve tasarruflarını tamamen veya kısmen sınırlamak
yetkisini haizdir
15.4. Sözleşme’nin feshi halinde Banka ve Vakıf
Yatırım’ın işbu Sözleşme kapsamındaki rehin, hapis,
takas ve mahsup hakları saklı kalmak kaydıyla, Banka
ve Vakıf Yatırım, Müşteri’nin hesaplarını kapatarak,
Müşteri’nin nakit veya sermaye piyasası araçlarını,
Müşteri’nin bildireceği hesaplara aktaracaktır. Müşteri
tarafından fesih tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü
içerisinde herhangi bir yatırım kuruluşu ve hesap
bildirilmediği takdirde, Banka ve Vakıf Yatırım yatırım
kuruluşunu resen belirler, aktarımı yapar ve Müşteri’ye
bildirimde bulunur. Belirleme, devre ve saklama
hizmetine ilişkin giderler Müşteri hesabından karşılanır.
İşbu Sözleşme’nin sona ermesi ve yapılacak devir,
Banka, Vakıf Yatırım ve üçüncü kişilerin Müşteri nakit ve
varlıkları üzerindeki haciz, rehin, hapis, takas ve mahsup
haklarını etkilemez.
MADDE 16- TEBLİGAT

14.3. In addition to other circumstances which may be changed
by the Bank or Vakıf Yatırım as determined in this Agreement,
the Bank or Vakıf Yatırım may make amendments in the
Agreement to accommodate to changes in the legislation
including market and transaction rules, or changes occurring in
relation to provision of the services rendered under this
Agreement. Such amendments shall be notified to the Client in
writing or electronically or in electronic media and enter into
effect as of such notification. In case of amendments made in
the Agreement as such, the Client shall not be entitled to
terminate the Agreement by default.
ARTICLE 15- EXPIRATION AND TERMINATION OF THE
AGREEMENT
15.1. This Agreement has been executed between the parties
for an unlimited period.
15.2. Each party is entitled to terminate the Agreement without
giving any reason by sending a 5 (five) business days’ prior
written notice. For validity of termination of the Client, it must
have fulfilled all of its debts and obligations towards the Bank
and Vakıf Yatırım. In such case, the Bank and Vakıf Yatırım are
entitled to suspend some of the liabilities within the scope of this
Agreement and/or restrict the Client’s transactions and disposal
completely or partially until the date on which termination shall
enter into effect and without any notice.
15.4. In case of termination of the Agreement, the Bank and
Vakıf Yatırım shall close the Client’s accounts and transfer the
Client’s cash funds or capital market instruments to the
accounts to be notified by the Client reserving the rights of lien,
retention, settlement and setoff of , the Bank and Vakıf Yatırım
within the scope of this Agreement. If the Client does not notify
any investment firm and account not later than in 3 (three)
business days following the date of termination, the Bank and
Vakıf Yatırım shall determine the investment firm ex officio,
make such transfers and inform the Client in relation thereof.
The expenses related with such determination, transfers and
custody service are covered from the Client account.
Termination of this Agreement and the transfer to be made shall
not affect the Bank’s Vakıf Yatırım’s and third persons’ rights of
attachment, lien, retention, settlement and setoff over the
Client’s cash funds and assets.
ARTICLE 16- NOTICES
16.1. The Parties acknowledge, represent, and warrant that the
addresses and electronic mail details specified herein
constitute their addresses for correspondences; and that the
correspondences, warnings and notices to be sent under this
Agreement shall be deemed valid if they are sent to such
addresses via mail or electronically.
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16.1. Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerin ve
elektronik posta bilgilerinin tebligat adresleri olduğunu ve
Sözleşme kapsamındaki yazışma, ihbar ve tebligatların
bu adreslere posta ile veya elektronik ortamda yapılması
halinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
16.2. İşbu Sözleşme’de belirlenen adreslerde ve iletişim
bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ilgili tarafça diğer
taraflara yazılı olarak önceden bildirilmediği sürece, bu
adreslere yapılan tebligat ve ihbarlar işbu Sözleşme
hükümlerine göre hukuken geçerli olarak sonuçlarını
doğuracağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 17- TEMLİK YASAĞI
17.1. Müşteri, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini
yerine getirmekten bizzat sorumludur. Müşteri, Banka ve
Vakıf Yatırım’ın yazılı rızası olmaksızın, işbu Sözleşme’yi
veya Sözleşme’den doğan hak veya yükümlülüklerini
kısmen veya tümüyle herhangi bir kişiye devir veya
temlik edemez. Bunun aksine işlem yapılması işbu
Sözleşme’nin ihlali niteliğindedir.
MADDE 18- BÖLÜNEBİLİRLİK
18.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, maddesi
veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir
sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı veya
ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum,
diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini
ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya
bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar
tam olarak yürürlükte kalacaktır.
MADDE 19- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
19.1. Banka ve/veya Vakıf Yatırım yahut üçüncü kişiler
tarafından hataen veya hile sonucu Müşteri’nin hesabına
aktarılan ve Müşteri’nin malik olmadığı her türlü nakit,
sermaye piyasası aracı ile bunlarla bağlantılı kıymet, hak
ve gelirlerin, Müşteri tarafından Banka ve/veya Vakıf
Yatırım’ın talebi üzerine derhal iade edilmesi
gerekmektedir. Müşteri, aksi halde söz konusu iadenin
Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından resen
gerçekleştirilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.
19.2. Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda hüküm bulunmayan hallerde ise genel
hükümler uygulanır.
19.3. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım nezdinde açtığı ve
açacağı her türlü hesap nedeniyle kendi adına ve kendi
hesabına hareket ettiğini, başkasının hesabına hareket
etmediğini ve kendi adına fakat başkasının hesabına
hareket etmesi halinde, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un 15 inci
maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını

16.2. Unless any changes in the addresses and contact details
specified herein are not duly notified by the related party in
writing to the other parties in advance, the Parties accept and
undertake that the notices and warnings sent to such addresses
shall bear consequences legally valid pursuant to the provisions
of this Agreement.
ARTICLE 17- NO ASSIGNMENT
17.1. The Client is personally responsible for fulfilling its
obligations under this Agreement. The Client may not transfer
or assign this Agreement or its rights or obligations arising
hereunder to any person in part or as a whole without the written
consent of the Bank and Vakıf Yatırım. Any contrary acts or
actions shall constitute a breach of this Agreement.
ARTICLE18- SEVERABILITY
18.1. If any provision, article or term of this Agreement is found
or rendered invalid, illegal or unenforceable in part or as a whole
at any time and for any reason whatsoever, this shall not
absolutely affect or impair the validity and enforceability of the
other provisions, articles or terms; and the other provisions,
articles or terms shall remain in full force and effect.
ARTICLE 19- MISCELLANEOUS PROVISIONS
19.1. Any and all cash funds, capital market instruments and
the related assets, rights and revenues that are not owned by
the Client and have been transferred by the Bank and/or Vakıf
Yatırım or any third persons to the Client’s account erroneously
or fraudulently should be immediately returned by the Client
upon the request of the Bank and/or Vakıf Yatırım. Otherwise,
the Client acknowledges, represents, and warrants that such
return shall be executed by the Bank and/or Vakıf Yatırım ex
officio.
19.2. The Capital Markets Legislation shall apply for any issues
not provided for in the Agreement; and the general provisions
shall apply for any issues not specified in the Capital Markets
Legislation.
19.3. The Client acknowledges, represents, and warrants that
the Client is acting in its own name and on its own account in
relation to any and all of its accounts opened and to be opened
at the Bank and Vakıf Yatırım and the Client does not act on
the account of others; and that if the Client acts in its own name,
but on the account of others, the Client will notify the Company
in writing of the person/entity that it is acting on the account of
and provide the identity details of such person/s in accordance
with article 15 of the “Law no. 5549 on Prevention of Laundering
of Proceeds of Crime”.
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ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini, yazılı olarak Şirket’e ARTICLE
20COMPETENT
COURT
AND
bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
CORRESPONDENCES
MADDE 20- YETKİLİ MAHKEME VE TEBLİGAT
20.1. Istanbul (Çağlayan) Courts and Enforcement Offices shall
20.1. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek have jurisdiction for settlement of all disputes that may arise
ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra between the Parties under this Agreement.
Daireleri yetkilidir.
This Agreement comprising 20 (twenty) articles, 27 pages and
Taraflar arasında, 20 (yirmi) madde, 16 sayfa ve 10 10 annexes and issued in 2 (two) counterparts with consecutive
ekten ibaret işbu Sözleşme müteselsil sıra numaralı ve 2 serial numbers has been duly signed by the Parties and a copy
(iki) nüsha olarak usulünce imzalanmış ve aslına uygun hereof bearing the seals of the Bank and Vakıf Yatırım and the
olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını ve Banka ile Vakıf signature of the approver indicating that it is the true copy of the
Yatırım’ın kaşesini içeren bir örneği Müşteri’ye verilmiştir. original has been delivered to the Client.
MÜŞTERİ / CLIENT
Ticari Unvan/Ad Soyad / Trade-Name/Name & Surname
:
Tarih / Date:
İmza / Signature:
Aşağıda bulunan kutucuğa müşteri tarafından el yazısı ile “Sözleşmenin bir nüshasını aldım.” yazılması ve imzalanması
gerekmektedir.
The expression “I received a copy of the Agreement” should be written into the field below and signed by the client in
his/her own handwriting.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Unvanı / Trade Name
: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kuruluş Tarihi / Date of Incorporation : 28.02.1985
Ticaret Sicili / Trade Registration No
: 250489
Mersis Numarası / Mersis No : 06 0000 2681 4000 74
Adresi / Address
: Büyükdere Cad. No129/1 34394 Esentepe / İSTANBUL
Web Adresi / Web Address
: www.kuveytturk.com.tr
E-mail
: musterimemnuniyeti@kuveytturk.com.tr
Telefon / Telephone
: 444 0 123
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Unvanı / Trade Name
: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kuruluş Tarihi / Date of Incorporation : 28.11.1996
Ticaret Sicili / Trade Registration No
: 357228 / 304810
Mersis Numarası / Mersis No
: 09 2200 8835 9000 17
Adresi / Address
: Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 34335 Beşiktaş / İSTANBUL
Web Adresi / Web Address
: www.vakifyatirim.com.tr
E-mail
: musterihizmetleri@vakifyatirim.com.tr
Telefon / Telephone
: 0 212 352 35 77
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EK-1 YETKİLİ İMZALAR VE TEBLİGAT ADRESLERİ
ANNEX-1 AUTHORIZED SIGNATURES AND CORRESPONDENCE ADDRESSES
ARACI KURUM / INTERMEDIARY INSTITUTION
Ticari Unvan/Ad Soyad - Trade-Name/Name & Surname

: VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Tebligat Adresi / Correspondence Address: Akat Mahallesi Ebulula Mardin Cad. No:18 34335-Beşiktaş/İSTANBUL

MÜŞTERİ / CLIENT
Adı Soyadı / Name & Surname
Tebligat Adresi / Correspondence Address
Ev/İş Telefonu / Home/Office Phone No.
Cep Telefonu / Mobile Phone

:
:
:
:

MÜŞTERİNİN İMZA ÖRNEKLERİ / CLIENT’S SPECIMEN SIGNATURES

(Varsa / If any) VEKİLE AİT BİLGİLER / INFORMATION ON THE ATTORNEY
Vekilin Adı Soyadı / Attorney’s Name & Surname
VEKİLE AİT İMZA ÖRNEKLERİ / ATTORNEY’S SIGNATURE SPECIMENS

Sözleşmede vermiş olduğum bilgilerimin ”Doğru” olduğunu; bu bilgilerimin herhangi birinde bir değişiklik olduğu takdirde, durumu
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim. / I hereby acknowledge and represent
that the information that I have provided in the Agreement is “True and Correct”; and that I will notify Vakıf Yatırım in writing of any
possible changes in such information.
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu onaylıyorum. / I hereby confirm that the information provided above is true and
correct.
Müşteri İmza / Client’s Signature:
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EK-2 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EKSTRE GÖNDERİMİ RAPOR VE EKSTRELERİMİ SADECE
ELEKTRONİK POSTA ADRESİME İSTİYORUM
ANNEX-2 I REQUEST FROM VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TO SEND MY ACCOUNT STATEMENTS,
REPORTS AND OTHER EXTRACTS TO MY ELECTRONIC MAIL ADDRESS ONLY
Şirketiniz ...................... no’lu müşteri hesabı sahibi As the holder of the client account no. ………….. held at your
olarak, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca tarafıma Company, I hereby irrevocably acknowledge, represent, and
gönderilmesi gereken rapor ve ekstrelerin; aşağıda yer warrant that I hereby consent that the reports and account
alan elektronik posta adresime gönderilmesini kabul statements required to be sent to me pursuant to the capital
ettiğimi, elektronik posta adresimde ve/veya adresin markets legislation will be sent to my electronic mail address
sunucusunda oluşabilecek her türlü teknolojik aksaklık specified below; and that I will not raise any claims for any
nedeniyle rapor ve ekstrelerin elektronik posta rights, loss or damages, receivables or indemnities from and
adresime gönderilmemesi ve/veya elektronik posta against your Company in case of any failure of sending such
adresini almak amaçlı kullandığım bilgisayar, cep reports and account statements to my electronic mail address
telefonu vb. araçlarda ve/veya adresin sunucusunda due to any kind of technological failures or deficiencies that may
güvenlik açığı vb. nedeniyle rapor ve ekstrelerimin occur in my electronic mail address and/or server of such
elime ulaşmaması ve/veya üçüncü kişilerin eline address and/or non-receipt of such reports and account
geçmesi/okunması nedeniyle Şirketinizden herhangi statement due to any security vulnerability, etc. in the devices
bir hak, zarar, alacak ve tazminat talebinde like computers, mobile phones, etc. that I will use to receive my
bulunmayacağımı gayrikabili rücu kabul beyan ve electronic mails and/or in the server of such address and/or
taahhüt ederim.
receipt/reading of such reports and account statements by any
third persons.
E-posta adresim / My e-mail address: .................................……………@..................………………….........

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Street No: 129/1 Esentepe / Şişli / Istanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Activity: Any Activity Allowed Under Banking Law 5411.
MSTS.0096.04

EK-3 NAKİT BAKİYENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANNEX-3 PRINCIPLES FOR USE OF CREDIT BALANCES
MÜŞTERİ, aşağıdaki kutucuğu imzalayarak, hesabındaki alt By signing the box below, the CLIENT hereby acknowledges and
limitin üstündeki nakit bakiyenin bu Sözleşme hükümleri represents that the Client consents to the use of the credit balance
çerçevesinde değerlendirilmesine izin vermekte olup, anapara remaining in the Client’s account above the lower limit within the
zarara uğratılmamak koşuluyla, nakit bakiyenin framework of the principles of this Agreement; that the use of credit
değerlendirilmesinin kar ya da getiri taahhüdü anlamına balance does not mean any commitment of profit or revenues providing
gelmediğini ve alt limitin Şirket takdirine göre değiştirilebileceğini that the principal amount shall not be subject to any loss and that the
kabul ve beyan eder.
said lower limit may be changed at the discretion of the Company.
MÜŞTERİ’nin nakit bakiyenin değerlendirilmesine ilişkin If the CLIENT has any preferences in relation to such use of its credit
tercihleri bulunması halinde aşağıda belirtilmelidir. MÜŞTERİ bu balances, they must be specified below. The CLIENT has to inform the
tercihlerinde değişiklik için ARACI KURUM’u yazılı olarak INTERMEDIARY INSTITUTION in writing of any changes in such
bilgilendirmek ve yeni tercihlerini açık ve net olarak belirtmek preferences and to specify the new preferences clearly and explicitly.
durumundadır. ARACI KURUM, makul bir süre içinde The INTERMEDIARY INSTITUTION shall use the credit balance
MÜŞTERİ tarafından bildirilen yeni tercihler doğrultusunda nakit according to the new preferences notified by the CLIENT in a
bakiyeyi değerlendirecektir. ( )
reasonable period. ( )
NAKDİN DEĞERLENDİRİLMEMESİ TALEBİ
REQUEST FOR NON-USE OF CASH
Hesabındaki nakit bakiyenin değerlendirilmemesini talep eden The CLIENT requesting for non-use of the cash balance in its account
MÜŞTERİ, bu yöndeki talebini aşağıdaki ilgili kısmı (x) ile must indicate this request by marking the related statement below by
işaretleyerek göstermeli ve ilgili bölümü imzalamalıdır.
(x) and sign the related field.
Cari hesabımdaki nakit bakiyenin değerlendirilmemesini talep I hereby request for non-use of the cash balance in my current account.
ediyorum.
(x)
(x)
İşbu EK-3 , ….../……../………..…. Tarih ve …………….….. No’lu Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, MÜŞTERİ tarafından okunup, anlanarak imzalanmıştır.
This ANNEX-3 constitutes an integral part of the Framework Agreement on Intermediation in Trading of Capital Market Instruments No.
…………….. Dated ……/……./……..……; and has been read, understood and signed by the CLIENT.
Tarih / Date
:
Ad Soyad/Ticari Unvan / Name Surname – Trade Name
:
İmza / Signature
:
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EK-4 PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ
ANNEX-4 PROVISIONS OF LEGISLATION THAT THE PROFESSIONAL CUSTOMERS CANNOT BENEFIT FROM
BİLGİ FORMU
INFORMATION FORM
III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Provided below are the provisions of legislation that Professional
Esasları Hakkında Tebliğ’in (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 31 Customers cannot benefit from pursuant to the second paragraph
inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Profesyonel of article 31 of the Communiqué no. III-39.1 on Principles regarding
Müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine Establishment and Activities of Investment Firms (Communiqué on
aşağıda yer verilmiştir:
Investment Firms):
a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki a) Providing that a written consent is obtained, it is not
varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir: mandatory to receive confirmation of your assets in custody:
III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Pursuant to the first paragraph of article 68 entitled “Reconciliation
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in (Yatırım between the customer and the custodian institution” as specified in
Hizmetleri Tebliği) “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında the Communiqué no. III-37.1 on Principles regarding Investment
mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre Services and Activities and Ancillary Services (Communiqué on
saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili Investment Services); the customers that are offered custody
yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya services and the internal controls unit or personnel of the authorized
personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları custodian institution must make a reconciliation with respect to the
ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya capital market instruments and cash funds belonging to the
elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı customer in writing or electronically at least once every calendar
maddenin ikinci fıkrası uyarınca Profesyonel Müşterilerden year. Pursuant to the second paragraph of the same article, it is not
yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan required to make the reconciliation mentioned in the first paragraph
mutabakatın yapılması zorunlu değildir.
in cases where a written consent is obtained from the Professional
b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama Customers.
hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık b) Providing that an agreement is signed, it is not mandatory
bildirim yapılmak zorunda değildir:
to make a monthly notification as to the balance of assets
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin maintained in custody accounts:
bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre Pursuant to the first paragraph of article 69 entitled “Notification on
saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait customer assets” as specified in the Communiqué on Investment
sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak Kurulun Services; the investment firm authorized to provide custody
belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar services is essentially obliged to send at least monthly notifications
çerçevesinde müşterilere asgari olarak ayda bir bildirim to customers with respect to the customers’ capital market
yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda instruments and cash according to the principles set forth in the
Profesyonel Müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu Board regulations regarding documentation and record-keeping
hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
systems; and it is also possible to make a contract with Professional
c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:
Customers for not delivering such notices, or to stipulate this issue
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 within the framework agreement.
üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının c) It is not mandatory to conduct a suitability test:
alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri Pursuant to the first paragraph of article 33 entitled “Suitability test”
kapsamında yalnızca Genel Müşterilere uygunluk testi as specified in the Communiqué on Investment Firms; investment
yapması zorunludur.
firms are obliged to conduct a suitability test for general customers
d) Risk bildirimi yapılması müşterinin talebine bağlıdır: only as part of their activity of intermediation in trading and the
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi activity of intermediation in public offering.
yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası d) Risk disclosures are made upon the client’s request:
uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti Pursuant to second paragraph of article 25 entitled “Obligation to
kapsamında Genel Müşterilerine hizmet sunmadan önce inform customers about risks” as specified in the Communiqué on
birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine (Yatırım Investment Firms; before starting to render services to their General
Hizmet Ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu) ek olarak Customers in the context of the activity of intermediation in trading
üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye transactions, investment firms have to explain to their customers the
piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve risks of capital market instruments to be traded and get a written
açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair statement verifying that such explanations are ready and

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Street No: 129/1 Esentepe / Şişli / Istanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Activity: Any Activity Allowed Under Banking Law 5411.
MSTS.0096.04

yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci
fıkrasında ise Profesyonel Müşterilerin talep etmesi
durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar
kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu
hükme bağlanmıştır.
Saklamadaki Varlıklarına İlişkin Mutabakat Alınmaması
Beyanı
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş
arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci
fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile
saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu
birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye
piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1
defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması
zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca
Profesyonel Müşterilerden yazılı onay alınması durumunda
birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu
değildir.
Anılan hüküm çerçevesinde, bildirimden ve bildirimin
çıkarlarıma aykırı olup olmadığı hususundan haberdar
edilmiş bulunuyor ve saklamadaki varlıklarıma ilişkin her
takvim yılında en az 1 defa mutabakat sağlanmasını
istemiyorum.
Saklama Hesaplarındaki Varlıkların Bakiyesine İlişkin
Aylık Bildirim Yapılmamasına İlişkin Taahhütname
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin
bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre
saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait
sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak
müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim
yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda
Profesyonel Müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu
hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
Anılan hüküm çerçevesinde, bildirimden ve bildirimin
çıkarlarıma aykırı olup olmadığı hususundan haberdar
edilmiş bulunuyor ve saklama hesaplarımdaki
varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmasını
istemiyorum.

understood by the customer as specified in the third paragraph, in
addition to the general risk statement made pursuant to the first
paragraph (Investment Services and Activities General Risk
Notification Form). In the seventh paragraph of the same article, it is
stipulated that if demanded so by Professional Customers,
investment firms have to make the explanations mentioned in the
second and third paragraphs.
Statement of Waiver of Reconciliation for the Assets in
Custody
Pursuant to the first paragraph of article 68 entitled “Reconciliation
between the customer and the custodian institution” as specified in
the Communiqué on Investment Services; the customers that are
offered custody services and the internal controls unit or personnel
of the authorized custodian institution must make a reconciliation
with respect to the capital market instruments and cash funds
belonging to the customer in writing or electronically at least once
every calendar year. Pursuant to the second paragraph of the same
article, it is not required to make the reconciliation mentioned in the
first paragraph in cases where a written consent is obtained from
the Professional Customers.
Within the framework of the said provision, I have been informed of
such notification and whether such notification is against my
interests or not; and I do not request for a reconciliation to be made
in relation to my assets in custody at least once every calendar year.
Commitment Letter for Waiver from Monthly Notifications
related with the Balance of Assets in Custody Accounts
Pursuant to the first paragraph of article 69 entitled “Notification on
customer assets” as specified in the Communiqué on Investment
Services; the investment firm authorized to provide custody
services is essentially obliged to send at least monthly notifications
to customers with respect to the customers’ capital market
instruments and cash according to the principles set forth in the
Board regulations regarding documentation and record-keeping
systems; and it is also possible to make a contract with Professional
Customers for not delivering such notices, or to stipulate this issue
within the framework agreement.
Within the framework of the said provision, I have been
informed of such notification and whether such notification is
against my interests or not; and I hereby request for nondelivery of monthly notifications in relation to the balance of
assets in my custody accounts.
İşbu EK-4, ……../……../…………. Tarih ve …………….. No’lu Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, MÜŞTERİ tarafından okunup, anlanarak imzalanmıştır.
This ANNEX-4 constitutes an integral part of the Framework Agreement on Intermediation in Trading of Capital Market Instruments
No . ……….….…. Dated ….…/……./……….…; and has been read, understood and signed by the CLIENT.
Ad Soyad/Ticari Ünvan Name & Surname/Trade-Name
:
Tarih / Date
İmza / Signature

:
:
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EK-5 YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU
ANNEX-5 INVESTMENT SERVICES AND ACTIVITIES GENERAL RISK NOTIFICATION FORM
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
IMPORTANT NOTE
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda You may gain profit, but you also have a risk of loss while
kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. conducting transactions in the capital markets. For that reason,
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, before taking any trade decisions, you should understand the
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali potential risks that you may encounter in the market, and you have
durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz to make up your decision by taking your financial situation and
gerekmektedir.
limitations into consideration.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Therefore, it is essential for you to understand the following issues
Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde set forth in this “Investment Services and Activities General Risk
öngörüldüğü üzere işbu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Notification Form” as stipulated in article 25 of the Communiqué no.
Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları III-39.1 on “Principles regarding Establishment and Activities of
anlamanız gerekmektedir.
Investment Firms”.
UYARI
WARNING
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz Before initiating any transactions, please check whether the
kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine institution you are planning to work with has authorization to deal
ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye with capital market transactions that you wish to execute. You may
piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye check the banks and capital market intermediary institutions
piyasası aracı kurumlarını http://borsaistanbul.com/, authorized for capital market transactions through the websites
www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden http://borsaistanbul.com/, www.spk.gov.tr or www.tspb.org.tr.
öğrenebilirsiniz.
RISK NOTIFICATION
RİSK BİLDİRİMİ
In addition to the issues specified in the Framework Agreement to
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak Çerçeve be signed with the investment firm through which you will execute
Sözleşme’de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki transaction, it is very important for you to understand the following
hususları anlamanız çok önemlidir.
issues.
1.
Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve 1.Provisions of any kind of legislation and all similar administrative
bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için regulations issued by the Capital Markets Board, stock exchanges
Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri and custody and settlement centers shall be applicable to your
tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm account that you will have opened at the investment firm and to all
idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
your transactions to be realized over such account.
2.
Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere 2.Capital market instruments are subject to risks at variable rates.
tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda As a result of price fluctuations to occur in the market, you may lose
yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü all the money that you have invested in the investment institution;
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin and your losses may even exceed the amount that you have
türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
deposited depending on the type of transaction you have executed.
3.
Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde 3.It must be taken into consideration that due to the leverage effect
kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın in transactions such as margin trading transactions or short selling,
piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve conducting transactions with low equity may work in favour or
bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar against you in the market and in this context, leverage effect may
sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz not only provide high revenues, but also cause losses for you.
önünde bulundurulmalıdır.
4.You should take into consideration that the information and
4.
Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız advices to be given by the investment institution to you on your
işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı transactions in the markets may be incomplete or require further
tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya muhtaç olabileceği verification.
tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5.It should be taken into consideration that the technical and basic
5.
Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin analysis to be made by authorized personnel of the investment firm
olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak in relation to purchase and sale of capital market instruments may
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teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği vary from person to person and it is possible that the forecasts made
ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak in such analyses may not necessarily realize as expected.
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6.It must be known that in transactions made in foreign currency,
6.
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, there is also currency risk in addition to the above mentioned risks;
yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur there may be loss in value on Turkish Lira basis due to exchange
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı rate fluctuations; and governments may restrict foreign capital and
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz foreign currency movements, they may impose new and/or
hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler additional taxes; and trading transactions may not be necessarily
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında executed in due time.
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7.Before starting your transactions, you must be aware that your
7.
İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin transactions will be subject to commissions and fees payable to the
borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım exchanges, settlement and custody institutions and investment
kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili firms and to taxes over the rates specified in the related legislation.
mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının Before starting your transactions, if the monetary values of the fees
bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, related with your transactions have not been specified, you will
işlemlerinize ilişkin ücretler ve ücretler parasal olarak ifade receive a written explanation including illustrative examples as to
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl how the charged fees will be reflected to your account.
yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir This “Investment Services and Activities Risk Notification Form” is
açıklama tarafınıza sunulacaktır.
intended to inform the customer on the existing risks in general and
İşbu “Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Risk Bildirimi Formu”, may not cover all risks that may result from purchase and sale of
müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında capital market instruments and the related practices. Therefore, you
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası should make a comprehensive research before you direct your
araçlarının alım satımından ve uygulamadan savings to these types of investments.
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla I acknowledge and represent that I have read, understood and
tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce signed this “Investment Services and Activities General Risk
dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
Notification Form” with my free will without prejudice to my right to
İşbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşunun claim and to sue for my losses that may arise from the investment
kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep firm’s fault or negligence during implementation of these principles;
ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem and then I have signed the Framework Agreement and received a
sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk copy of this Form.
Bildirim Formu”nu okuyup, anlayarak imzaladığımı ve
bundan sonra Çerçeve Sözleşme’yi imzalayarak, işbu
Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.
Ad Soyad/Ticari Ünvan Name & Surname/Trade-Name
:
Tarih / Date
İmza / Signature

:
:
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EK-6 PAYLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU
ANNEX-6 RISK NOTIFICATION FORM ON EQUITIES
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Pay alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz
gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem
yapmaya
karar
vermeden
önce,
piyasada
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve
kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve
Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 25 inci maddesi
uyarınca işbu “Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu”nu okuyarak
anlamanız gerekmektedir.
UYARI
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz
kuruluşun ilgili alım satım aracılığı yetki belgelerine ve Borsa
İstanbul Üyelik Belgesine sahip olup olmadığını kontrol ediniz.
Bu yetki belgelerine sahip yatırım kuruluşlarını
www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.tspb.org.tr
internet sitelerinden veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla
öğrenebilirsiniz.
PAYLAR VE PAY PİYASASI HAKKINDA GENEL BİLGİ
Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık
sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren
menkul kıymetlerdir.
Bir anonim şirketin payına sahip olmak, şirkete ortak olmayı
ifade etmekte olup, mevzuatta öngörülen pay sahibi
haklarından yararlanabilme imkânı sağlar.
Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) kotunda bulunan anonim
şirketlerin payları BİAŞ nezdindeki Pay Piyasasında (PP)
işlem görmektedir. Pay Piyasası nezdindeki Piyasa Öncesi
İşlem Platformunda yapılacak işlemler öncesinde mutlaka
“Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu”
okunmalı ve yatırım kuruluşundan ayrıca bilgi alınmalıdır.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı
değerlendirme sonucunda, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem
gören paylar A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmış
olup, pay piyasalarında işlem yapmadan önce SPK’nın ilgili
kararına ilişkin “İşlem Kuralları Bildirim Formu” okunarak,
yatırım kuruluşundan bilgi alınmalıdır.
RİSK BİLDİRİMİ
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve
Sözleşme”de, “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk
Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki
hususları anlamanız çok önemlidir.
1.
Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu
hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler, Sermaye
Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve takas ve saklama
merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve
benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabi olacaktır.

IMPORTANT NOTE
You may gain profit, but you also have a risk of loss as a result of
trading in equities. For that reason, before taking any trade
decisions, you should understand the potential risks that you may
encounter in the market, and you have to make up your decision
by taking your financial situation and limitations into consideration.
Therefore, it is essential for you to read and understand this “Risk
Notification Form on Equities” pursuant to article 25 of the
Communiqué no. III-39.1 on “Principles regarding Establishment
and Activities of Investment Firms” (Communiqué).
WARNING
Before starting to execute transactions, check whether the
intermediary institution you are planning to work with really has the
related intermediation license and Borsa Istanbul Membership
Certificate. You can find a list of investment firms having such
authorizations via the websites of www.spk.gov.tr,
www.borsaistanbul.com and www.tspb.org.tr or through other
means of communication.
GENERAL INFORMATION ON EQUITIES AND EQUITY
MARKET
Shares are the securities issued by joint-stock companies and
representing the capital of such joint-stock companies, granting to
their holders the right of partnership.
Holding the shares of a joint-stock company means becoming a
shareholder/partner of that company; and allows you to benefit
from the shareholder rights specified in the legislation.
The shares of the joint-stock companies listed/quoted in Borsa
Istanbul A.Ş. (ISE) are traded on the Equity Market (EM) of ISE.
Before the transactions to be executed on the Pre-Market Trading
Platform of the Equity Market, the “Pre-Market Trading Platform
Risk Notification Form” must absolutely be read and further
information must be obtained from the investment firm.
In addition, as a result of the evaluation made by the Capital
Markets Board (CMB), the shares traded at Borsa Istanbul A.Ş.
have been divided into four groups such as A, B, C, and D; and
before executing any transactions in equity markets, the “Trading
Rules Notification Form” regarding the related decision of the
CMB must be read and further information must be obtained from
the investment firm.
RISK NOTIFICATION
In addition to the issues specified in the “Framework Agreement”
to be signed with the investment firm through which you will
execute transaction and those specified in the “Investment
Services and Activities General Risk Notification Form”, it is very
important for you to understand the following issues.
1.Your account that you will have opened at the investment firm
and all your transactions to be executed over such account shall
be subject to the provisions of any kind of legislation and all similar

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Street No: 129/1 Esentepe / Şişli / Istanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Activity: Any Activity Allowed Under Banking Law 5411.
MSTS.0096.04

2.
Pay alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere
tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım
kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz
gibi, kayıplarınız yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3.
Pay değerleri, genel ekonomik ve siyasi ortam
kaynaklı fiyat hareketlerinden, spekülatif ve manipülatif
nitelikteki işlemlerden etkilenebilir.
4.
Paylara ilişkin alım satım işlemlerinde farklı bir
şekilde tezahür eden karşı taraf riski bulunmaktadır. Bu
doğrultuda, işleme başlamadan önce, paylarını ihraç eden
şirketin mali durumunun bozulması, iflası, şirket malvarlığına
kamu otoriteleri tarafından el konulması gibi ihtimalleri göz
önünde bulundurmalısınız.
5.
BİAŞ, ilgili mevzuat çerçevesinde, PP’de işlem gören
ihraççı şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini
yerine getirmeyen şirketlere ait payları sürekli veya geçici
olarak borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.
6. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden şirketler bedelli
veya bedelsiz sermaye artırımları yapabilecektir. Bedelli
sermaye artırımına katılmamanız halinde şirkette sahip
olduğunuz pay oranı düşecektir.
7.
Payları ihraç eden şirketlerin bedelli sermaye artırımı
yapmaları durumunda, payların bedelli sermaye artırımına
katılma hakkı olan “rüçhan hakkı kuponları” BİAŞ’da alınıp
satılabilmektedir. Gerek hesabınızda bulunan paylar
üzerinden hak etmiş olduğunuz, gerekse BİAŞ’dan satın
aldığınız “rüçhan hakkı kuponları”nın bir vadesinin olduğunu
dikkate almalısınız. Vade sonuna kadar kullanılmayan veya
BİAŞ’da satılmayan rüçhan hakkı kuponları geçersiz hale
gelir. Bu durum tüm haklarınızı yitirmenize ve maddi kayba
uğramanıza sebep olabilir.
8.
Pay alım satımına ilişkin olarak gerçekleştirmeyi
planladığınız işlemler için yatırım kuruluşuna asgari olarak
SPK mevzuatında belirlenen oranda teminat yatırmanız
gerekmektedir.
9.
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda
sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alımsatım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği
bilinmelidir.
10.
Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız
işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı
tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya muhtaç olabileceği
tarafınızca dikkate alınmalıdır.
11. Pay alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili
personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye
farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin

administrative regulations issued by the Capital Markets Board,
Borsa Istanbul A.Ş. and custody and settlement centers.
2.Transactions related with trading in equities are subject to risks
at variable rates. As a result of price fluctuations to occur in the
market, you may lose all the money that you have invested in the
investment firm; and your losses may even exceed the amount
that you have deposited.
3.The equity prices may be affected by the price movements
caused by general economic and political environment and
speculative and manipulative transactions.
4.In the transactions related with trading of equities, there is a
counterparty risk that manifests itself in a different manner.
Therefore, before starting to execute transactions, you must
consider the possibilities of any deterioration in the financial
position or bankruptcy or seizure by public authorities of the assets
of the company issuing its shares, etc.
5.ISE is entitled to delist the issuer companies traded on Equity
Market (EM) and remove the shares of the companies failing to
fulfil their obligations from the stock exchange temporarily or
permanently in accordance with the related legislation.
6.The companies issuing the equities that you invest in may
increase their capitals through rights or bonus issue. If you do not
subscribe in the paid capital increase, your share ratio that you
hold in the company will decrease.
7.In the event that the companies issuing shares make a capital
increase through rights issues, the “rights coupons” (stockpurchase warrant) offering the right to subscribe in the paid capital
increase may be purchased and sold at ISE. You must consider
that the “rights coupons” that you have become entitled to over
the shares held in your account and those that you have
purchased from ISE have a definite term of maturity. The rights
coupons not used or sold at ISE until the term of maturity shall
become null and void. This may deprive you from all your rights
and cause you to incur a material loss.
8.You are required to deposit to the investment firm the collaterals
at the minimum rates specified in the CMB legislation for the
transactions that you are planning to execute in relation to trading
in equities.
9.It must be known that in transactions made in foreign currency,
there is also currency risk in addition to the above mentioned risks;
there may be loss in value on Turkish Lira basis due to exchange
rate fluctuations; and governments may restrict foreign capital and
foreign currency movements, they may impose new and/or
additional taxes; and trading transactions may not be necessarily
executed in due time.
10.You should take into consideration that the information and
advices to be given by the investment institution to you on your
transactions in the markets may be incomplete or require further
verification.
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kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır.
12.
İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin
borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım
kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili
mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının
bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce,
işlemlerinize ilişkin ücretler ve ücretler parasal olarak ifade
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı
ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama tarafınıza
sunulacaktır.
13.
Paylara ilişkin olarak BİAŞ nezdinde
gerçekleştireceğiniz işlemler ve bu işlemlere ilişkin elde
edeceğiniz gelirler, ilgili vergi mevzuatına uygun olarak
vergilendirmeye tabi tutulacaktır.
İşbu “Paylara İlişkin Risk Bildirimi Formu”, müşteriyi genel
olarak riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, pay
alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm
riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip
yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma
yapmalısınız.
İşbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşunun
kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve
dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu
“Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu”nu okuyup, anlayarak
imzaladığımı ve işbu Formun bir örneğini aldığımı kabul ve
beyan ederim.

11.It must be taken into account that the technical and basic
analysis to be made by authorized personnel of the investment
firm on equity trading may vary from person to person and it is
possible that their estimations made in such analyses may not
necessarily realize on a certain basis.
12.Before starting your transactions, you must be aware that your
transactions will be subject to commissions and fees payable to
the exchanges, settlement and custody institutions and
investment firms and to taxes over the rates specified in the
related legislation. Before starting your transactions, if the
monetary values of the fees related with your transactions have
not been specified, you will receive a written explanation including
illustrative examples as to how the charged fees will be reflected
to your account.
13.The transactions that you will execute on ISE in relation to
trading of equities and the revenues that you will derive from such
transaction shall be subject to taxation in accordance with the
related tax legislation.
This “Risk Notification Form on Equities” aims to inform the
customer about the risks in general and may not include all the
risks that may arise from the trading in equities and the practices.
Therefore, you should make a comprehensive research before
you direct your savings to these types of investments.
I acknowledge and represent that I have read, understood and
signed this “Risk Notification Form on Equities” with my free will
without prejudice to my right to claim and to sue for my losses that
may arise from the investment firm’s fault or negligence during
implementation of these principles; and then I have received a
copy of this Form.
Ad Soyad/Ticari Ünvan Name & Surname/Trade-Name
:
Tarih / Date
İmza / Signature

:
:
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EK-7 PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) RİSK BİLDİRİM FORMU
ANNEX-7 PRE-MARKET TRADING PLATFORM (PMTP) RISK NOTIFICATION FORM
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ” veya “Borsa”) Piyasa Öncesi
İşlem Platformunda (“PÖİP” veya “Platform”) işlem
yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek
bir yatırım riski taşımaktadır. PÖİP’te yapacağınız işlemler
sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme
riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, PÖİP'te işlem
yapmaya karar vermeden önce, piyasada
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu
ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz
gerekmektedir.
Bu amaçla, işbu “Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk
Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak
anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.
UYARI
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı
düşündüğünüz yatırım kuruluşunun alım satıma aracılık
yetki belgelerine sahip olup olmadığını www.spk.gov.tr ve
www.borsaistanbul.com internet sitelerinden veya diğer
iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.
İşbu “Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu”,
müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, PÖİP’te yapılan
işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm
riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip
yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde
araştırma yapmalısınız.
İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara,
takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına
ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta
belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde
olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize
ilişkin ücret, komisyon ve vergi tutar veya oranlarına ilişkin
bilgiler tarafınıza bildirilecektir.
RİSK BİLDİRİMİ
Yatırım kuruluşu ile yaptığım/yapacağım Çerçeve
Sözleşme’de ve “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk
Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak;
1.
Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda Kurul
kaydında bulunan fakat daha önce Borsa’da işlem
görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin
paylarının işlem gördüğünün,
2.
Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) kararı dışında BİAŞ
tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri

IMPORTANT NOTE
Trading on the Pre-Market Trading Platform (“PMTP” or the
“Platform”) of Borsa İstanbul A.Ş. (“ISE” or the “Exchange)
includes some specific risk elements and poses a high investment
risk. You may gain profit, but you also have a risk of loss as a result
of the transactions that you will execute on the PMTP. For this
reason, before deciding to trade on the PMTP, you should
understand the potential risks that you may encounter in the
market, and you have to make up your decision by taking your
financial situation and limitations into consideration.
To this end, you have to read, understand and sign the following
statements set forth in this “Pre-Market Trading Platform Risk
Notification Form”.
WARNING
Before starting to execute transactions, check whether the
investment firm that you are planning to work with has an
intermediation license through the websites of www.spk.gov.tr
and www.borsaistanbul.com or using the other means of
communication.
This “Pre-Market Trading Platform Notification Form” is intended
to inform the customer on the existing risks in general and may not
cover all risks that may result from the transactions executed on
the PMTP and the related practices. Therefore, you should make
a comprehensive research before you direct your savings to these
types of investments.
Before starting your transactions, you must be aware that your
transactions will be subject to commissions and fees payable to
the exchanges, settlement and custody institutions and
investment firms and to taxes over the rates specified in the
related legislation. Before starting your transactions, you will be
provided with the information on the amounts or rates of the fees,
commissions and taxes related with your transactions.
RISK NOTIFICATION
In addition to the issues specified in the Framework Agreement
that I have signed/will sign with the investment firm and those
specified in the “Investment Services and Activities General Risk
Notification Form”; I hereby acknowledge, represent and warrant
that I am trading taking full account of the fact:
1.that the shares of companies determined by the Board out of
companies which are registered by the Board, but the shares of
which were not previously being traded in the Exchange are
traded in the Pre-Market Trading Platform;
2.that as a condition of acceptance of the company shares to the
Platform, other than the decision of the Capital Markets Board
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açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu
alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa
mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe
ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü,
piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar)
göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar
Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu
şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından
herhangi bir inceleme yapılmayacağının,
3.
PÖİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİAŞ
düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem
sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4.
SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı
gereği şirketin paylarının Platformda işlem görmeye
başladığı tarihten itibaren SPK’nın II-15.1 sayılı “Özel
Durumlar Tebliği” kapsamında özel durum açıklaması
yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye
piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Piyasa
Öncesi İşlem Platformunda işlem gören şirketler için
Kurul’ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun,
5.
Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin
şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİAŞ tarafından
tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platformda
yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle
uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BİAŞ’in sorumlu
olmadığının,
6.
İşlemlere başlamadan
önce,
yatırım
kuruluşundan yükümlü olacağım bütün komisyon ve
masraflar konusunda teyit almam gerektiğinin, Çerçeve
Sözleşme’de kararlaştırılmış esaslar gereğince ve
Çerçeve Sözleşme’nin ilgili bölümünde belirtilen komisyon
ve masrafların hesabıma yansıtılacağının,
7.
BİAŞ PÖİP’te işlem gören şirket paylarının ikincil
piyasası bulunduğunun, ancak şirketin nicelik ve/veya
niteliğine ilişkin kriterlere göre oluşacak arz/talep dengesi
çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalınabileceğinin,
8. PÖİP’te işlem gören şirket payların tek fiyat yöntemine tabi
olduğunun,
9.
PÖİP'te işlem gören şirket paylarının kredili alım
işlemi veya açığa satışa konu olmayacağının; belirli bir
anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü
oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olacağının,
buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş
işlemleri sonucunda, belirli bir anda PÖİP paylarında
oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100’ü
oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun,
ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle
ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa
müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının
değiştirilemeyeceğinin ve teminat alınmaksızın emir kabul

(“CMB”), ISE does not conduct any inspection or review about the
legal and financial situation and activities of the company; and that
no assessment is made according to any quantitative and/or
qualitative criteria (restrictive conditions linked to such elements as
profitability, duration of activity, size of capital, market value, etc.)
included in the Listing Directive and other regulations of the
Exchange, and also after the said shares are started to be traded
at the Exchange, no inspection or review will be conducted about
the legal and financial situation and activities of the company;
3.that if the company the shares of which are traded on PMTP
does not comply with the CMB and ISE regulations, then the
trading of shares of the company may be temporarily or
permanently suspended;
4.that pursuant to the CMB’s decision no. 17/519 dated 03 June
2011, the company is liable to publish material event disclosures
as from the date its shares are started to be traded on the Platform
pursuant to the CMB’s “Communiqué on Material Events” no: II15.1, but in terms of its other obligations arising from the provisions
of the capital markets legislation, it is subject to other obligations
determined by the Board for the companies the shares of which
are traded on the Pre-Market Trading Platform;
5.that the trading of company shares on the Platform shall not be
construed as a warranty given by the CMB and ISE in relation to
the company and its shares; and that the CMB and ISE shall not
be held liable for any loss that I may incur due to my investments
through the Platform and the risk I thereby assume;
6.that Before starting my transactions, I should confirm with the
investment firm about all commissions and expenses that I will be
liable for; and that the commissions and expenses specified in the
related section of the Framework Agreement will be charged and
reflected to my account pursuant to the principles agreed in the
Framework Agreement;
7.that the company shares traded on the PMTP of ISE are also
traded in the secondary market; but I may face liquidity risk
according to the supply/demand balance that will occur according
to the company’s qualitative and/or quantitative criteria;
8.that the company shares traded on the PMTP are subject to
single-price method;
9.that the company shares traded on the PMTP will not be subject
to margin trading or short selling transactions and they will be
subject to the requirement of having a minimum shareholders’
equity at 100% of the open settlement positions that may occur at
any time; and accordingly, it is mandatory for a customer to keep
available net assets at the minimum rate of 100% of its open
settlement positions that may occur at any time in the PMTP
equities as a result of the customer’s transactions that have not
been settled yet; and in addition, the shareholders’ equity ratios for
the transactions related with these equities cannot be changed on
an individual customer basis or in general under any
circumstances even if there is a resolution taken by the investment
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edilemeyeceğinin,
10.
PÖİP'te işlem gören şirket paylarının sermaye
piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma
veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul
edilmeyeceğinin
bilincinde olarak işlem yaptığımı, işbu “Piyasa Öncesi
İşlem Platformu Risk Bildirim Formu”nu ve Borsa İstanbul
A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Uygulama
Usulü ve Esasları’nı okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür
iradem sonucu imzaladığımı ve bir örneğini teslim aldığımı
kabul, beyan ve taahhüt ederim.

firm’s board of directors; and no orders can be accepted without
taking collaterals;
10.that the company shares traded on the PMTP will not be
accepted as shareholders’ equity for the margin trading, shortselling, borrowing or lending transactions related with capital
market instruments;
and that I have read and understood this “Pre-Market Trading
Platform Risk Notification Form” and Borsa Istanbul A.Ş. PreMarket Trading Platform Implementing Procedures and
Principles; and that I have signed this document with my free will
and received a copy thereof.

Ad Soyad/Ticari Ünvan Name & Surname/Trade-Name
Tarih / Date
İmza / Signature

:

:
:
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EK-8 İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş.’DE İŞLEM
GÖREN PAYLAR A, B, C ve D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE İLGİLİ İŞLEM
KURALLARINI İÇEREN SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN “İ-SPK.101.1 (30.10.2014 tarihli ve 31/1080 s.k.)” SAYILI İLKE
KARARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.
ANNEX-8 TRADING RULES NOTIFICATION FORM
AS A RESULT OF THE EVALUATION MADE BY THE CAPITAL MARKETS BOARD, THE SHARES TRADED AT BORSA
ISTANBUL A.Ş. HAVE BEEN DIVIDED INTO FOUR GROUPS SUCH AS A, B, C, AND D; AND PROVIDED BELOW IS THE
POLICY DECISION OF THE CAPITAL MARKETS BOARD NO. “İ-SPK.101.1 (the decision no. 31/1080 dated 30 October
2014)” CONTAINING THE TRADING RULES RELATED WITH SUCH GROUPS.
ABC Düzenlemesi olarak bilinen, Borsa İstanbul A.Ş.'de
(Borsa) işlem gören payların işlem esaslarının
farklılaştırılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
ve ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesi, Borsa İstanbul’da
işlem gören payların işlem esaslarının yeni mevzuat, yeni
pazarlar ve son yıllarda halka açılmış olan şirketler dikkate
alınarak gözden geçirilmesi sonucunda;

As a result of the enforcement of the Capital Market Board’s
arrangements on differentiation of trading principles for equities
traded at Borsa Istanbul A.Ş. (Exchange), known as ABC
Arrangement, the Capital Markets Law no. 6362 and the secondary
legislation and the review of the trading principles for equities traded
at Borsa Istanbul considering the new legislation, new
marketplaces/sub-markets and the companies publicly offered in the
recent years; it was resolved that:

A. Piyasa, platform veya pazar bakımından;
1.
Borsa pay piyasasında işlem gören payların
işlem esaslarının belirli özellikleri dikkate alınarak
farklılaştırılması ve bunların sınıflandırılması amacıyla
söz konusu payların A, B ve C olmak üzere üç farklı
grupta izlenmesine,
2.
Pay piyasası dışında kalan; Gelişen İşletmeler
Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu (SİP), Nitelikli
Yatırımcı İhraç Pazarı ve Gözaltı Pazarı’nda (GP) işlem
gören payların genel olarak D Grubu adı altında
izlenmesine ve söz konusu payların içinde bulunduğu
piyasa, platform veya pazarın özellikleri dikkate alınarak
farklı işlem esaslarına tabi tutulmasına,

A.In terms of market, platform or sub-market;
1.For the purpose of differentiation and classification of the equities
traded on the equity market of the Exchange considering the
specific characteristics of their trading principles, the said equities
shall be followed up in three different groups such as A, B, and C;
2.The equities traded on the Emerging Companies Market (ECM),
Free Trade Platform (FTP), Offering Market for Qualified Investors
(OMQI) and Watchlist Market (WLM) other than the equity market
shall be followed under the name of Group D and the said equities
shall be subject to different trading principles considering the
properties of the market, platform or sub-market that such shares
are included in;

B.In terms of the Free Floating Equity (FFE) value, the equities with
B. Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri bakımından, an average free-float market capitalization by the evaluation period as
Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi itibarıyla determined by the Exchange:
FDP değerinin ortalaması;
1.equal to and above TL 30 million shall be included in the Group
1.
30 milyon TL ve üzerinde olan payların A A;
Grubuna dahil edilmesine,
2.below TL 30 million, but equal to and above TL 10 million shall be
2.
30 milyon TL’nin altında ancak 10 milyon TL ve
included in the Group B;
üzerinde olan payların B Grubuna dahil edilmesine,
3.below TL 10 million shall be included in the Group C;
3.
10 milyon TL’nin altında olan payların C Grubuna
dahil edilmesine,
C.In terms of the current or additional rules;
1.Group A equities;
C. Mevcut veya ilave kurallar bakımından;
i.shall be subject to continuous auction trading method;
1.
A Grubu payların;
ii.may be subject to margin trading, short-selling, borrowing or
i.Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
lending transactions;
ii.Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme 2. Group B equities;
işlemlerine konu olabilmesine,
i.shall be subject to continuous auction trading method;
2.
B Grubu payların;

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Street No: 129/1 Esentepe / Şişli / Istanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Activity: Any Activity Allowed Under Banking Law 5411.
MSTS.0096.04

i.Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii.may be subject to margin trading, short-selling, borrowing or
ii.Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme
lending transactions;
işlemlerine konu olabilmesine,
iii.shall be subject to the requirement of having a minimum
iii.Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun
shareholders’ equity at 100% of the open settlement positions
%100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi
that may occur at any time; and accordingly, it is mandatory for
olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz
a client to keep available net assets at the minimum rate of
gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda B
100% of its open settlement positions that may occur at any time
grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun
in group B equities as a result of the client’s transactions that
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının
have not been settled yet; and in addition, the shareholders’
zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen
equity ratios for the transactions related with these equities
işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim
cannot be changed on an individual customer basis or in
kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel
general under any circumstances even if there is a resolution
olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve
taken by the investment firm’s board of directors; and no orders
teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
can be accepted without taking collaterals;
iv.Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış,
iv.maximum 50% of such equities shall be accepted as
ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak
shareholders’ equity in the calculation of the shareholders’
oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında
equity ratio with respect to margin trading, short selling,
özkaynak olarak kabul edilebilmesine,
borrowing or lending transactions related with capital market
3. C Grubu payların;
instruments;
i.Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olması 3.Group C equities;
durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi
i.shall be subject to continuous auction trading method if there is
olmasına,
a market maker or a liquidity provider;
ii.Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip
ii.shall be subject to single-price method if there is no market
olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi
maker or a liquidity provider;
olmasına,
iii.shall not be subject to margin trading or short selling
iii.Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
transactions;
iv.Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun
iv.shall be subject to the requirement of having a minimum
%100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi
shareholders’ equity at 100% of the open settlement positions that
olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz
may occur at any time; and accordingly, it is mandatory for a client
gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda C
to keep available net assets at the minimum rate of 100% of its
grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun
open settlement positions that may occur at any time in group C
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının
equities as a result of the client’s transactions that have not been
zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen
settled yet; and in addition, the shareholders’ equity ratios for the
işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim
transactions related with these equities cannot be changed on an
kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel
individual customer basis or in general under any circumstances
olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve
even if there is a resolution taken by the investment firm’s board
teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
of directors; and no orders can be accepted without taking
v.Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış,
collaterals;
ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak
v.shall not be accepted as shareholders’ equity for the margin
olarak kabul edilmemesine,
trading, short-selling, borrowing and lending transactions related
4.
D Grubunda Gelişen İşletmeler Piyasasına (GİP)
with capital market instruments;
dahil olan payların;
4.The equities in Group D included in the Emerging Companies
i.Piyasa yapıcısına sahip olması durumunda sürekli Market (ECM);
müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
i. shall be subject to continuous auction trading method if there is a
ii.Piyasa yapıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat
market maker;
işlem yöntemine tabi olmasına,
ii.shall be subject to single-price method if there is no market maker;
iii.Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iii.shall not be subject to margin trading or short selling transactions;
iv.Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun iv.shall be subject to the requirement of having a minimum
%100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi shareholders’ equity at 100% of the open settlement positions that
olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz may occur at any time; and accordingly, it is mandatory for a client
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gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D to keep available net assets at the minimum rate of 100% of its open
grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun settlement positions that may occur at any time in group D equities
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının as a result of the client’s transactions that have not been settled yet;
zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen and in addition, the shareholders’ equity ratios for the transactions
işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim related with these equities cannot be changed on an individual
kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel customer basis or in general under any circumstances even if there
olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve is a resolution taken by the investment firm’s board of directors; and
teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
no orders can be accepted without taking collaterals;
v.Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, v.maximum 50% of such equities shall be accepted as
ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak shareholders’ equity in the calculation of the shareholders’ equity
oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında ratio with respect to margin trading, short selling, borrowing or
özkaynak olarak kabul edilebilmesine,
lending transactions related with capital market instruments;
5.
D Grubunda Serbest İşlem Platformu (SİP) veya 5.The equities in Group D included in the Free Trade Platform (FTP)
Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarına (NYİP) dahil olan or the Offering Market for Qualified Investors (OMQI);
payların;
i.shall be subject to single-price trading method;
i.Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
i.shall not be subject to margin trading or short selling transactions;
ii.Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
ii.shall be subject to the requirement of having a minimum
iii.Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun shareholders’ equity at 100% of the open settlement positions that
%100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi may occur at any time; and accordingly, it is mandatory for a client
olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz to keep available net assets at the minimum rate of 100% of its open
gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D settlement positions that may occur at any time in group D equities
grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun as a result of the client’s transactions that have not been settled yet;
asgari % 100’ü oranında net varlığının bulunmasının and in addition, the shareholders’ equity ratios for the transactions
zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen related with these equities cannot be changed on an individual
işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim customer basis or in general under any circumstances even if there
kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel is a resolution taken by the investment firm’s board of directors; and
olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve no orders can be accepted without taking collaterals;
teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iii.shall not be accepted as shareholders’ equity for the margin
iv.Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, trading, short-selling, borrowing and lending transactions related
ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak with capital market instruments;
olarak kabul edilmemesine,
iv.shall be subject to gross settlement practice;
v.Brüt takas uygulamasına tabi olmasına,
6.The equities in Group D included in the Watchlist Market;
6.
D Grubunda Gözaltı Pazarına dahil olan i.shall be subject to single-price trading method;
payların;
ii.shall not be subject to margin trading or short selling transactions;
i.Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
iii.shall be subject to the requirement of having a minimum
ii.Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
shareholders’ equity at 100% of the open settlement positions that
iii.Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun may occur at any time; and accordingly, it is mandatory for a client
%100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi to keep available net assets at the minimum rate of 100% of its open
olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz settlement positions that may occur at any time in group D equities
gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D as a result of the client’s transactions that have not been settled yet;
grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun and in addition, the shareholders’ equity ratios for the transactions
asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının related with these equities cannot be changed on an individual
zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen customer basis or in general under any circumstances even if there
işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim is a resolution taken by the investment firm’s board of directors; and
kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel no orders can be accepted without taking collaterals;
olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve iv.shall not be accepted as shareholders’ equity for the margin
teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
trading, short-selling, borrowing and lending transactions related
iv.Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, with capital market instruments;
ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak
olarak kabul edilmemesine,
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-
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Open
Settlement
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Shareholders’
Equity Ratio
Ratio subject to
(6)
Shareholders’
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(7)

Gross
Settlement
Practice
(8)

C

Equity
Market

TL 10-30
Million

Contin
uous
Auctio
n
Contin
uous
Auctio
n
Contin
uous
Auctio
n
Single
Price
Contin
uous
Auctio
n
Single
Price
Singl
e
Price

Margining or
Short Selling
(5)

B

Equity
Market

-

Trading Method
(4)

TL
30
Million and
above

Market Maker
(MM) or
Liquidity
Provider (LP)
(3)

Market Value of
FFE (TL)
(2)

A

Equity
Market

GROUP

Market Platform
Sub-Market
(1)

Ç. Bu kapsamda; A, B, C ve D gruplarında yer alan
Ç. In this context; the classifications and rules regarding the shares
paylara ilişkin sınıflandırma ve kuralların aşağıdaki included in the groups A, B, C, and D shall be accepted as
tabloda özetlenen şekliyle kabul edilmesine,
summarized in the table below;

YES

GENERAL GENERAL
PROVISION PROVISION
S
S

NO

YES

100%

50%

NO

NO

100%

0%

NO

NO

100%

50%

NO

0%

YES

NO

100%

OMQI
Watchlist
Single
NO
100%
0%
NO
Markets
Price
Abbreviations: ECM: Emerging Companies Market; FTP: Free Trade Platform; OMQI: Offering Market for Qualified Investors;
FFE: Free-Floating Equities; MM: Market Maker; LP: Liquidity Provider
(1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda işlem görecek (1) The Market, Platform or Sub-Market distinction is a
payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir. prerequisite with regard to the additional rules that the relevant
(2) FDP’nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar equities will be subject to.
bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu şart (2) The Market Value of FFE is secondary with regard to the
aranmaz.
additional rules that the relevant equities will be subject to.
(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi Unless the amount is indicated, such condition will not be
olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir.
sought.
(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını (3) The existence of a Market Maker or Liquidity Provider is the
göstermektedir.
tertiary requirement with regard to the additional rules that the
(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapılıp relevant equities will be subject to.
yapılamayacağını göstermektedir.
(4) shows the trading method for the relevant equities.
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(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas
gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda
özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse
mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış,
ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak
hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini
gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki
uygulama geçerlidir.
(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını
göstermektedir.

(5) shows whether Margining or Short Selling is allowed.
(6) shows the minimum shareholders’ equity for an open
settlement position that may occur at any time, or the minimum
ratio of shareholders’ equity for the relevant equity until
settlement has been realized. Unless a ratio is given, the
current arrangements shall apply.
(7) shows the shareholders’ equity rate up to which the
shareholders’ equity account will be accepted for margining,
short-selling, borrowing or lending of the relevant equity and
capital market instruments; unless a ratio is given, the current
arrangements shall apply.
(8) shows whether Gross Settlement is applicable for the
relevant equities.

D.
Düzenleme kapsamındaki diğer hususlara ilişkin
olarak;
1.
Yukarıdaki kurallara ek olarak Borsa tarafından
belirlenen değerleme dönemi içerisinde ve hesaplama yöntemi
ile Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 1,5 katı ve üzeri
olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının B Grubu’na, Borsa
fiyatı pay başına net aktif değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul
kıymet yatırım ortaklıklarının C grubuna dahil edilmesine,
2.
Payların sınıflandırılması ve gruplar arası geçiş
işlemlerinin belirlenecek değerleme dönemi ve veri seti
üzerinden Borsa tarafından yapılmasına,
3.
Borsa’ya ilk defa kote olan şirket paylarının grubu
belirlenirken; halka arz edilen payların değerinin dikkate
alınmasına ve söz konusu payların değerlendirme sonrası dahil
oldukları grupların kurallarına göre işlem görmesine,

D.
In relation to the other issues under the scope of the
arrangement;
1.
In addition to the above rules, the securities investment
funds whose Exchange price is equal to or more than 1,5 times
the net asset value per share within the evaluation period and
according to the calculation method defined by the Exchange
shall be included in the Group B; and those whose Exchange
price is equal to or more than 2 times the net asset value per
share will be included in the Group C;
2.
Classification of the equities and transition among
groups shall be realized by the Exchange for the evaluation
period and on the basis of the data set to be determined;
3.
In determining the group for the equities of a company
that is listed in the Exchange for the first time (initial IPO), the
value of the equities offered to the public shall be taken into
account and the equities shall be traded on the basis of the rules
E.
Söz konusu düzenlemenin 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla of the group that they are included following the evaluation;
uygulamaya başlanmasına,
E.
The said arrangement shall enter into force and be
F.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (1) 23.07.2010 tarihli ve implemented as of 2 January 2015;
21/657 sayılı, (2) 23.09.2010 tarihli ve 28/821 sayılı Kararlarının
2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına
F.
that the Capital Market Board’s Decisions (1) no.
karar verilmiştir.
21/657 dated 23 July 2010 and (2) no. 28/821 dated 23
September 2010 shall be repealed as of 2 January 2015.
İşbu “İşlem Kuralları Bildirim Formu”nu okuyup, anlayarak özgür I hereby acknowledge, represent, and warrant that I have read,
iradem sonucu imzaladığımı ve bir örneğini teslim aldığımı understood and signed this “Trading Rules Notification Form”
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
with my own free will and received a copy hereof.
Ad Soyad/Ticari Ünvan Name & Surname/Trade-Name
:
Tarih / Date
:
İmza / Signature
:
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EK-9 GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU
ANNEX-9 REAL BENEFICIARY STATEMENT FORM
(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp
yapılmadığının beyan edilmesi)
5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”
hakkında Kanun’un 15.maddesine göre, yükümlüler
nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini
gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası
hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri Bildirmediği
takdirde, altı aydan olarak bir yıla kadar hapis veya beş bin
güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
Bu itibarla, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde
5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde
kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve
kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar)
kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri
halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin
hesabına hareket ettiklerini Vakıf Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım/ız ve
açacağım/ız her türlü hesaplarım/ız nedeniyle kendi adıma
ve kendi hesabıma/kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz
hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına hareket
etmediğimi/zi ve kendi adıma kuruluşumuz adına ve fakat
başkası hesabına hareket etmem/iz halinde, 5549 sayılı
Kanun’un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına
işlem yaptığımı/zı ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile
yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Vakıf Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’ye derhal yazılı olarak bildireceğimi/zi kabul,
beyan ve taahhüt ederim/iz.

(Statement of whether the Client acts in its own name, but on
the account of other/s)
Pursuant to article 15 of the Law no. 5549 on “Prevention of
Laundering of Proceeds of Crime”, the person acting in his/its own
name, but on the account of others in the transactions to be
executed at or through the intermediation of the obligors which
require identity verification are sentenced to imprisonment from six
months to one year and a judicial fine up to five thousand days if
it/she does not notify such transactions as required.
In this context, if the natural persons and legal entities (companies
with or without legal personality) executing transactions at or
through Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. which require identity
verification pursuant to the Law no. 5549 and the related regulation
and communiqués act on their own name, but on the account of
others; they have to notify Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. in
writing of the person/entity that they are acting on account of in
accordance with the real nature of the transaction.
I/We hereby acknowledge, represent, and warrant that I am/we are
acting in my our own name and on my own account/in the name
and on the account of our company in relation to any and all my/our
accounts that I/we have opened and will open at Vakıf Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.; and that I am/we are not acting on the
account of others; and that if I/we act in my own name/in the name
of our company, but on the account of others, I/we will immediately
notify Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. in writing of the
person/entity that I am/we are acting on the account of and provide
the identity details of such person/s and the person/s authorized to
represent the related company in accordance with article 15 of the
Law no. 5549.

Hesabına hareket edilen kişi/kişilere aşağıdaki gibidir: (Yoksa BOŞ bırakınız veya “X” işareti koyunuz.)
The person/s that the Client acts on the account of is/are specified below: (If none, leave EMPTY or mark with “X”.)
Adı-Soyadı / Name - Surname

1

2

Doğum Yeri ve Tarihi / Place and Date of Birth
Anne Adı / Mother’s Name
Baba Adı / Father’s Name
Uyruğu / Nationality
T.C. Kimlik No / Turkish ID No.
Ad Soyad/Ticari Ünvan Name & Surname/Trade-Name
Tarih / Date
:
İmza / Signature
:

:
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EK-10 GAYRİMENKUL SERTİFİKALARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU
ANNEX-10 RISK NOTIFICATION FORM ON REAL ESTATE CERTIFICATES

Önemli Açıklama
Sermaye
piyasasında
gerçekleştireceğiniz
Gayrimenkul Sertifikası alım satım işlemleri
sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de
bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar
vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri
anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate
alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in
(Tebliğ) 25 inci maddesi uyarınca işbu “Gayrimenkul
Sertifikalarına İlişkin Risk Bildirim Formu”nu okuyarak
anlamanız gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı
düşündüğünüz kuruluşun "alım satım aracılığı yetki
belgeleri"ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu
yetki belgelerine sahip yatırım kuruluşlarını,
http://borsaistanbul.com/, www.spk.gov.tr veya
www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Genel Bilgi
Gayrimenkul Sertifikası; inşa edilecek veya edilmekte
olan bir projenin finansmanında kullanılmak üzere
ihraç edilen menkul kıymetlerdir.
Gayrimenkul Sertifikalarının ilk halka arzı Borsada
yapılabilir. Bu durumda yürürlükte olan Borsa halka
arz esasları uygulanır.
Borsada işlem görmesi uygun görülen gayrimenkul
sertifikaları Pay Piyasası bünyesinde sürekli işlem
yöntemi (seansın açılış, gün ortası ve kapanış
bölümlerine dahil edilir) ile işlem görür.
Gayrimenkul sertifikasının işlem birimi lottur. 1 lotun
karşılığı olan sertifika sayısı ve/veya tutarı
izahnamede yer alan bilgiler dikkate alınarak Pay
Piyasası Bölümü tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Sertifikaların halka arz fiyatı Borsa’da ilk işlem
gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde baz
fiyat paylarda geçerli yöntem ile belirlenir.
Sertifikalarda fiyat marjı %20 olarak uygulanır.
Paylarda uygulanan fiyat seviyeleri ve fiyat adımları
gayrimenkul sertifikaları için de geçerlidir.

Important Note
You may gain profit, but you also have a risk of loss while
executing transactions related with trading of Real Estate
Certificates in the capital markets. For that reason, before
taking any trade decisions, you should understand the
potential risks that you may encounter in the market, and
you have to make up your decision by taking your financial
situation and limitations into consideration.
Therefore, it is essential for you to read and understand this
“Risk Notification Form on Real Estate Certificates” pursuant
to article 25 of the Communiqué no. III-39.1 on “Principles
regarding Establishment and Activities of Investment Firms”
(Communiqué).
Warning
Before executing transactions, check whether the
intermediary institution you are planning to work with has an
“intermediation license”. You can find a list of investment
firms having such authorizations via the websites of
http://borsaistanbul.com/,
www.spk.gov.tr
or
www.tspb.org.tr.
General Information on Real Estate Certificates
Real Estate Certificates are the securities issued for use in
financing of a project to be built or being built.
The initial public offering of Real Estate Certificates may be
performed on the Exchange. In such cases, the public
offering principles of the Exchange that are in force shall
apply.
The real estate certificates approved for trading on the
Exchange are traded under the structure of the Equity
Market through continuous trading method (included in the
opening, midday and closing phases of the session).
The trading unit of real estate certificates is lot. The number
and/or amount of certificates corresponding to 1 lot are
determined and announced by the Equity Market
Department considering the information provided in the
prospectus.
The public offering price of the certificates is taken as the
base price on the first day of trading on the Exchange. In the
following days, the base price is determined through the
method applicable for equities. The price margin is applied
as 20% for certificates.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Street No: 129/1 Esentepe / Şişli / Istanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Activity: Any Activity Allowed Under Banking Law 5411.
MSTS.0096.04

Sertifikalarda Geçerli Fiyat Adımları

The price ranges and price ticks applied for equities are also
applicable for the real estate certificates.
Price Ticks Applicable for Certificates
Fiyat Seviyesi
Price Range (TL)

Fiyat Adımı
Price Tick (TL)

0,01 - 19,99
0,01
20,00 - 49,98
0,02
50,00 - 99,95
0,05
100,00 – üzeri/ above
0,10
İşlem Kodu:
Trade Code:
Her bir ihraç için ihraççı ve proje bilgileri dikkate A short code comprising 5 characters is assigned for each
alınarak 5 karakterli kısa kod verilir.
issuer considering the issuer and project details.
Özellik Kodu:
Feature Code:
Gayrimenkul sertifikaları için belirlenen özellik kodları The feature codes determined for real estate certificates are
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: Gayrimenkul shown in the table below: The Feature Codes to be used for
Sertifikalan İçin Kullanılacak Özellik Kodları aşağıda Real Estate Certificates are as follows:
belirtilmiştir:
ÖZELLİK KODU
FEATURE CODE

AÇIKLAMA / DESCRIPTION

.G

Gayrimenkul Sertifikası / Real Estate Certificate

.HG

Talep Toplama Yöntemleri Kullanılarak Yapılan Halka Arzlar ve
Gayrimenkul Sertifikaları Geri Alım Çağrıları /
Public
Offerings
Handled
with
Book-building
Methods
and Real Estate Certificates Buyback Calls

.BG

Sürekli İşlem Yöntemi ile Yapılan Halka Arzlar /
Public Offerings handled through Continuous Trading Method

.TG

Gayrimenkul Sertifikaları için Temerrüt /
Buy-in in Real Estate Certificates

.MG

Gayrimenkul Sertifikaları için Resmi Müzayede /
Official Auction in Real Estate Certificates

Sertifikalar kredili işleme konu edilemez ve açığa
satış yapılamaz.
Gayrimenkul sertifikası işlemlerinin takası, işlem
gününü izleyen ikinci iş günü (T+2)’de Takasbank
tarafından kendi düzenlemeleri doğrultusunda
gerçekleştirilir.
Gayrimenkul sertifikalarında yapılan işlemlerden
paylarda geçerli olan temel Borsa payı tahsil edilir.
Emir iptal, emir kötüleştirme ve miktar azaltım (İKA)
ücretleri alınmaz. Sertifika işlem sırasında piyasa
yapıcılık faaliyeti yürütülmesi durumunda piyasa
yapıcı işlemleri için paylarda geçerli olan Borsa payı
indirimi uygulanır.

Certificates may not be subject to margin trading and short
selling transactions.
The settlement of real estate certificate transactions is
executed by Takasbank on the second business day
following the trading day (T+2) in line with its own
regulations.
The base Exchange transaction fee applicable for equities
is collected from the trades in real estate certificates. Order
cancellation, order worsening and volume reduction (İKA)
fees are not charged. In case that the activity of market
making is conducted during certificate transaction, the
Exchange rate discount applicable for equities for market
maker transactions shall apply.
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İşlem Sırasının Kapatılma Zamanı:
Sertifikaların işlemleri tali edimin bitiş tarihinden 2 gün
(takas süresi kadar) önce durdurulur. İhraç edilen
sertifikaların tamamının asli edime konu edilmesi
veya tali edim döneminde sertifikaların temsil ettiği
gayrimenkullerin tamamının satılması durumunda da
sertifikaların işlem sırası tali edim bitiş tarihini
beklemeden kapatılır. Söz konusu bildirim ihraççı
tarafından Borsaya yapılır.
İhraççı sertifika ihracından önce sertifika işlem
sırasının tali edim sonundan farklı bir tarihte
kapatılmasını talep edebilir. Söz konusu talep Borsa
İcra Kurulu tarafından değerlendirilir ve ilgili
sertifikalar için farklı bir son işlem tarihi belirlenebilir.
Borsa İcra Kurulu ihracın özelliklerine göre işlem
sırasının kapatılma tarihini ihraççının talebinden
bağımsız olarak belirleyebilir.
Gayrimenkul sertifikasına sahip olanlar, ellerinde
eğer yeterli sayıda sertifika varsa sertifikada
belirlenen tarihte inşa edilen gayrimenkulün bağımsız
bir bölümünü alabilirler, proje sonunu beklemeden
Borsa İstanbul’da sertifikaların satışını yapabilirler
veya vadeyi bekleyerek tali edim ile birlikte
sertifikalarının karşılığı olan ödemeyi sertifikaları
oranında alabilirler.
Asli edim, asli edim ifa süresi içerisinde işbu
izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde ihraççı
tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına
mülkiyetin tesis edilmesi ve bağımsız bölümün teslim
edilmesini ifade etmektedir.
Tali edim, Tali edim ifa süresi içerisinde ihraççı
tarafından tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına
karşılık gelen bağımsız bölümlerin satılması ve elde
edilen satış tutarının gayrimenkul sertifikası
sahiplerine, sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları
oranında dağıtılmasını ifade etmektedir.
Asli edim talep edilmesi durumunda satış vaadi
sözleşmesi imzalanacak ve asli edim kullanımı
gerçekleşecektir.
Asli edim talep eden yatırımcıların cayma ve
sözleşmeden dönme hakları bulunmaktadır.
Cayma Hakkı: Tüketici Kanunu uyarınca
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanması
durumunda sözleşme tarihinden itibaren 14 gün
içinde cayma hakkı vardır. Cayma hakkını kullanan
yatırımcıların bu haklarını kullanmalarının ardından
sertifikalarına ilişkin blokaj çözülecek ve bu
sertifikalar serbest dolaşıma açılacaktır. Cayma

Trade Sequence Closing Time:
The trading transactions related with certificates are
suspended 2 days before the fulfillment date of secondary
obligation (up to the settlement period). In the event that all
of the certificates issued are subject to primary obligation or
all the real estates represented by the certificates are sold
in the secondary obligation period, the trade sequence of
certificates is closed without waiting until the date of
fulfillment of the secondary obligation. The related
notification is made by the issuer to the Exchange.
The issuer may, before issuance of certificates, request for
closing of the certificate trading sequence on a date different
from the end of the secondary obligation period. The said
request is evaluated by the Executive Board of the
Exchange and a different deadline for transactions may be
set forth for the related certificates. The Executive Board of
the Exchange may determine the closing date of the trade
sequence according to the features of issue independently
from the issuer’s request.
Those holding real estate certificates may purchase an
independent section of the real estate built on the date
specified on the certificate if they already have an adequate
number of certificates; or sell the certificates on Borsa
Istanbul without waiting until the project completion date or
receive the payment corresponding to their certificates in
proportion to their certificates upon fulfillment of secondary
obligation by waiting until the term of maturity.
Primary obligation means the transfer of title and delivery
of the independent section by the issuer on behalf of the real
estate certificate holders within the primary obligation
fulfilment period according to the principles specified in the
prospectus.
Secondary obligation means the sale by the issuer of
individual sections corresponding to real estate certificates
subject to the secondary obligation and distribution of sale
price to the real estate certificate holders in proportion to
their real estate certificates within the secondary obligation
fulfilment period.
In case of a request for primary obligation, a contract on
promise to sell shall be signed and the primary obligation
shall be fulfilled.
The investors requesting for primary obligation have the
rights of withdrawal and revocation of contract.
Right of Withdrawal: In the event that a Contract on
Promise to Sell Real Estate is signed, there is a right of
withdrawal that can be exercised in 15 days from the date of
contract pursuant to the Consumer Rights Law. The
certificates of the investors exercising their rights of
withdrawal shall be unblocked after they use such rights and
the related certificates shall be made available for free
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hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 günlük süre
içinde ihraççıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi
yeterlidir.
Sözleşmeden Dönme Hakkı: Resmi Gazete’de
yayımlanan 684 sayılı KHK ile Tüketici Kanunu’nun
ön ödemeli konut satışına ilişkin hükümlerine göre;

Sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar
tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden
dönme bildiriminin ihraççıya noterlikler aracılığıyla
yöneltilmesi yeterlidir.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda ihraççı
adına yüklenici; konutun satışı veya satış vaadi
sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri
yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile
sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme
bedelinin %2’si, üç ile altı ay arası için %4’ü, altı ile
on iki ay arası için %6’sı ve on iki ile yirmi dört ay arası
için de %8’i oranında tazminatın ödenmesini ister.

Dönme hakkını kullanan yatırımcıların bu
haklarını kullanmalarının ardından sertifikalarına
ilişkin blokaj çözülecek ve bu sertifikalar serbest
dolaşıma açılacaktır.
RİSK BİLDİRİMİ
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak
“Çerçeve Sözleşme”de, “Yatırım Hizmet ve
Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda belirtilen
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız
çok önemlidir.
1.
Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız
hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm
işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul
A.Ş. ve takas ve saklama merkezleri tarafından
çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari
düzenleme hükümlerine tabi olacaktır.
2.
Gayrimenkul
sertifikası
aracılığıyla
gayrimenkul yatırımı yapmak, gayrimenkul fiyat
değişim riskini, inşaatçıya ve projeye ilişkin riskleri
ortadan kaldıramaz.
3.
Gayrimenkul Sertifikasında herhangi bir getiri
garantisi bulunmamaktadır. Getiriler sertifikaların
temsil ettiği gayrimenkul projesine bağlıdır.
4.
İhraççı tarafından asli edimi talep eden
yatırımcılara talep edilen bağımsız bölümlerin tahsis
edilmesinde, asli edim talebinde bulunan yatırımcının
aracı kuruma bu talebini bildirme zamanı esas
alınacaktır. Bu nedenle asli edim kullanımı amacıyla

circulation. It will be enough if the notice of exercise of the
right of withdrawal is sent to the issuer via a notary in 14
days.
Right of Revocation of Contract: Pursuant to the Decree
Law no. 684 published in the Official Gazette and the
provisions regarding the prepaid housing sales as specified
in the Consumer Rights Law;

Consumers are entitled to revoke the contract
without giving any reason for a period up to 24 months
starting from the date of contract. It will be enough if the
notice of revocation of contract is sent to the issuer via a
notary.

In case of revocation of contract, the contractor
acting on behalf of the issuer shall request for payment of
the taxes, charges and expenses arising from similar legal
obligations under the contract for sale of housing unit or the
promise to sell contract and an indemnity at the rate of 2%
of the contract price for the first three months, 4% of the
contract price for the period from three to six months, 6% for
the period from six to twelve months, or 8% for the period
from twelve to twenty-four months following the date of
contract.

The certificates of the investors exercising their
rights of revocation shall be unblocked after they use such
rights and the related certificates shall be made available for
free circulation.
RISK NOTIFICATION
In addition to the issues specified in the “Framework
Agreement” to be signed with the investment firm through
which you will execute transaction and those specified in the
“Investment Services and Activities General Risk
Notification Form”, it is very important for you to understand
the following issues.
1.Your account that you will have opened at the investment
firm and all your transactions to be executed over such
account shall be subject to the provisions of any kind of
legislation and all similar administrative regulations issued
by the Capital Markets Board, Borsa Istanbul A.Ş. and
custody and settlement centers.
2.Making real estate investments through real estate
certificates does not eliminate the risk of change in the real
estate prices or the risks related with the contractor and the
project.
3.There is no guaranteed yield for Real Estate Certificates.
Revenues depend on the real estate project represented by
the certificates.
4.In the allocation of the requested independent units by the
issuer to the investors requesting for primary obligation, the
time of notification of such request by the investor
requesting for primary obligation to the intermediary
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başvuruda bulunan veya bulunmayı amaçlayan
sertifika sahiplerinin tercih ettikleri bağımsız bölümün
daha önce başka yatırımcılarca talep edilmiş veya
başka yatırımcıya tahsis edilmiş olması halinde,
tercih edilen bağımsız bölümün edinilememe ihtimali
bulunmaktadır.
5.
Tali edimi talep ettiği kabul edilen yatırımcılar
tali edim ifa süresi içerisinde asli edimi talep
edebilirler (edim değişikliği). Bu durumda yatırımcılar
daha önce asli edim kullanımına ve/veya asli edim
ifasına konu edilmemiş ve hâlihazırda üçüncü kişilere
satışı gerçekleştirilmemiş bağımsız bölümler
arasında zaman önceliğine göre tercihte
bulunacaklar ve talepleri ihraççı tarafından olumlu
karşılanması kaydıyla yerine getirilecektir. Zaman
önceliğinde yatırımcı tarafından aracı kurumlara
yapılan başvuru zamanı dikkate alınır. Bu durumda
sertifika sahipleri ancak ihraca konu bağımsız
bölümlerden daha önce asli edime konu edilmemiş ve
başvuru anına kadar satılmamış olan bağımsız
bölümler arasında seçim yapabileceklerinden,
yatırımcıların istedikleri özellikteki bağımsız bölümü
edinememe ihtimali bulunmaktadır.
6.
Asli edim kullanım süresinin bitiminden
itibaren tali edime konu bağımsız bölümler ihraççı
tarafından üçüncü kişilere satılacaktır. Ancak,
sertifikanın temsil ettiği projenin tamamlanmasından
sonra, tali edime konu bağımsız bölümlerin bir kısmı
veya tamamı için alıcı bulunamayabilir veya yapılan
satışlarda beklenenden düşük bir fiyat oluşabilir. Bu
durum yatırımcıların getirilerinin beklenen getiriden
daha
düşük
seviyelerde
gerçekleşmesiyle
sonuçlanabilir. Diğer taraftan, söz konusu bağımsız
bölümlere yeterli talep gelmemesi durumunda
sertifikaların borsa fiyatı da olumsuz yönde
etkilenebilir.
7.
Tali edim ifa süresi içerisinde en az bir açık
artırma yapılacak ve sertifika ihracına konu edilen
ancak asli edime konu edilmeyen bağımsız bölümler
söz konusu açık artırmalarda oluşan fiyatlar
üzerinden satışa sunulacaktır. Bu satışlar neticesinde
elde edilen hasılat yatırımcılara sahip oldukları
sertifikalar nispetinde dağıtılacaktır. Ancak, bu açık
artırmalarda
oluşan fiyatların yatırımcıların
beklentilerinin altında kalma riski vardır. Bu durum
yatırımcıların gayrimenkul sertifikası yatırımlarından
zarar etmelerine neden olabilir.
Ayrıca, projenin tamamlanması sonrasında, tüm
bağımsız bölümlerin satışının vade tarihinden önce
gerçekleştirilmesinin ardından 2 iş günü süre içinde

institution shall be taken as the basis. Therefore, if the
independent unit preferred by the certificate holders
applying or intending to apply for the fulfillment of primary
obligation has been previously requested by or allocated for
other investors; there is a possibility of failing to acquire the
preferred independent unit.
5.The investors considered to have requested for secondary
obligation may request for primary obligation within the
secondary obligation fulfillment period (change of
obligation). In such cases, the investors shall make their
preferences according to time priority among the
independent units that have not previously been subject to
the exercise and/or fulfillment of primary obligation and not
already sold to third persons and their requests shall be
fulfilled providing that they are approved by the issuer. In
time priority, the time of application by the investor to the
intermediary institutions is taken into account. In such
cases, since the certificate holders may select only the
independent units that have not previously been subject to
primary obligation and not sold until the time of application
out of the independent units subject to issuance; there is a
possibility that the investors may not necessarily acquire the
independent unit of the properties that they want.
6.The independent units subject to secondary obligation
after the end of primary obligation exercise period shall be
sold by the issuer to third persons. However, after
completion of the project represented by the certificate,
there may be no buyer/s for the independent units subject to
secondary obligation in part or as a whole or a price lower
than the expected price may occur in such sales conducted.
This situation may result in the realization of investors’
revenues at levels lower than the expected revenues. On
the other hand, if sufficient requests are not received for
such independent units, the exchange price of the
certificates may also be affected negatively.
7.At least one auction shall be conducted during the
secondary obligation fulfilment period and the independent
units subject to issuance of certificates, but not subject to
primary obligation shall be sold over the prices formed in
such auctions. The proceeds gained as a result of such
sales shall be distributed among the investors in proportion
with the certificates that they own. However, there is a risk
that the prices formed in such auctions may remain below
the investors’ expectations. This may cause the investors to
make losses from their investments in real estate
certificates.
In addition, after completion of the project, secondary
obligation may be fulfilled in 2 business days following the

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Street No: 129/1 Esentepe / Şişli / Istanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Activity: Any Activity Allowed Under Banking Law 5411.
MSTS.0096.04

tali edim ifası gerçekleştirilebilir. Bu durumda
gayrimenkul sertifikasının vadesinin izahnamede
belirlenen süreden daha kısa sürede dolma riski
vardır.
8.
Projede blok, cephe, kat ve malzeme
farklılıkları gibi nedenlerle bağımsız bölümler
arasında fiyat farklıkları oluşmaktadır. Bu fiyat
farklılıkları genel olarak şerefiye olarak adlandırılır.
Asli edim sırasında yatırımcılardan şerefiye talep
edilmemesi amacıyla dairelerin şerefiyeleri sertifika
adedine dahil edilmiş olup, benzer nitelikteki daireler
arasında şerefiyesi yüksek olan daire için daha fazla;
şerefiyesi düşük olan daire için ise daha az sertifika
toplanacaktır. Halka arz öncesinde ihraççı tarafından
belirlenen söz konusu şerefiye değerleri projenin
ilerleyen
safhalarında
veya
projenin
tamamlanmasından sonra arz-talebe göre, çevre
yatırımlardaki ve yatırımcı tercihindeki değişiklikler
vb. ihraç aşamasında öngörülemeyen nedenlerle
farklılık gösterebilir. Ayrıca şerefiye ile metrekare
fiyatları proje süresince aynı oranda artmayabilir ve
bu nedenle yatırımcılar söz konusu şerefiye
değişimlerinden dolayı zarara uğrayabilir.
9.
Projede sosyal donatıların, ortak kullanıma
açık alanların ve projedeki bağımsız bölümlerin
planlarında proje ilerleme sürecinde bazı değişiklikler
olma riski mevcuttur. Bu durum projenin bütünüyle
birlikte sertifika ihracına konu bağımsız bölümlerin
şerefiyelerinde değişimlere neden olabilir ve bu
değişimler sertifikaların fiyatını olumsuz etkileyebilir.
Söz konusu olumsuzluklar projenin değer
kaybetmesine ve yatırımcıların zarar etmelerine
neden olabilir.
10.
Dönme hakkını kullanan yatırımcıların bu
haklarını kullanmalarının ardından sertifikalarına
ilişkin blokaj çözülecek ve bu sertifikalar serbest
dolaşıma açılacaktır. Dolayısıyla, gayrimenkul
sertifikalarının ikincil piyasasında yaşanabilecek
işlem hacmi artışından kaynaklı ilave fiyat değişim
riski doğabilecektir. Ayrıca, daha önce bu
yatırımcılara tahsis edilen bağımsız bölümler
üzerindeki tahsisatlar da kaldırılarak söz konusu
bağımsız bölümler diğer yatırımcılardan talep
gelmemesi halinde tali edime konu edilir. Dolayısıyla
tali edime konu bağımsız bölümlerin arzındaki
artıştan kaynaklı fiyat baskısı oluşturabilecektir.
11.
Tali edime konu bağımsız bölümlerin tali
edim ifa süresi içerisinde üçüncü kişilere satılması
sonucunda bu bağımsız bölümlerin satışından elde
edilen gelir ihraççının tali edim gelirlerinin tutulduğu

execution of sales of all independent units before the due
date of maturity. In such cases, there is a risk that the term
of maturity of the real estate certificate may expire in a
period shorter than the period specified in the prospectus.
8.Price differences occur among independent units due to
the differences of blocks, facades, floors and materials in the
project. Such price differences are generally called as
goodwill. The goodwill values of the flats are included in the
number of certificates so as to not claim for goodwill from
investors during primary obligation; more certificates shall
be collected for a flat with high goodwill and less certificates
shall be collected for a flat with low goodwill among the flats
of similar features. The said goodwill values determined by
the issuer before public offering may differ due to the
reasons that cannot be foreseen during the stage of issue
such as the changes in environmental investments and
changes in investor preferences according to the supplydemand during the progressive stages or after completion
of the project. In addition, goodwill values and the prices per
meter square may not increase at the same rates during the
project and for this reason, investors may incur a loss due
to such changes in goodwill.
9.There is a risk that some changes can be made in the
plans of the social reinforcements, public areas and the
independent units in the project during the project
advancement process. This may cause changes in the
entire project and in the goodwill amounts of independent
units subject to issuance of certificates and such changes
may negatively affect the price of certificates. Such
negativity may cause the project to lose value and the
investors to incur a loss.
10.The certificates of the investors exercising their rights of
revocation shall be unblocked after they use such rights and
the related certificates shall be made available for free
circulation. Therefore, there may be a risk of additional price
changes arising from the increased transaction volume that
can be observed in the secondary market of real estate
certificates. In addition, the allocations on the independent
units previously allocated for such investors may be lifted
and such independent units shall be subject to secondary
obligation if no demand is received from the other investors.
Therefore, price pressure may occur due to the increased
supply of independent units subject to secondary obligation.
11.The proceeds gained from the sales of independent units
subject to secondary obligation to third persons within the
secondary obligation fulfillment period of such independent
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ve nemalandırıldığı hesapta toplanacaktır. Tali edime
konu bağımsız bölüm satışından elde edilen fon söz
konusu bağımsız bölümlerin tamamı satılıncaya
kadar vekilin özen borcu çerçevesinde ihraççı
tarafından Hazine Müsteşarlığınca ve/veya özel
sektör ihraççılarınca çıkarılan kira sertifikalarına
ve/veya katılma hesaplarına yatırım yapılarak
değerlendirilecektir. İhraççının yatırım yapacağı
sermaye piyasası araçlarından sağlanan getirinin,
yatırımcıların bekledikleri ve piyasadaki alternatif
yatırım araçlarının getiri oranının altında kalma riski
vardır.
12.
Mevzuattaki değişimler veya yeni bir
mevzuatın yürürlüğe girmesi sonucunda sertifikanın
getirisinde değişiklik yaşanması ihtimali vardır.
Ayrıca,
konut
mevzuatında
oluşabilecek
değişikliklerden kaynaklı olarak asli edimi talep eden
gayrimenkul sertifikası sahiplerinin farklı vergi, resim,
harç veya benzeri maliyetlere katlanmaları
gerekebilir.
13.
Sertifikanın temsil ettiği projede kullanılacak
uygun iş gücünün bulunamaması, hammadde
tedarikinde yaşanacak problemler, mimari problemler
ve iş kazaları gibi konular projenin tamamlanma
tarihini olumsuz etkileyebilir ve projenin öngörülen
sürede tamamlanamamasına neden olabilir. Söz
konusu faktörlerin herhangi birinde oluşacak aksama
projenin bitiş tarihinin ve dolayısıyla edim ifa
sürelerinin ertelenmesine neden olabilir.
Öte yandan proje sürecince imar, belediye, iskân ve
çevre mevzuatındaki değişiklikler proje sürelerini
uzatabileceği gibi söz konusu mevzuat değişiklikler
projenin zamanında tamamlanamamasına ve
edimlerin
öngörülen
sürelerde
yerine
getirilememesine neden olabilir. Bu durum
yatırımcıların gayrimenkul sertifikası yatırımlarından
zarar etmelerine neden olabilir.
14.
Yüklenici ve ihraççının elinde olmayan
nedenlerle projeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı
verilmesi durumunda proje belirli veya belirsiz bir süre
boyunca durabilir. Böylesi bir durumda projenin
tamamlanma ve edimlerin ifa sürelerinde gecikmeye
neden olabilir.
15.
İhraççının inşaat ve taşınmazlara ilişkin
faaliyetleri bir dizi çevre hukuku düzenlemelerine
tabidir. İhraççı halihazırda iş modellerine ilişkin bazı
hukuki uyuşmazlıklara taraf olup, söz konusu
uyuşmazlıkların sonucu konusunda herhangi bir
garanti bulunmamaktadır. Sertifikaların temsil ettiği
projede çeşitli hukuki davalarla karşılaşılabilir ve söz

units hall be collected in the account in which the issuer’s
secondary obligation revenues are held and subjected to
interest accrual. The funds derived from the sales of
independent units subject to secondary obligation shall be
used by the issuer by making investment in the lease
certificates issued by the Undersecretariat of Treasury
and/or private sector issuers and/or participation accounts
until the related independent sections are completely sold in
accordance with the agent’s duty of care. There is a risk that
the returns derived from the capital market instruments that
the issuer will invest in may remain below the return ratio
expected by the investors and that of the alternative
investment instruments available in the market.
12.It is possible that there may be variations in the returns
from the certificate as a result of amendments in the
legislation or enforcement of new laws. In addition, the real
estate certificate holders requesting for primary obligation
may be obliged to incur varying taxes, duties, charges or
similar costs arising from the changes or amendments that
may be made in the housing legislation.
13.The issues such as the unavailability of qualified
workforce to be used in the project represented by the
certificate, the problems experienced in the supply of raw
materials, architectural problems and work accidents may
negatively affect the project completion date and prevent the
project from being completed within the specified period.
Any disruption or delay that may occur in any of the said
factors may cause postponement of the project completion
date and accordingly, the obligation fulfillment periods.
On the other hand, the amendments in the legislation
concerning zoning, municipality, housing and environment
during the project may extend the project periods and such
legislative changes may result in a failure to timely complete
the project and to fulfil the obligations within the specified
periods. This may cause the investors to make losses from
their investments in real estate certificates.
14.If a motion for stay of execution is adopted in relation to
the project due to the reasons beyond the control of the
contractor and the issuer, the project may be suspended for
a definite or indefinite period. In such cases, there may be
delays in the completion of the project and the obligation
fulfillment periods.
15. The issuer’s activities related with construction and real
properties are subject to a series of environmental law
regulations. The issuer is already a party to some legal
disputes related with business models; and there is no
guarantee about the outcomes of such disputes. Various
legal actions may be filed in the project represented by the
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konusu davalar projeye ve edimlerin yerine
getirilmesine ilişkin gecikmeler yaratabilir.
16.
Projenin yükleniciden kaynaklı ve/veya
mücbir sebeplerden ötürü izahnamede belirtilen proje
teslim
tarihinde
tamamlanamama
riski
bulunmaktadır. Projenin gecikmesi durumunun
anlaşıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğinin 6 ncı maddesi
uyarınca bir fizibilite raporu hazırlatılır ve bu raporda
projenin tamamlanması için gerekli olduğu belirtilen
süre için Kurula ek süre talebiyle başvurulur. Kurulca
verilecek bu ek süre genel zorlayıcı sebepler
haricinde hiçbir şekilde proje bitiş tarihini izleyen 180
günü aşamaz. Dolayısıyla, projenin herhangi bir
sebeple öngörülen sürede tamamlanamaması
durumunda edimlerin yerine getirilmesi gecikebilir.
Ayrıca, yüklenici tarafından projenin hiç
tamamlanamama riski bulunmaktadır. Böyle bir
durumda, yeni bir ihale (tamamlatma ihalesi)
düzenlenerek projede geri kalan işler ihraççı
tarafından tamamlatılır. Ancak tamamlatma ihalesinin
hazırlanmasına ve işin yeni bir yükleniciye
devredilmesine ilişkin prosedürler zaman alabilir. Bu
durumda proje bitiş tarihi yeniden belirlenerek asli ve
tali edim ifalarına ilişkin süreler ertelenebilecektir.
17.
Projenin
tamamlanması
aşamasında,
projedeki bağımsız bölümlere ilişkin kat mülkiyeti
tesisi ve iskân alınması gibi süreçlerde
öngörülemeyen gecikmeler yaşanması ve buna bağlı
olarak teslim sürecinde aksaklıklar yaşanması söz
konusu olabilir.
18.
İhraç edilen sertifikaların borsada işlem
görmeye başladığı tarihten sonraki dönemde, bu
sertifikalar için likit bir ikincil piyasa gelişmeyebilir ya
da gelişmesi halinde dahi bu durum süreklilik arz
etmeyebilir. Bu nedenle sertifikaların işlem göreceği
piyasada meydana gelecek fiyat dalgalanmaları
sertifika sahiplerinin istediği zaman ve arzulanan
fiyattan sertifikalarını satamamalarına neden olabilir.
19.
Sertifikaların ihraç fiyatı, projenin veya
projedeki ilgili bağımsız bölümlerin piyasadaki güncel
değerinin ya da projeye ilişkin gelecekteki
beklentilerin göstergesi olmayabilir. Sertifikaların
fiyatlarındaki
dalgalanmalar
yatırımcıların
sertifikalarını ihraç fiyatından ya da ihraç fiyatının
üzerinde bir fiyattan satamamalarına neden olabilir
ve bu durum yatırımcıların gayrimenkul sertifikası
yatırımlarından zarar etmeleriyle sonuçlanabilir.
20.
Borsa’nın Pay Piyasası Yönergesi ile bu
yönergeye dayanılarak hazırlanan Pay Piyasası

certificates and such legal actions may cause delays in
implementation of the project and fulfillment of obligations.
16.There is a risk of failure to complete the project by the
project delivery date specified in the prospectus due to the
reasons attributable to the contractor and/or force majeure
events. A feasibility report is prepared pursuant to article 6
of the Communiqué on Real Estate in 15 business days
following the date when it is understood that the project will
be delayed and an application is filed with the Board for an
additional period equal to the necessary period of time
stated in the feasibility report for completion of the project.
This additional time to be granted by the Board shall in no
event exceed 180 days following the project completion
date, except for general force majeure events. Therefore, if
the project cannot be completed within the specified time
period for any reason whatsoever, the fulfillment of
obligations may be delayed.
In addition, there is a risk that the project may not be
completed by the contractor at all. In such cases, a new
tender (tender for completion) is held and the issuer
procures for completion of the remaining works of the
project. However, the procedures for preparation of the
tender for completion and assignment of the work to a new
contract may take time. In such cases, the project
completion date may be re-determined and the periods for
fulfillment of primary and secondary obligations may be
postponed.
17.Some unforeseen delays may occur during the
processes such as establishment of condominium rights and
obtaining occupancy permit in relation to the independent
sections in the project during the project completion stage
and accordingly, some deficiencies may occur in the
delivery process.
18.A liquid secondary market may not necessarily develop
for the certificates issued during the period following the
date when such certificates are started to be traded in the
exchange or even if such a market develops, this may not
persist continuously. Therefore, the price fluctuations that
will occur in the market in which the certificates will be traded
may cause the certificate holders to not be able to sell their
certificates at any time and over any price desired.
19.The issue price of certificates may not necessarily be an
indicator of the current market value of the project or of the
related independent units in the project or of the future
expectations related with the project. The fluctuations in the
prices of certificates may prevent the investors from selling
their certificates over the issue price or a price above the
issue price and this may cause the investors to incur a loss
from their investments in real estate certificates.
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İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esaslarının ilgili
hükümleri uyarınca çeşitli durumların varlığı halinde
bir sermaye piyasası aracına ilişkin işlemler geçici
olarak durdurulabilir veya işlemlerde çok fiyat
yöntemi yerine tek fiyat yöntemine geçilebilir. Bu
durum yatırımcıların sertifikalarının likiditesini
olumsuz yönde etkileyebilir ve yatırımcılar fiyat
değişimlerinden kaynaklı zarara uğrayabilir.
21.
Gayrimenkul sertifikalarının herhangi bir
zaman diliminde borsada oluşan fiyatları baz alınarak
herhangi bir bağımsız bölüme denk gelen
sertifikaların tespit edilen toplam değeri, aynı projede
gayrimenkul sertifikası ihracına konu olmayan benzer
özellikteki bağımsız bölümlerin o anki piyasada
oluşan satış fiyatlarından daha yüksek olabilir. Diğer
bir ifadeyle, gayrimenkul sertifikalarının borsada
oluşan fiyatı üzerinden hesaplanan bağımsız bölüm
fiyatı, söz konusu sertifikalara dayanak olmayan
benzer özellikteki bağımsız bölümlerin piyasa satış
fiyatlarının üzerinde olabilir ve borsa fiyatı piyasa
fiyatını tam ve doğru bir biçimde yansıtmayabilir. Bu
durum asli edimi (konut teslimi) talep eden
yatırımcılar tarafından ilgili bağımsız bölümlerin
piyasa fiyatlarının üzerinden edinilmesine neden
olabilir.
22.
Gayrimenkul sertifikası alım satım işlemleri
çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak
fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna
yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.
23. Gayrimenkul sertifikasının değeri, genel ekonomik ve
siyasi ortam kaynaklı fiyat hareketlerinden, spekülatif
ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilir.
24.
BİST, ilgili mevzuat çerçevesinde, işlem
gören ihraççı şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya,
yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere ait
sertifikaları sürekli veya geçici olarak borsa kotundan
çıkarmaya yetkilidir.
25.
Yatırım
kuruluşunun
piyasalarda
yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik veya
doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate
alınmalıdır.
26.
Alım satıma ilişkin olarak yatırım kuruluşunun
yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin
kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu
analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır.
27.
İşlemlerinize
başlamadan
önce,
işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama

20.In case of existence of various conditions pursuant to the
related provisions of the Exchange’s Equity Market Directive
and the Equity Market Implementing Procedures and
Principles; the transactions related with a capital market
instrument may be temporarily suspended or the
transactions may be executed through single price method
instead of multiple price method. This may negatively affect
the liquidity of the investors’ certificate sand the investors
may incur loss arising from price changes.
21.The total value determined for the certificates
corresponding to any independent unit based on the prices
of real estate certificates formed in the exchange within any
time window may be higher than the selling prices
spontaneously formed in the market for the independent
units of similar features that are not subject to issue of real
estate certificates in the same project. In other words, the
independent unit price calculated over the price of the real
estate certificates formed in the exchange may be higher
than the market sale prices of the independent units of
similar features that do not constitute the basis for such
certificates and the exchange price may not necessarily
reflect the market price fully and correctly. This may result in
the acquisition of the related independent units by the
investors claiming for primary obligation (delivery of
housing) for prices over the market prices.
22.Transactions related with trading in real estate
certificates are subject to risks at variable rates. As a result
of price fluctuations to occur in the market, you may lose all
the money that you have invested in the investment firm.
23.The value of the real estate certificate may be affected
by the price movements caused by general economic and
political environment and speculative and manipulative
transactions.
24.BIST (Istanbul Stock Exchange) is entitled to delist the
issuer companies traded and remove the certificates of the
companies failing to fulfil their obligations from the stock
exchange temporarily or permanently in accordance with the
related legislation.
25.You should take into consideration that the information
and advices to be given by the investment institution to you
on your transactions in the markets may be incomplete or
require further verification.
26.It must be taken into account that the technical and basic
analysis to be made by authorized personnel of the
intermediary institution on trading transactions may vary
from person to person and it is possible that their estimations
made in such analyses may not necessarily realize on a
certain basis.
27.Before starting your transactions, you must be aware that
your transactions will be subject to commissions and fees
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kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek
komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen
oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde
olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce,
işlemlerinize ilişkin ücretler ve ücretler parasal olarak
ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl
yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir
açıklama tarafınıza sunulacaktır.
28.
İnşaat projelerine ve satışlarına tanınan
muafiyetlerin/istisnaların yanı sıra sertifikalara da
çeşitli muafiyetler/istisnalar ve vergi avantajları
uygulanmaktadır. Bu vergisel muafiyetler/istisnalar
zaman içerisinde değişikliye uğrayabilir veya
kaldırılabilir; bu durum sertifika sahiplerinin
sağlayacağı kazancı olumsuz yönde etkileyebilir.
29.
Yabancı Uyruklu Kişilerin Asli Edim
Taleplerine İlişkin Riskler
2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012
tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik
35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek
kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık
şartı kaldırılmıştır. Bu nedenle yabancı uyruklu
gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla,
ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz
(Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir. Ancak
bu hak söz konusu kişinin hangi ülke vatandaşı
olduğu, edinebileceği konut ve arsa miktarı, bölge
toplamında yabancıların taşınmaz edinmesine
verilen izin miktarı, taşınmazın bulunduğu yerin
askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde olup
olmaması veya yakınlığı ve buna benzer pek çok
nedenden dolayı kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.
Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz
edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 35.maddesi
ile düzenlenmiştir. Buna göre; yabancı ülkelerde
kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel
kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun
hükümleri (6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 4737 sayılı Endüstri
Bölgeleri Kanunu) çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı
ayni hak edinebilirler. Bu ticaret şirketleri lehine
taşınmaz rehin tesisinde sınırlama uygulanmaz.
Yabancı Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişiler (Vakıf,
Dernek, vb.) taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı
ayni hak tesis edilemez.
Yabancı yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı %50
veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları
veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte
yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden
alabilme yetkisine sahip bulundukları Türkiye'de

payable to the exchanges, settlement and custody
institutions and investment firms and to taxes over the rates
specified in the related legislation. Before starting your
transactions, if the monetary values of the fees related with
your transactions have not been specified, you will receive
a written explanation including illustrative examples as to
how the charged fees will be reflected to your account.
28.In addition to the exemptions/exceptions granted to
construction projects and sales, there are various
exemptions/exceptions and tax advantages granted for the
certificates
as
well.
Such
taxation-related
exemptions/exceptions may be changed or cancelled in
time; and this may negatively affect the proceeds to be
derived by the certificate holders.
29.The Risks related with Foreign Nationals’ Claims for
Primary Obligation
Pursuant to Article 325 of the Land Register Law no. 2644
amended by the Law no. 6302 which was enforced on 18
May 2012; the requirement of reciprocity stipulated for
acquisition of real properties by the foreign national natural
persons in our country was revoked. Therefore, foreign
national natural persons may acquire any kind of real
properties (Housing, Workplace, Building Plot, Land) in
terms of nature in our country providing that the legal
limitations should be followed. However, this right may be
restricted or cancelled due to many reasons such as the
country that the related person is a citizen of, the amount of
houses and building plots that can be acquired by the
related person, the amount of real properties permitted to be
acquired by foreigners throughout the total region, the
location within or proximity to military forbidden zones and
security regions and the other similar reasons.
The acquisition of real properties by foreign legal persons in
Turkey has been regulated by article 35 of the Land Register
Law no. 2644. Accordingly; foreign commercial companies
which possess the status of a legal entity established in
accordance with their national law in foreign states may
acquire real estate and limited real rights only within the
framework of the special provisions of laws (Turkish
Petroleum Law no. 6491, Tourism Encouragement Law no.
2634, Industrial Zones Law no. 4737). The restrictions with
regards to establishment of pledge over real estates in
favour of such commercial companies shall not be
applicable for such companies. The legal entities other than
Foreign
Commercial
companies
(Foundations,
Associations, etc.) cannot acquire real estate and no limited
real rights can be established in favour of them.
The acquisition of real properties by “foreign capital
companies” having a legal personality and incorporated in
Turkey by foreign investors in which they jointly or
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kurulu tüzel kişiliğe sahip “yabancı sermayeli
şirketler” in taşınmaz edinimi, 2644 sayılı Tapu
Kanunu’nun 36.maddesi ve 16/08/2012 tarihli ''2644
Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi
Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz
Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin
Yönetmelik''le düzenlenmiştir. Konuyla ilgili işlemler,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “Yabancı
sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak
edinmeleri” konulu, 2012/13 (1735) sayılı genelgesi
çerçevesinde yapılacaktır.
İşbu “Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Risk Bildirimi
Formu”, müşteriyi genel olarak riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, gayrimenkul
sertifikası alım satımından ve uygulamadan
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.
Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma
yapmalısınız.
İşbu esasların uygulanması sırasında yatırım
kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle
doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı
kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu
“Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Risk Bildirim
Formu”nu okuyup, anlayarak imzaladığımı ve işbu
Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

individually have 50% or more shares or have the right to
appoint or dismiss the majority of the people granted
administrative power despite the lack of such shareholding
rate has been regulated by article 36 of the Land Register
Law no. 3644 and the “Regulation on Acquisition of
Ownership of Real Estate and Limited Real Rights by
Companies and Subsidiaries within the scope of Article 36
of the Land Register Law numbered 2644” dated 16 August
2012. The related procedures shall be conducted within the
framework of the circular no. 2012/13 (1735) governing the
“acquisition of real estates and limited real rights by foreign
capital companies” issued by the General Directorate of
Land Registry and Cadastre.
This “Risk Notification Form on Real Estate Certificates”
aims to inform the customer about the risks in general and
may not include all the risks that may arise from the trading
in real estate certificates and the practices. Therefore, you
should make a comprehensive research before you direct
your savings to these types of investments.
I acknowledge and represent that I have read, understood
and signed this “Risk Notification Form on Real Estate
Certificates” with my free will without prejudice to my right to
claim and to sue for my losses that may arise from the
investment firm’s fault or negligence during implementation
of these principles; and then I have received a copy of this
Form.

MÜŞTERİ’NİN / CLIENT’S;
ADI SOYADI VEYA UNVANI / NAME SURNAME OR TRADE NAME:
HESAP NUMARASI / ACCOUNT NUMBER:
TARİH / DATE:
İMZA / SIGNATURE:
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
………………. Şubesi / Branch
İmza / Signature
(2 Personel)
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