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YURT DIŞI PİYASALARDA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM 
SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ VE YURT DIŞI 
İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU 

MADDE 1. TARAFLAR  

1.1. İşbu Yurt Dışı Piyasalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına Aracılık 
Çerçeve Sözleşmesi ve Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu (“Sözleşme”); 

(1) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 273919-5 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi 
Esentepe Mahallesi, Talat Paşa Cad. No: 5/1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan, 
https://www.getmidas.com internet adresine sahip Midas Menkul Değerler A.Ş. (“MİDAS” 
veya “YATIRIM KURULUŞU”) ile, diğer tarafta;  

(2) Gerçek kişi müşterinin (“MÜŞTERİ”) arasında akdedilmiştir. 

Adı ve Soyadı   

TCKN   

Sınıfı □ Genel    □ Profesyonel    □ Talebe Dayalı Profesyonel                                

Adres  

E-Posta  

GSM No  

Yer ve IP No  

Sözleşme Tarihi  

Sözleşme / Müşteri No  

İletişim Tercihi  □ E-posta   □ Online Erişim                                            

Ekstre Tercihi  □ E-posta   □ Online Erişim                                                                                 

*Sözleşme elektronik ortamda dijital olarak imzalanmıştır. 

 (3) MİDAS ve MÜŞTERİ bundan böyle müştereken "Taraflar" ve her biri 
münferiden "Taraf" olarak anılacaklardır. 

İşbu sözleşme; sözleşme tarihi itibariyle taraflar arasındaki mutabakat ve anlaşmanın 
tamamını kapsar ve bu konu hakkında daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılan her türlü 
teyit, mutabakat, sözleşme ve anlaşmanın yerine geçer. 

1.2. İşbu sözleşme; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
çıkabilmiş olan III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri Ve Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ 
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, müşterinin MİDAS tarafından aracılık 
hizmeti sunduğu piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemlerini 
gerçekleştirebilmesi için müşteriye sunulan hizmetlerin kapsamını ve söz konusu 
hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. Sözleşme 
ekleri, sözleşmede atıf yapılan form, bildirim ve beyanları kapsamakta olup, sözleşmenin 
asli ve ayrılmaz parçasını teşkil eder. 
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1.3. MÜŞTERİ, işbu çerçeve sözleşmesini imzalamakla, sözleşmenin tüm hüküm ve 
şartlarını okuduğunu ve anladığını, sözleşmenin hüküm ve şartlarına bağlı olacağını, 
yapacağı işlemleri sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında 
gerçekleştirileceğini, borsa düzenlemelerine tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş 
sayılır. 
 

MADDE 2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU ve KAPSAMI 

2.1 İşbu Sözleşme’nin konusu Müşteri’nin talebi ve Midas’ın bu talebi kabul etmesi üzerine, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve diğer ilgili sair 
mevzuat hükümleri çerçevesinde, uluslararası borsalar ile organize olan ya da olmayan 
diğer piyasalarda işlem gören veya görecek olan her türlü sermaye piyasası araçlarının 
Midas tarafından Müşteri’ye sunulacak Elektronik İşlem Platformu ve/veya işlem kanalları 
vasıtasıyla alım-satımına emir iletimi aracılığı yapılmasıdır.  
2.2 İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak olan hizmetlerden bir kısmı ve/veya tamamı 
herhangi bir zamanda Müşteri’nin Uygunluk Testi sonucuna göre veya Müşteri’nin talebinin 
Midas tarafından uygun bulması halinde sunulacak ve/veya sunulması durdurulacak olup, 
Müşteri bu durumu bildiğini ve muvafakat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.  
2.3 Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve 
Hesap Açılış Sözleşmesi’nin (“Çerçeve Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olan işbu 
Sözleşme, burada tanımlanmış olan emir iletimi hizmetlerine ilişkin olarak Müşteri ve Midas 
arasında geçerli olacak olan hükümleri içermekte olup, burada düzenlenmemiş olan 
hususlarda Çerçeve Sözleşme hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve Kurul 
düzenlemeleri, varlık ve teminatların saklanması ve izlenmesine ilişkin ilgili Borsa, Merkezi 
Takas Kuruluşu ve Merkezi Karşı taraf düzenlemelerinin ve uygulamaları ile burada hüküm 
bulunmaması halinde genel hükümlerin tamamlayıcı ve düzenleyici olarak uygulanacağını 
Taraflar kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşme’nin sermaye piyasası mevzuatı ve Kurul 
düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.  
2.4 İşbu Sözleşme imzalanmadan önce Midas tarafından Müşteri’ye sunulan Müşteri 
tarafından okunarak imzalanan ve bir örneği Müşteri’ye verilen Yurt dışı İşlemler Risk 
Bildirim Formu ile Yurt dışı Piyasa İşlemleri Komisyon ve Masraf Tarifesi işbu Sözleşme’nin 
eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.  
2.5 Taraflar’ın Çerçeve Sözleşme ve eklerinde belirtilen tanıtıcı bilgileri, adresi ve iletişim 
bilgileri Midas’a değişikler yazılı olarak bildirilmedikçe işbu Sözleşme için de geçerlidir. 

MADDE 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR  

Bu sözleşmede yer alan her türlü tanım ve kısaltmalar aksi aşağıda belirtilmediği müddetçe 
Çerçeve Sözleşme’nin “Tanımlar ve Kısaltmalar” maddesinde belirtildiği şekildedir  

SPK veya Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu, 

Borsa: Yurt dışı teşkilatlanmış organize piyasaları, 

Borsa Payı: Borsa üyeleri tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri üzerinden 
hesaplanan, Borsa tarafından üyelerinden tahsil edilen ücreti,  

Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu’nu, 

Düzenleyici Kurumlar; Yurtiçinde SPK, Yurt dışında ilgili kurumları ifade eder. 

Mevzuat: Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik ve 
tebliğler ve ilgili diğer yasa, tüzük ve yönetmelik ile benzeri yasal düzenlemelerin tümünü, 



 

Sayfa 3 / 25 
 

Dayanak varlık: Sözleşmede alma veya satma hak ve/veya yükümlülüğüne konu olan 
ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi, 

Alım Emri: Müşteri’nin Yatırım Kuruluşu’a, yatırım Araçları, satın alınması (uzun pozisyon 
alınması) için, yazılı veya Yatırım Kuruluşu’nun kabul etmesi kaydıyla sözlü ya da telefon, 
teleks, telefaks veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, 

Satım Emri: Müşteri’nin, Yatırım Kuruluşu’a, yatırım Araçları, satılması (Kısa pozisyon 
alınması) için, yazılı veya Yatırım Kuruluşu’nun kabul etmesi kaydıyla sözlü, ya da telefon, 
teleks, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, 

Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları,  

Ani Fiyat Değişimleri: Kısa bir zaman dilimi içerisinde bir fiyatta ya da değer seviyesinde 
yaşanan yukarı ya da aşağı doğru görece büyük hareketlenmeleri,  

Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,  

Borsa/Borsalar: Müşteri’nin Midas tarafından kullanıma sunulacak Elektronik İşlem 
Platformu’nu kullanarak emir iletebileceği yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer 
piyasaları,  

Elektronik İşlem Platformu: Müşteri’nin yurt dışı hisse ve türev ürünlerin alım-satımını 
internet bağlantısı vasıtasıyla yapabileceği ve anlık olarak hesap durumunun ve cari fiyatların 
görüntülenebildiği elektronik ortamda (bilgisayar, tablet, telefon vb.) işletilen alım satım 
platformunu ve işlem kanallarını,  

Emir(ler): Bu Sözleşme kapsamında yurt dışı hisse ve türev ürünlerin alımı veya satımı için 
Müşteri’den yazılı, sözlü olarak alınan ve/veya Müşteri tarafından işlem platformuna iletilen 
talimatları,  

En seri iletişim araçları: Kayıtlı telefon, e-posta, faks, SMS, Elektronik İşlem Platformu, işlem 
kanalları, platformlar vb.  

Komisyon: Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, Müşteri nam ve 
hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, 
ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden oy haklarının 
kullanılması, Müşteri’ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Yatırım Kuruluşu tarafından 
Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri ve türev araç 
işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Saklama Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ile Yatırım 
Kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretler toplamını (İşbu 
Sözleşme’nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve 
tutarların değişmesi durumunda Yatırım Kuruluşu’nun bu değişikliği bedel ve ücretlere 
yansıtma hakkını saklı tutar), 

Kısa Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin vadesi 
geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da 
nakdi uzlaşmayı sağlamak, alım opsiyonuna ilişkin işlemlerde sözleşmenin vadesinde veya 
vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak, satım opsiyonuna ilişkin işlemlerde ise 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede 
belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak 
yükümlülüğü veren pozisyonu,  

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım 
hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,  
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İşlem Platformu: Müşteri’nin alım-satım emirlerinin internet de dahil elektronik ortamlarda ilgili 
Borsa’ya iletilmesini sağlayan veya Midas’ın uygun göreceği sermaye piyasası araçlarının alım 
satımına imkân veren Müşteri’nin bilgisayarına ve/veya mobil cihazına ve/veya tabletine ayrı 
olarak ve/veya bir arada yüklenebilen veya Midas tarafından kullanıma tahsis edilen internet 
sitesi vasıtası ile kullanılabilen uygulamaları içeren Elektronik İşlem Platformu’nu, işlem 
kanalını,  

İnternet İşlemleri: İnternet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, 
bildirim ve diğer işlemler dahil tüm işlemleri ifade eder. 

İşlem Teminatı/Teminat: Müşteri’nin işbu Sözleşme konusu alım-satım işlemi 
gerçekleştirmek için Midas nezdinde bulundurması gereken teminat (lar)ı ifade eder. 

Opsiyon Sözleşmesi: Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen 
fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi 
veya endeksi lehdara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, 
keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,  

Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, 
sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,  

Pay: Anonim ortaklık sermayesinin bölündüğü ve sermayeyi temsil eden; kaydi sistemde 
senede bağlanmamış, birimleri, 

Pay Senedi; Yurt dışı Borsalarda işlem gören ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını 
temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş, kıymetli evrakı; 

Piyasa: Sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü organize veya organize olmayan 
piyasaları, 

 

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat 
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara 
toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,  

Saklama Kuruluşu: İşbu Sözleşme kapsamında yurt dışı piyasalarda alım satımına aracılık 
edilen sermaye piyasası araçlarının yurt dışında saklandığı ve “Yurt dışı İşlemlerin Takası ve 
Saklaması” ile bildirilen kuruluşlar ile Takasbank ve saklamaya yetkili yurtiçindeki kuruluşları,  

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat 
tutarlarının koruması gereken alt sınırı, ifade eder. 

Takas Merkezi: Borsa’da gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere Borsa’da 
oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları,  

Talimat: Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından Elektronik İşlem Platformu, işlem 
kanalı yoluyla iletilecek ve Müşteri adına Midas aracılığı ile ilettiği emirleri,  

Ters İşlem: Aynı sözleşmede, Uzun Pozisyon karşısında Kısa Pozisyon, Kısa Pozisyon 
karşısında Uzun Pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini, 

Tezgahüstü Piyasa: Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan piyasaları, 

Türev Araç: Aşağıda sayılan veya Kurul’ca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer türev 
araçları,  
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1) Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren türev 
araçları, 

2) Değeri, Ekonomik ve finansal göstergelere bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir 
döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden 
veya kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine; 
Kurul’ca uygun görülen kurumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki değişikliğe; kredi 
riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim değişkenleri gibi ölçüm değerleri olan ve bu 
sayılanlardan oluşturulan bir endeks seviyesine veya seviyedeki değişikliğe bağlı olan her türlü 
enstrüman, bu araçların türevlerini ve sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı 
veren türevler ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini,  

Uzlaşma fiyatı: Hesapların güncellenmesinde ve nakdi veya fiziki uzlaşmada kullanılmak 
üzere belirlenen fiyatı,  

Uzun Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin vadesi 
geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya 
da nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğü, alım opsiyonuna ilişkin sözleşmelerde, 
sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde dayanak varlığı, sözleşmede 
belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkı, 
satım opsiyonuna ilişkin işlemlerde sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi 
uzlaşmada bulunmak hakkı veren pozisyonu,  

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve 
nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi alma veya 
satma hak ve yükümlülüğünü veren ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu 
varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu 
varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, 
zorlamayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda 
işlem görenlerini,  

Veri: Midas İşlem Platformunda yer alan her türlü fiyat, değer, hacim, miktar, işlem, haber ve 
diğer her türlü iletilen bilgiyi, 

Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar, bankalar ve yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere 
kuruluş ve faaliyet esasları SPK tarafından belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını, 

Yabancı Yatırım Kuruluşu; Yurt dışında yerleşik bulunan ve yabancı borsa ya da organize 
olmayan piyasalarda alım-satım işlemini gerçekleştirecek olan ve ilgili ülkenin düzenleyici 
kurumları tarafından yetkilendirilmiş aracı kurum, banka veya diğer yetkilendirilmiş sermaye 
piyasası kurumlarını; 

Yatırım Aracı veya Sermaye Piyasası Aracı: Sermaye Piyasası Kanunu ve buna istinaden 
Kurul’un çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve diğer 
ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, Müşteri’nin yurt dışında mevcut ve/veya ileride 
açılacak yurt dışı borsalarda ya da borsa dışı piyasalarda alım-satımını yapacağı, aşağıda 
özellikle tanımlanan pay, pay senedi ve türev araçlar dahil sermaye piyasası araçlarını; 

MADDE 4. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER VE RİSK BİLDİRİMLERİ 

4.1 Midas, işbu Sözleşme ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler 
kapsamında Müşteri’ye yurt dışı piyasalarda Emir İletimi Aracılığı yoluyla hizmet 
vermektedir. 



 

Sayfa 6 / 25 
 

4.2 Emir İletimi aracısı olarak Midas, Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında ilettiği alım 
veya satım emirlerini Elektronik İşlem Platformu, işlem kanalları yoluyla  
 
(i) yurt dışında herhangi bir borsaya ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine üye olmak 
suretiyle, veya   
(ii) ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışı yerleşik yetkili kuruluşa 
iletmek suretiyle gerçekleştirebilir.  
4.3 Müşteri, Midas tarafından, işbu Sözleşme konusu işlemler kapsamında paranın yurt 
dışına nasıl transfer edildiği, işlem yapılan borsa ve platformlar, işlem yapılan piyasalarda 
yatırımcı tazmin sistemi olup olmadığı ve varsa tazminin kapsamına ilişkin Yurt dışı 
İşlemler Risk Bildirim Formu ile bilgilendirilmiştir. Yurt dışı İşlemler Risk Bildirim Formu’nda 
belirtilen durumlarda değişiklik olması halinde, Müşteri’ye değişiklik hakkında bildirimde 
bulunulacak olup, Müşteri’nin değişikliği kabul etmemesi halinde “Sözleşme’nin Süresi, 
Yürürlüğe Girmesi ve Sona Ermesi” hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 5. MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE UYGUNLUK TESTİ  

5.1 Midas tarafından “Genel Müşteri” olarak sınıflandırılan gerçek kişi Müşterilerin 
Uygunluk Testi’ni yapması zorunlu olup, tüzel kişi müşterilerin, “Profesyonel Müşteri” veya 
“Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri” tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde 
kendilerine Uygunluk Testi yapılacaktır.  
5.2 Tüzel kişi, Profesyonel ve Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri’ye Uygunluk Testi yazılı 
beyanına istinaden yapılacağından işbu Sözleşme’nin Uygunluk Testi’ne ilişkin hükümleri 
bu Müşteri’lere uygulanmayacaktır. Bu Müşteri’lere sunulan her türlü sermaye piyasası 
hizmetinin uygunluğu konusunda, Müşteri’nin (i) basiretli tacir sorumluluğu, (i)yeterli bilgi 
ve tecrübeye sahip nitelikte, (ii)yapılan işlemlerin risklerini anlayabilecek deneyimde ve 
(iii)yapılan işlemlerin risklerini taşıyabilecek yeterli finansal kaynaklara sahip olduğu 
varsayılacaktır. Bu nedenle, Müşteri’nin Midas nezdinde yapmış olduğu tüm sermaye 
piyasası işlemlerinde sorumluluk Müşteri’ye ait olup, bu nedenle doğacak zararlardan 
Midas hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  
5.3 “Genel Müşteri’nin, “Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri” olarak 
sınıflandırıldığının Midas tarafından kendisine bildirilmesinden itibaren yapmış olduğu 
Uygunluk Testi Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca geçersiz olacaktır. Bu kapsamda, 
Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri’nin önceden yapmış olduğu Uygunluk Testi 
kapsamında değerlendirilmesi artık mümkün olmayacak olup, Talebe Dayalı Olarak 
Profesyonel Müşteri’nin sermaye piyasası araçları konusunda daha tecrübeli, bilgi sahibi 
ve risklerini değerlendirebilecek uzmanlıkta oldukları düşünüldüğünden talep etmesi 
halinde Midas tarafından kendisine işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler sunulacaktır. 
Bu nedenle doğacak zararlardan Midas hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  
5.4 Müşteri’ye yapılan Uygunluk Testi, Müşteri tarafından belirli dönemlerde güncellenebilir 
ve/veya Midas tarafından güncellenmesi Müşteri’den talep edilebilir veya Müşteri 
tarafından sunulan yeni belgeler doğrultusunda ve/veya Müşteri’nin talebine istinaden 
Müşteri’nin müşteri sınıfı değişebilir. Bu halde, güncel Uygunluk Testi sonucu veya değişen 
müşteri sınıfı doğrultusunda işbu Sözleşme’nin ilgili hükümleri Müşteri’ye herhangi bir yazılı 
ve/veya sözlü ihbara/bildirime/uyarıya gerek olmaksızın Müşteri’nin yeni durumuna uygun 
olduğu ölçüde uygulanacak ve geçerli olmaya devam edecektir. Müşteri’nin değişen 
durumu nedeniyle Midas’ın işbu Sözleşmeyi Çerçeve Sözleşmede belirtildiği şekilde tek 
taraflı olarak fesih hakkı bulunmaktadır  
5.5 İşbu başlık kapsamında hüküm bulunmayan veya düzenlenmeyen hallerde Çerçeve 
Sözleşme’nin “Müşterinin Sınıflandırılması ve Uygunluk Testi” başlıklı maddesi başta 
olmak üzere diğer tüm hükümleri düzenleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanır. 
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MADDE 6. İŞLEMLER  

6.1 Talimatlar ve/veya Emirler ve/veya İşlemler (“İşlemler”), Elektronik İşlem Platformu, 
İşlem Kanalları kullanılarak Müşteri tarafından bizzat yapılmakta olup, bu İşlemler’den 
doğan kar ve zarar tamamen Müşteri’ye aittir.  
6.2 Müşteri, gerçekleştireceği İşlemler sonucunda bu İşlemler’in doğası gereği, kar elde 
edebileceği gibi zarar da edebileceğini, İşlemler’in çeşitli oranlarda riske tabi olduğunu, 
piyasalarda oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü 
kaybedebileceği gibi kayıplarının toplam teminatını dahi aşabileceğini ve bu nedenle doğan 
her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu nedenle Müşteri, 
Borsalar’da İşlemler yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, 
bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, mali 
durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak, bu bilgiler ışığında karar verdiğini ve yaptığı İşlemler 
nedeniyle her ne nam altında olursa olsun Midas’ın sorumlu olmadığını bildiğini kabul ve 
beyan eder. 
6.3 Müşteri, Elektronik İşlem Platformu’nda kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin gizliliğini 
korumakla yükümlüdür.  

MADDE 7. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

7.1 Midas, işbu Sözleşmede belirtilen her tür iş ve işlemin gerçekleştirilmesinde gerek yerli 
gerekse yurt dışında hizmet veren yetkili kuruluşlardan destek ve hizmet alabilir. Midas, 
hizmet alacağı kurum ve kuruluşları belirleme ve bu kuruluşları değiştirme yetkisine 
sahiptir. Müşteri, ilettiği Emir’lerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, 
işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak 
gerçekleştirileceğini kabul eder 
7.2 Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya alım-satım 
Emir’lerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.  
7.3 Midas, Müşteri tarafından verilen alım-satım Emir’lerinin, yapılan işlemlerin doğası 
gereği Elektronik İşlem Platformu’nda sunulan anlık fiyatlardan gerçekleştirileceğini garanti 
edemez. Müşteri’nin Ani Fiyat Değişimleri dolayısıyla fiyat farkından doğabilecek kar ya da 
zararı tamamen Müşteri’ye ait olup, bundan dolayı Midas hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
Müşteri, Midas’ın bu madde tahtında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyanını ödeyeceğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder.  
7.4 Müşteri’nin bu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler, Müşteri’nin Midas 
nezdinde açılmış olan ana hesabına bağlı bir alt hesapta takip edilir.  
7.5 Midas, yapılan işlemler ile ilgili olarak, söz konusu Borsa’nın düzenlemelerine uygun 
olmak kaydıyla alınan işlem teyitleri Müşteri’ye Midas tarafından bildirilir.  
7.6 Midas, sermaye piyasası aracının işlem görmekte olduğu piyasanın düzenlemelerine 
bağlı olarak, söz konusu sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve 
takası, işlemlerin teyidi ve Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda 
Müşteri’yi en iyi şekilde bilgilendirmeye özen gösterecektir. Ancak bu bilgilendirme 
yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü kapsamayabileceği 
gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri’nin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmayacaktır. 
7.7 Midas, Müşteri’den herhangi bir Alım Emri’nin gerçekleştirilmesinden önce gerekli işlem 
teminatını veya alış bedelini tam ve eksiksiz olarak hesabında bulundurmasını isteyebilir. 
Müşteri’nin yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Midas, Müşteri 
Emir’lerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.  
7.8 Yatırım hesabında bulunan herhangi bir para biriminin yurt dışı işlemlerde kullanılacak 
para birimine çevrilmesi veya hesabında Alım Emri verildiği anda söz konusu emrin 
gerçekleşeceği para birimi dışında başka para birimlerinden oluşan nakdin olması 
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durumunda, ilgili piyasanın doğal işleyişi gereği Müşteri’nin onayına gerek olmaksızın 
mevcut nakit ilgili sermaye piyasası aracının işlem gördüğü para birimine ilgili Elektronik 
İşlem Platformu’nda yer alan gün sonu kapanış fiyatları üzerinden dönüştürülür. Müşteri, 
ilgili piyasanın işleyişi gereği bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı 
olmayacağını bildiğini, Midas’ın döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan 
sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.  
7.9 Müşteri, Satım Emrinin Midas’a ulaştığı tarihte Emir’e konu sermaye piyasası aracının 
Saklama Kuruluşu’nda bulunması halinde işlem yapabilir. Saklama Kuruluşu nezdinde 
yeterli sermaye piyasası aracı bulunmaması halinde Midas, Müşteri Emir’lerinin 
gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.  
7.10 Midas verilen Emirlerin ifa edileceğini garanti etmez. Midas, söz konusu alış 
bedelini veya satışa konu sermaye piyasası aracının ilgili Borsa’nın düzenlemelerine uygun 
olarak ve Müşteri menfaatleri gözetilerek en kısa zamanda emir ilettiği yurt dışı yatırım 
kuruluşuna aslen veya kayden emirleri iletmekle yükümlüdür. Müşteri Emir vermiş 
olmasının, Emir’in gerçekleşeceği anlamında olmadığını, Midas’ın bu konuda hiçbir garanti 
ya da taahhüdünün bulunmadığını, Midas tarafından yetkilendirilmiş ve/veya işbu 
Sözleşme’nin gerçekleştirilmesi için Midas’ın çalıştığı üçüncü kişi ve/veya kurumlardan 
kaynaklanan gecikme ve eksikliklerden veya işlem emrinin gerçekleşmemesinden dolayı 
Midas’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.  
7.11 Midas, Müşteri'nin vereceği Alım-Satım Emirleri'ni, kısmen veya tamamen kabul 
etmemek hakkına sahiptir. Midas Alım-Satım Emirlerini kabul etmediği hallerde neden 
belirtmek zorunda değildir. İlaveten, alınan emirlerin birbirleri ile çelişmesi halinde Midas 
çelişen emirlerden herhangi birini gerçekleştirme ya da hiçbirini gerçekleştirmeme hakkına 
sahiptir. Bu konudaki takdir yetkisi Midas’da olup, Müşteri bu durumu kabul eder. Emir’lerin 
kabul edilmemesi durumunda Midas, bu durumu aynı gün içerisinde en seri iletişim araçları 
yoluyla Müşteri’ye bildirecektir.  
7.12 Müşteri, Midas ve/veya ilgili Borsalar ve/veya Pazar yerleri tarafından uygun 
bulunması halinde Alım-Satım Emri’ni, geri alabilir ya da değiştirebilir. Ancak geri alma 
yahut değiştirme talebi ancak ilgili emrin henüz gerçekleştirilmemiş olması halinde dikkate 
alınabilecektir. Gerçekleştirilmiş emirlerin geri alınması ya da değiştirilmesi söz konusu 
olamaz.  
7.13 Alım veya satım Emir’i vermesine rağmen herhangi bir işlem 
gerçekleştirilmediğini iddia eden Müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.  
7.14 Müşteri’nin Elektronik İşlem Platformu olan Midas İşlem Platformu ile vereceği 
emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Midas, sözlü olarak verilen bir 
talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına 
sahiptir. Ancak Midas, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.  
7.15 Midas, Müşteri’nin Midas İşlem Platformu aracılığı ile ilettiği emirleri kendi 
emirleri ile ve/veya diğer yatırımcıların emirleri ile birleştirebilir, emirleri bir arada 
gönderebilir.  
7.16 Müşteri, Midas İşlem Platformu Midas’ın bilgisi veya kontrolü dışında 
oluşabilecek hatalı, yanlış ya da eksik Veri ve benzeri durumlarda Borsa’da gerçekleşen 
emirlerin Müşteri’ye herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Midas tarafından iptal 
edilebileceğini, bu nedenle Midas’ın karşılaşacağı tüm zarar ve/veya ödemekle yükümlü 
olabileceği tüm ceza, faiz ve sair masrafların Müşteri hesaplarına yansıtılabileceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder.  
7.17 Midas, Elektronik İşlem Platformlarını “olduğu şekliyle” Müşteri’ye sağlamakta 
olup, kendi standart kontrolleri dışında kalan teknik problemlerden dolayı Müşteri 
tarafından Midas İşlem Platformu iletilecek Alım-Satım Emirleri’nin iletilmemesinden, 
iletilen emrin yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine 
getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, Midas İşlem Platformu’na ilettiği emirlerin 
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durumunu takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında gerçekleştirilecek işlemlere 
ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin gerçekleştirilmesi neticesinde doğabilecek 
zararların, doğrudan doğruya Midas’ın kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, 
kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
7.18 Müşteri, Midas tarafından belirlenen süreler içerisinde Elektronik İşlem 
Platformu’na Emir iletebilir. Müşteri, Midas’ın ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil 
olduğu günlerde Emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler 
nedeniyle Emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini ve bu kapsamda Midas’ın hiçbir 
sorumluluğu olmayacağını kabul eder.  
7.19 Midas, Müşteri tarafından iletilen sözlü ve/veya yazılı Alım-Satım Emir’lerinde 
emir veren kişiden şüphe duyduğu takdirde ek bilgiler veya belgeler vermesini ve/veya söz 
konusu Alım-Satım Emri için yazılı ve/veya sözlü teyit isteyebilir. Bu talebin 
gerçekleştirilmemiş olması halinde İşlemin gerçekleştirilememesinden dolayı Midas’ın 
doğrudan doğruya kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde herhangi bir sorumluluğu 
olmayacaktır. Müşteri, Midas’a vermiş olduğu bilgilerde bir değişiklik olması halinde bu 
değişiklik hakkında Midas’ı derhal bilgilendirmelidir.  
7.20 Midas, hile, sahtecilik vb. eylemlerin sonuçlarından, Midas İşlem Platformu’nun 
işlememesinden ve/veya arızalanmasından ve/veya gereği gibi ve/veya zamanında 
işleyememesinden, Alım- Satım Emri'nin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından kusuruna 
atfedilebilecek durumlar hariç sorumlu değildir. Midas şüpheli gördüğü işlemleri 
yapmamasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.  
7.21 Müşteri, işlemlerini öncelikle Midas İşlem Platformu’ndan takip edeceğini ve 
işlemlerine dair elektronik ortamdaki teyitleri kabul edeceğini, almış olduğu elektronik teyit 
bilgisine aynı gün içinde yazılı veya elektronik posta yoluyla itiraz etmediği takdirde bunları 
kabul etmiş olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Müşteri tarafından yapılan 
itirazlar Midas tarafından mümkün olan en kısa süre içinde en seri iletişim araçları yoluyla 
teyit edilecektir.  
7.22 Gerçekleşen işlemlerin tasfiyesi, ilgili Borsa/piyasa düzenlemelerine uygun 
olarak, Emir konusu sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası 
aracının bedelinin Midas’ın hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri’nin 
hesabına virman yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir.  
7.23 Gerçekleştirilen alış Emir’lerinde alış bedeli, komisyon ücreti ile tahakkuk 
edecek her türlü vergi, resim ve harç Müşteri hesabına borç, gerçekleştirilen satış 
Emir’lerinde ise satış bedeli Müşteri hesabına alacak ve vergi, resim, harç ile komisyon 
ücreti ise Müşteri hesabına borç kaydedilir.  
7.24 İşbu başlık altında düzenlenmeyen ve/veya hüküm bulunmayan hallerde 
Müşteri’nin Midas ile imzaladığı Çerçeve Sözleşmesi’nin “İnternet İşlemlerine ve Elektronik 
İşlemler Yoluyla Verilen Talimatlara İlişkin Hükümler” başlıklı maddesi başta olmak üzere 
diğer tüm hükümleri düzenleyici ve tamamlayıcı uygulanacaktır. 

MADDE 8- İŞLEM TEMİNATLARI 

8.1 İşlem Teminatı tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların 
değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar, Midas ve/veya ilgili Borsalar 
tarafından belirlenir. Midas ve/veya Borsa, hesap bazında değişik oran ve tutarlarda farklı 
İşlem Teminatı belirleyebilir, ek olarak olağanüstü durum teminatı da talep edebilir. Bu 
gerekçe ile Müşteri, teminat tutar ve oranlarında Borsa tarafından ve/veya Midas tarafından 
yapılabilecek değişiklikler nedeniyle Midas’ın farklı tutar ve oranlarda teminat talebinde 
bulunabileceğini ve söz konusu İşlem Teminatı'nın ilk talepte derhal tam ve eksiksiz olarak 
hesaba yatırılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri bahsi geçen 
taahhüdünü yerine getirinceye kadar Midas, emir kabul etmeme hakkına sahiptir.  
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8.2 İşlem teminatları Başlangıç ve Sürdürme Teminatı olarak iki kademede tespit edilir. 
Midas, Borsa Kuralları çerçevesinde Başlangıç ve Sürdürme Teminatlarının artırılmasını 
Müşteri’den isteyebilir. Bu durumda Müşteri işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına 
göre yatırmakla yükümlüdür.  
8.3 Müşteri sahip olduğu Açık Pozisyonları’na ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Vadeli 
İşlem Sözleşmesi hükümleri ile Midas’ın risk politikalarına göre belirlediği tutarlarda yatırım 
hesabında yeter miktarda Başlangıç Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Midas Borsa 
kuralları ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen asgari teminat oranlarının 
üzerinde bir teminat oranı Müşteri’ye bildirmek suretiyle belirleyebilir. Müşteri piyasa 
teamülü ve piyasanın olağan işleyişi gereği buna uymak zorunda olduğunu kabul, beyan 
ve taahhüt eder.  
8.4 Müşteri sahip olduğu Açık Pozisyonları’na ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Vadeli 
İşlem Sözleşmesi hükümleri ile Midas’ın risk politikalarına göre belirlediği tutarlarda yatırım 
hesabında yeter miktarda Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Hesapların 
güncelleştirilmesi neticesinde vadeli işlem sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer 
nedenlerle Müşteri’nin mevcut teminatının Sürdürme Teminatının altına düşmesi 
durumunda, Müşteri’ye en seri iletişim araçları yoluyla ve/veya Elektronik İşlem Platformu 
üzerinden teminat tamamlama çağrısı yapılarak teminat tutarını Midas’ın belirlediği 
başlangıç teminatı seviyesine çıkarılmasını talep edilir. Müşteri bu durumda teminatlarını 
Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlü olup, aksi halde Müşteri temerrüde 
düşmüş sayılır.  
8.5 Teminat tamamlama çağrıları Midas tarafından Müşteri’ye en seri iletişim araçları 
yoluyla ve/veya Elektronik İşlem Platformu üzerinden yapılabilir. Midas’ın bu çağrıyı 
göndermesi ve/veya yapması durumunda Müşteri’nin bir ihbar ve bildirime gerek 
kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. Müşteri, Midas tarafından yapılacak teminat 
tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde 
temerrüde düşmüş sayılacağını, hiçbir ihbara gerek olmaksızın açık işlemlerinin bir 
kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama işlemi 
nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve 
taahhüt eder.  
8.6 Müşteri’nin Midas İşlem Platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri 
otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir 
anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin 
bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması 
nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, 
bu nedenle Midas’ın sorumlu olmadığın kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 9. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

9.1 Midas, Müşteri’nin Midas İşlem Platformu ile ileteceği emirlere ve işlemlere Müşteri’ye 
bildirmek sureti ile limit koyma hakkını saklı tutar.  
9.2 Midas, Midas İşlem Platformu’nun işbu Sözleşme'nin koşullarına uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını dilediği zamanda denetleme hakkına sahiptir. İşbu denetimin 
usulüne uygun bir şekilde ve gerektiği gibi yapılmasını teminen, Müşteri, Midas’a ilgili 
dokümanları derhal sunacağını, sunulmasını sağlayacağını ve bu yükümlülüğe aykırı 
hareketinin bu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmek olarak yorumlanacağını 
kabul ve beyan eder.  
9.3 Müşteri, Midas İşlem Platformu’nda yer alan veriyi sağlayan Veri yayın kuruluşları veya 
Borsa’larla Veri alabilmesi/kullanabilmesi için imzalaması gereken her türlü sözleşmeleri, 
taahhütnameleri veya benzeri belgeleri imzalayacağını, söz konusu sözleşmelerden 
kaynaklanan yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, Midas’ın Müşteri’nin Veri yayın 
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kuruluşları veya Borsa’larla imzaladığı sözleşmelerden ve Veri yayınının kesilmesinden 
dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
9.4 Müşteri her ne sebep ve yöntemle olursa olsun Midas tarafından işbu Sözleşme gereği 
sağlanan bilgileri, yüzeysel datayı ve diğer verileri elektronik ortamda, basılı olarak ve sair 
yollarla yayınlayamaz, dağıtamaz, yayamaz, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edemez, 
bu yöndeki eylemlere izin veremez.  
9.5 Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, Midas İşlem Platformu’nu sadece 
kendisi kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir 
başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi 
lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini devredemez.  
9.6 Müşteri, Midas İşlem Platformunu, Midas tarafından tahsis edilen internet sitesi 
vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklettiği bilgisayarda/tablette/mobil cihazda 
kullanabilir. Midas İşlem Platformunu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. Bu 
hükme aykırılık halinde Midas’ın uğrayacağı zararlardan Müşteri sorumludur.  
9.7 Müşteri, Midas İşlem Platformu’nun kullanımı nedeniyle hiçbir şekil ve surette kendisi 
ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan veya dolaylı, maddi ve manevi 
zararlar, kar mahrumiyeti ve her ne nam altında olursa olsun her türlü zarardan hiçbir 
şekilde Midas’ı sorumlu tutamaz ve bunlara ilişkin olarak Midas’dan hiçbir hak ve alacak 
talebinde bulunamaz.  
9.8 İşlemlerin ifası sırasında Midas’ın Müşteri’den kaynaklanan nedenlerle temerrüde 
düşerek Borsa veya yatırımcı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, 
bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri tarafından, Midas’ın talebi 
üzerine Midas’ın uğramış olduğu her türlü zararı tazmin edilecektir.  
9.9 Müşteri, Midas veya diğer kurumlardaki hesaplarına haciz, tedbir vb. yasal kısıtlar 
gelmesi, iflasının istenmesi veya mali durumunun Midas’a karşı olan yükümlülüklerini 
karşılayamayacak derecede zayıfladığının tespit edilmesi halinde, Midas’ın gerekli 
tedbirleri almaya, Müşteri’ye bildirimde bulunarak mevcut Açık Pozisyonları’nı ve risklerini 
en kısa sürede kapatmasını istemeye yetkili olduğunu, Müşteri’nin bu bildirime rağmen 
Açık Pozisyonları’nı kapatmaması durumunda Müşteri’nin ikinci bir bildirimde bulunmadan 
söz konusu Açık Pozisyonlar’ı derhal rees’en kapatmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve 
taahhüt eder.  
9.10 Müşteri, İşlem Teminatları’nın tam ve koşulsuz sahibi bulunduğunu ve işbu 
İşlem Teminatları üzerinde herhangi bir takyidat ya da kanundan yahut sözleşmelerden 
kaynaklanan bir sınırlama bulunmadığını ve teminat olarak saklandığı süre boyunca 
bulundurmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.  
9.11 Müşteri, yapacağı İşlemler için Midas’ın bulunduğu ülke ve Borsa'nın ve/veya 
Borsa'nın bulunduğu ülkenin resmi mercileri tarafından belirlenmiş her türlü yasal 
düzenlemeyi kabul ettiğini, ilgili piyasada oluşan teamüllere uyacağını, Midas’ın İşlemlerin 
yapılacağı ülkelerde faaliyet gösteren Midas ile yapacağı sözleşmeler ve/veya eklerinde 
yer alan bütün yükümlülükleri kabul ettiğini ve bunlara uyacağını, bu sözleşmeler ile 
eklerinin işbu Sözleşme'nin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçası olduğunu gayrikabili rücu 
kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 10. MİDAS’IN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR 

10.1 Midas, işbu Sözleşme ile ancak Müşteri’nin hesabında yeterli nakdi, teminatı 
veya sermaye piyasası aracı varsa işlem Emir’lerini kabul edebilir. 
10.2 Müşteri, Midas İşlem Platformu kullanımı esnasında veya herhangi bir zamanda 
oluşabilecek, Midas’a atfı kabil olmayan arıza, sorun, kesinti veya herhangi bir sebeple bu 
hizmetlerin verilememesi veya hizmetlere ara verilmesi veya yazılım, donanım ve/veya 
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iletişim ağı üzerinden meydana gelebilecek herhangi bir hata, teknik sorun ya da 
uyuşmazlık sonucunda veya herhangi başka bir nedenden dolayı Veri alamaması, hatalı 
Veri alması, alım-satım Emri gerçekleştirememesi veya hatalı/eksik Emir gerçekleştirilmesi 
gibi teknik ve mücbir sebepler de dahil Midas’ın kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek 
her türlü olaylardan doğacak gecikme, aksama veya zararlardan Midas’ın sorumlu 
olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
10.3 Midas Müşteri’ye hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtarda bulunmaksızın 
yazılım, donanım ve iletişim sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Müşteri, bu durumun işbu 
Sözleşme'nin feshi sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle Midas’ın sorumlu 
olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
10.4 Müşteri, Midas İşlem Platformu üzerinden emir iletirken, internet servis 
sağlayıcılarında, mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet 
bağlantılarında ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin 
ve/veya Midas’ın internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans kayıplarından 
Midas’ı sorumlu tutamaz. Midas İşlem Platformu kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve 
internete ilişkin tüm riskler Müşteri’nin sorumluluğudur.  
10.5 Midas, Midas İşlem Platformu ile ilgili güvenlik prosedürleri hakkında Müşteri’yi 
bilgilendirir. Müşteri, kendisine bildirilen güvenlik prosedürlerini kabul etmek ve uygulamak 
mecburiyetindedir. Midas, Müşteri’nin Midas İşlem Platformu kullandığı veya Midas İşlem 
Platformu’na bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı 
ve/veya Müşteri’nin kendisine bildirilen güvenlik prosedürlerini kabul etmemesi ve/veya 
uygulamaması nedeniyle Müşteri’nin maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya 
saldırılarından sorumlu tutulamaz. 
10.6 Müşteri’nin Midas İşlem Platformu’nu kullanarak yapacağı işlemlerin Midas’ın 
elinde ya da kontrolünde olmayan nedenlerden dolayı, yerine getirilememiş ve/veya yanlış 
yerine getirilmiş olmasından dolayı, Midas’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  
10.7 Midas, sözleşme gereği Veri sağlayıcı kuruluştan Müşteri'nin yararlanması için 
aktarılan dataların gerek teknik olarak sakıncalı ve gerek muhteva itibariyle Müşteri’ye 
yanlış, eksik ve/veya yanıltıcı olarak ulaşmasından ve/veya Müşteri'yi yanlış 
yönlendirmesinden sorumlu tutulamayacağı gibi, Müşteri’nin uğrayabileceği doğrudan ya 
da dolaylı herhangi bir zarardan ve/veya buna bağlı olarak üçüncü kişiler nezdinde 
doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar ve ziyandan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  
10.8 Midas, Midas İşlem Platformu aracılığı ile işlem yapılan Borsa’nın veya hizmet 
alınan yurt dışı yatırım kuruluşunun, sözleşme gereği Müşteri’nin yararlanması için Midas 
tarafından belirlenecek Veri yayın şirketinden aktarılan gecikmeli Borsa verileri, yurt dışı 
endeksleri Veri yayınının (Yüzeysel Data) Müşteri’ye yanlış, eksik ve/veya yanıltıcı olarak 
ulaşmasından ve/veya Müşteri'yi yanlış yönlendirmesinden sorumlu tutulamayacağı gibi, 
Müşteri’ye Veri aktarımının kısıtlamasını ve/veya durdurulmasını isteme hakkı vardır. Bu 
nedenle Müşteri, Borsa'dan, hizmet alınan yurt dışı yatırım kuruluşunda ve/veya 
Midas’dan, Midas’a atfı kabil olmayan herhangi bir nedenden ötürü herhangi bir hak ve 
alacak talebinde bulunamaz.  
10.9  Piyasanın doğası ve olağan işleyişi gereği ilgili sermaye piyasası aracının işlem 
gördüğü yurt dışı ana borsalar ile ilgili sermaye piyasası aracının işlem gördüğü yurt 
dışında kurulu özel borsalardaki fiyat verileri arasında lehe ve aleyhe fark oluşabilecek ve 
fiyat verileri eşanlı olarak yayınlanmayabilecektir. Müşteri, bu durumu bildiğini ve bu 
nedenle Midas’a kusur atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
10.10 Midas, Veri paylaşımına veya işlemlere Müşteri’ye bildirimde bulunmak sureti 
ile geçici bir süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir, Müşteri’nin Midas İşlem 
Platformu kullanım yetkilerini kaldırma hakkına sahiptir.  
10.11 Müşteri, Midas’ın diğer ülke piyasalarındaki ya da kullanılan platformların yerel 
saat ve/veya mutabakat veya diğer nedenlerle; ayrıca, ulusal ve/veya uluslararası 
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piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve 
benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini ve bu 
nedenlerle Midas’ın sorumluluğu olmayacağını kabul eder.  
10.12 Müşteri’nin Elektronik İşlem Platformlarını veya İşlem Kanalları'nı kullanarak 
İşlem yapabilmesi için öncelikle Midas tarafından kullanıcı kodu ve şifresi belirlenerek 
Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri’nin sahip olduğu kullanıcı kodu ile şifrenin korunmasının 
sorumluluğu ve her türlü riski kendisine ait olup, Midas’ın bunların korunması ile ilgili 
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, kendisine verilen şifrenin çalınmış ya 
da kaybedilmiş olması halinde bu durumu Midas’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu 
bildirimin geç yapılmasından ya da gereği gibi yapılmamış olmasından (gerek Midas’ın 
gerekse Müşteri’nin nezdinde) doğan her türlü zarardan Müşteri sorumlu olacak olup, 
durumda Midas’a her nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir. 
Midas, unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan şifrelerden, bunların üçüncü kişiler 
tarafından kullanılmasından hiçbir şekilde mesul değildir. Bu şekilde kullanılmış olan 
şifrelerin bütün maddi ve cezai sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Belirlenmiş olan şifrenin 
kaybedilmesi, unutulması veya çalınması durumunda ve ayrıca Müşteri’nin yazılı talebi 
halinde Midas, Müşteri’ye yeni bir şifre belirlemek imkânı verecektir. Şifre kaybı halinde ve 
Müşteri’nin yazılı beyanını takiben Midas ilgili Yatırım Hesabı'na derhal blokaj koyma hak 
ve yetkisine sahiptir. 
10.13 Elektronik İşlem Platformu veya İşlem Kanalları’nda yayınlanan fiyat kotaları, 
fiyat değişimleri, hacim ve diğer bilgilerin doğruluğundan Midas sorumlu değildir.  
10.14 Midas, Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında verilen alım-satım 
emirlerinin ifa edileceğini garanti etmez. Bu emirlerde Midas’ın yükümlülüğü, söz konusu 
sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin teyidi ve 
Müşteri’nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda Müşteri’ye elinden gelen 
en iyi şekilde bilgi verilmesinden ibarettir. Midas tarafından yetkilendirilmiş üçüncü 
kişilerden kaynaklanan gecikme ve eksikliklerden Midas hiçbir şekilde sorumlu 
tutulmayacaktır. İşbu madde hükmündeki sorumsuzluk kaydı, 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 115’inci Maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.  
10.15 Müşteri, Midas tarafından lehine emir iletilen yetkili kuruluş sistemlerinde 
yapılacak işlemlerde kimi zaman sistemin donması, emir iletilememesi, sistemsel arıza, 
kesinti, aksaklıkların olması sebebi ile gecikme olması hallerinde, emir iletiminde gecikme 
ve aksamalar olması halinde, müşterilerini korumak amacıyla, Midas’ın tamamen kendi 
takdirinde olarak çeşitli önlemler alması, tamamen kendisi tarafından belirlenen bir süre ile 
emir iletimine işlemlerin bir kısmı veya tamamını kapatabileceği, emir iletimini 
durdurabileceğini kabul ve beyan eder. Bu durumda Midas Müşteri’nin uğrayabileceği her 
türlü dolaylı zarar, herhangi bir kayıp, kar mahrumiyeti, maddi ve manevi zararlardan ve 
gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.  
10.16 İşbu başlık kapsamında hüküm bulunmayan veya düzenlenmeyen hallerde 
Çerçeve Sözleşme’nin “Sorumluluğa İlişkin Hükümler” başlıklı maddesi başta olmak üzere 
diğer tüm hükümleri düzenleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanır. 

MADDE 11. SAKLAMA HİZMETİ 

11.1 İşbu Sözleşme kapsamında, yurt dışı piyasalarda alım satımına aracılık edilen 
veya saklama hizmeti sunulan sermaye piyasası araçları yurt dışında ilgili ülke otoritesi 
uyarınca faaliyet gösteren kuruluşlar nezdinde saklanacak olup, işleme konu sermaye 
piyasası aracının niteliği itibariyle ilgili ülke otoritesi tarafından yetkilendirilen bir kuruluş 
nezdinde saklanamaması durumunda Müşteri’nin yazılı onayını alarak başka bir kuruluştan 
saklama hizmeti alabilir.  
11.2 Müşteri’ye, yurt dışı piyasalarda alım satımına aracılık edilen sermaye piyasası 
araçlarının yurt dışında saklandığı kuruluş hakkında işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan 
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“Yurt dışı İşlemlerin Takası ve Saklaması” ile bilgi verilmiş olup, değişiklik olması halinde 
Midas tarafından bu durum Müşteri’ye en seri iletişim aracı vasıtasıyla derhal bildirilecektir. 
Midas, Yurt dışı İşlemlerde ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin yönetimsel hakların 
kullanımından sorumlu olmayacaktır. Müşteri, Midas aracılığı ile yurt dışındaki kuruluşa 
Müşterinin yönetimsel hakları kullanma talebini iletecek, ilgili kurumun kabulü halinde bu 
haklar kullanılabilecek, temettü ve sair adlar altındaki mali haklar yurt dışındaki ilgili kurum 
tarafından Müşteri hesaplarına dağıtımı yapılacak olup, Müşteri Midas’ın herhangi bir 
sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.  
11.3 Müşteri, sermaye piyasası araçlarının yetkili bir Saklama Kuruluşu’nda 
saklanmasına muvafakat ettiğini, sermaye piyasası araçlarının saklanmasında Midas’ın ve 
Saklama Kuruluşu’nun bulunduğu ülkenin düzenlemeleri ile Borsa’nın ve Borsa’nın 
bulunduğu ülkenin düzenlemelerinin geçerli olduğunu, saklama hizmetinin bu 
düzenlemelere göre yapılacağını, saklama hizmeti nedeniyle Midas’ın talep edeceği her 
türlü ücret, komisyon, vergi ve masrafların Midas tarafından Müşteri’nin yatırım hesabından 
tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
11.4 Midas, Saklama Kuruluşu’nun verdiği saklama hizmeti nedeniyle ortaya çıkacak 
kayıp, çalınma, sahtecilik, dolandırıcılık ve buna benzer durumlardan doğacak sonuçlarla, 
Saklama Kuruluşu’nun herhangi bir nedenle Müşteri’ye ait sermaye piyasası aracı veya 
nakdi iade etmemesi halinde Müşteri’nin uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararlardan 
sorumlu olmayacaktır.  
11.5 Müşteri Saklama Kuruluşu nezdinde Midas hesabı altında veya emirlerin 
tasfiyesi süresiyle sınırlı olarak Midas nezdinde saklama karşılığı olarak, Midas’ın objektif 
olarak belirleyerek Müşteri’ye bildireceği muhafaza ücretini, sigorta primini, vergi, masraf 
vs. her türlü gideri Midas’ın belirleyeceği zamanlarda ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
11.6 Müşteri Saklama Kuruluşu’nda saklamada bırakılan sermaye piyasası 
araçlarına, menkul kıymetlere, finansal varlıklara Borsa veya Saklama Kuruluşu tarafından 
saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilirse, bu tutarı ilk talebinde Midas’a derhal 
ödeyecektir. 

MADDE 12. KOMİSYON VE MASRAF TARİFESİ  

12.1 Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere uygulanacak masraf, 
ücret ve komisyonlar Sözleşmesi’nin ekinde yer alan “Yurt dışı Piyasa İşlemleri Komisyon 
ve Masraf Tarifesi” ve Çerçeve Sözleşme’nin ekinde yer alan Komisyon ve Masraf 
Tarifesi’nde belirtilmekte olup, Müşteri söz konusu masraf, ücret ve komisyonları Midas’a 
ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  
12.2 Müşteri’nin Elektronik İşlem Platformu yoluyla yaptığı işbu Sözleşme konusu 
işlemlerde, alacağı her türlü kontrat, sözleşmelerin fiyatlandırmaları farklılaşabilecek olup, 
Müşteri’ye güncel ve anlık fiyat bilgisi Elektronik İşlem Platformu’ndan ilgili işlemi 
yapmadan önce sunulduğundan Müşteri, yatırım kararı alırken tamamen bağımsız fiyat 
tespitinden ve/veya alım satım kararlarından bizzat sorumludur.  
12.3 Midas, Elektronik İşlem Platformu için Müşteri’den ücret ve/veya komisyon talep 
edebilir. Müşteri, Elektronik İşlem Platformu’nu kullanarak işlem yaptığı halde Midas’tan 
üçüncü kişi ve/veya kurumların veri yayını için talep edilecekleri ücretlerin ve komisyonların 
Midas tarafından yatırım hesabından tahsil edileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Müşteri, özel bir veri satın almak istemesi durumunda, işlem yapmayacak olsa dahi 
bu özel verinin ücretini ödeyecektir.  
12.4 İşbu başlık altında düzenlenmeyen veya hüküm bulunmayan hallerde Çerçeve 
Sözleşme’nin “Midas’a Ödenecek Ücret veya Hizmet Bedellerinin Tespit ve Ödenme 
Esasları”, “Teminat, Rehin, Takas ve Mahsup Hükümleri” ile “Temerrüt Hükümleri” başlıklı 
maddeleri başta olmak üzere diğer tüm hükümleri düzenleyici ve tamamlayıcı 
uygulanacaktır. 
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MADDE 13. MUACCELİYET VE TEMERRÜT 

13.1 Müşteri temerrüde düştüğü hallerde Çerçeve Sözleşmesi’nin” Teminat, Rehin, 
Takas ve Mahsup Hükümleri” ile “Temerrüt Hükümleri” başlıklı maddeleri başta olmak 
üzere diğer tüm hükümlerinin uygulanacağını kabul ve beyan eder. 
13.2 Bununla birlikte, aşağıda belirtilen hallerin meydana gelmesi ile işbu 
Sözleşme’den doğan borç muaccel hale gelecek ve Müşteri başka bir ihbara gerek 
kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır:  

(i) Müşteri’ye işlem teminatı ve/veya teminat tamamlama çağrısı yapılması neticesinde bu 
yükümlülüğün belirlenen süre ve şekil şartlarına uygun olarak Müşteri tarafından yerine 
getirilmemesi,  

(ii) Midas tarafından talep edilmesine rağmen hizmet bedeli, masraf, faiz, teminatlar ve sair her 
türlü borcu Müşteri’nin zamanında ödeyememesi veya bu Sözleşme’de belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirememesi,  

(iii) Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak 
verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar 
verilmesi halinde Midas’ın alacağının kısmen ya da tamamen karşılıksız kalması. 

MADDE 14. VERGİLER 

14.1 Müşteri’nin işbu Sözleşme çerçevesinde yaptığı işlemlerden dolayı Türkiye 
içinde ve/veya yurt dışında işlem yaptığı Borsa’nın ve/veya işlem yapılan ülkenin mevzuatı 
kapsamında doğabilecek vergi yükümlülükleri Müşteri’nin sorumluluğunda olup, yurt dışı 
işlemlerde değişiklik gösterebilen oranlarda gelir/damga/vb. vergi ve yasal kesintiler 
oluşabilmektedir.  
14.2 Müşteri, yurt dışındaki borsalarda işbu Sözleşme kapsamında yapılacak 
işlemler nedeniyle, ilgili ülke mevzuatına göre ödenmesi söz konusu olabilecek her türlü 
vergi ve benzeri kesintilerle ilgili olarak belge ve vesika temini konusunda Midas’ın 
herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını; Midas’ın hiçbir sebep 
göstermeksizin Müşteri’nin belge ve vesika ibrazı talebini reddedileceğini; belgeleri sebep 
göstermeksizin vermeyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Midas, Müşteri’nin ilgili 
mevzuat uyarınca vergi indiriminden yararlanamamasından hiçbir şekilde sorumlu 
olmayacaktır.  
14.3 Bir vergilendirme antlaşmasının hükümlerinin uygulanabilmesi için Müşteri, ilgili 
antlaşmada öngörüldüğü gibi ilgili ülkenin yetkili resmi makamları tarafından düzenlenmiş 
bir orijinal ve noter tasdikli ve apostilli ikametgah belgesi de dahil olmak üzere ve fakat 
bunlarla sınırlı kalmaksızın, antlaşma hükümlerine göre herhangi muafiyet veya başka hak 
ve menfaatlerden istifade edebilmek için o antlaşmaya göre ibrazı gereken tüm 
dokümanlarla birlikte ilgili anlaşma suretini Midas’a ibraz edecektir. Müşteri, Midas’ın 
herhangi bir vergilendirme antlaşmasının bulunup bulunmadığını ve/veya herhangi bir 
vergilendirme antlaşmasının hangi koşul ve hükümlerinin uygulanabilir olduğunu ve/veya 
Müşteri’nin herhangi bir vergilendirme antlaşmasının hükümlerinden istifade etme hakkına 
sahip olup olmadığını araştırmak zorunda olmadığını kabul ve beyan eder. Hangi 
vergilendirme antlaşmasının ve/veya hangi hükümlerinin uygulanacağı konusunda bir 
tereddüt olması halinde, Müşteri konuyu, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere kendi 
vergi müşavirine danışacaktır. Vergi müşavirinin görüşü Midas tarafından benimsemediği 
veya bu görüş sunulmadığı hallerde, Midas herhangi bir vergilendirme antlaşmasının 
hükümlerini uygulamak zorunda olmayacaktır. İkili vergi anlaşmalarının şartlarından 
yararlanılması halinde ve Müşteri’nin sağladığı menfaat sonucunda ileriki dönemlerde mali 
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idare tarafından ek bilgi ve belgeler istenmesi halinde de bu bilgi ve belgelerin Midas’a 
veya doğrudan mali idareye sunulmasından Müşteri sorumlu olacaktır.  

MADDE 15. TARAFLAR’IN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI 

15.1 İşbu başlık tahtındaki esaslara, Çerçeve Sözleşme’nin “Tarafların Birbirlerine 
Bilgi Verme Esasları, İhbar ve Tebligatlar” başlıklı maddesi ile “Ekstre, Form ve Raporların 
İletim Şeklinde İlişkin Sözleşme” hükümleri başta olmak üzere diğer tüm hükümleri 
düzenleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanır. 

MADDE 16. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE FESHİ  

16.1 Bu Sözleşme süresiz olup, 16.2. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, 
imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 
16.2 İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte Müşteri’nin işbu Sözleşme konusu 
işlemleri yapmaya başlamaması ve/ veya Müşteri’nin yapılan Uygunluk Testi uyarınca bu 
ürünleri almaya uygun olmaması hallerinde; 

(i) Müşteri’nin güncellenen Uygunluk Testi uyarınca bu ürünleri almaya uygun hale gelmesi 
ve/veya  

(ii) Müşteri’nin talebinin değerlendirilmesi neticesinde Midas’ın Müşteri’nin işbu Sözleşme 
konusu hizmeti almasının uygun bulunması ve/ veya  

(iii) Müşteri’nin sınıfının Profesyonel Müşteri/Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri olarak 
değişmesi ve  

(iv) Müşteri’nin işbu Sözleşme konusu işlemleri yapmaya başlaması durumunda işbu 
Sözleşme ve/veya ilgili hükümleri ilgili durumun meydana geldiği tarihten itibaren yürürlüğe 
girmiş sayılacaktır.  

16.3 İşbu Sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında 
yapılmış işlemler, Sözleşme’de yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı 
olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. Bu kapsamda Müşteri’nin iflası, 
Müşteri’ye ilgili kurumlarca işlem yasağı getirilmesi, Müşteri’nin işbu Sözleşme tahtında 
temerrüdü ve/veya mücbir sebeplerle Sözleşme’nin feshi halleri dışında, Midas tarafından 
Sözleşme’nin haklı nedenle feshi halinde ve Müşteri’nin açık pozisyonu/pozisyonları 
mevcut ise, Müşteri’nin ilgili borsaya ve Takas Merkezi’ne karşı edimlerini tam ve 
zamanında yerine getirmesi kaydıyla, Midas tarafından Müşteri’nin sadece bu açık 
pozisyon/ pozisyonları kapatıcı emirleri kabul edilecek ve açık işlem/işlemlerin vade sonu 
beklenecektir. Müşteri’nin iflası, işlem yasağı getirilmesi, temerrüt hali gibi mücbir 
sebeplerle Sözleşme’nin feshinde açık pozisyonların derhal kapatılması esastır  
16.4 İşbu başlık kapsamında hüküm bulunmayan veya düzenlenmeyen hallerde 
Çerçeve Sözleşme’nin “Sözleşme’nin Süresi ve Sona Ermesi” başlıklı maddesi başta 
olmak üzere diğer tüm hükümleri düzenleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanır. 

MADDE 17. SÖZLEŞME’NİN TADİLİ 

17.1 İşbu başlık tahtındaki esaslara, Çerçeve Sözleşme’nin “Sözleşme’nin Tadili” 
başlıklı maddesi başta olmak üzere diğer tüm hükümler düzenleyici ve tamamlayıcı olarak 
uygulanır. 
17.2 İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye sunulan hizmetler ile ilgili olarak, yurtiçi 
ve yurt dışında, Borsa ve Piyasalarda meydana gelen hukuk ve uygulama değişikliklerinde, 
ilgili düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan değişikliklerde, saklamacı kurumlar 
da dahil olmak üzere karşı kurum ve kuruluşlarla imzalanmış olan sözleşmelerde, 
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kullanılan işlem platformlarında ve diğer türlü hizmette, Midas’ın müdahale ve kontrolü 
dışında bir sebepten dolayı söz konusu hizmetin verilebilmesine ilişkin olarak ortaya 
çıkabilecek yeni durumlara uyum amacıyla, işbu Sözleşme’nin ilgili hükümleri Müşteri’ye 
bilgilendirme yapılmaksızın Midas tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Bu halde 
Müşteri, haklı sebebe dayanarak Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedemez. Bununla 
birlikte, değişen durum Müşteri’nin aleyhine yükümlülükler getirmekteyse Müşteri’ye e-
posta, SMS, telefon, internet işlemleri, elektronik işlem platformları, adrese teslim edilecek 
yazılar yollarıyla bildirimde bulunulacaktır.  
17.3 İşbu Sözleşme ve eklerine ilişkin tüm değişiklikler, Çerçeve Sözleşme’nin 
ekinde yer alan “Elektronik Ortamda Yapılacak Olan Değişikliklere İlişkin Talep ve Onay 
Formu” uyarınca veya Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen hallerde “Elektronik 
Ortamda Yapılacak Olan Değişikliklere İlişkin Talep ve Onay Formu” aranmaksızın 
elektronik ortamda yapılabilecektir. İşbu başlık tahtındaki esaslara, Çerçeve Sözleşme’nin 
“Delil Şartı ve Ses Kayıtlarının Tutulması” başlıklı maddesi başta olmak üzere diğer tüm 
hükümleri düzenleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanır. 

MADDE 18. NAKİT TRANSFER İŞLEMLERİ 

18.1 Yurt dışı işlemler için MÜŞTERİ tarafından MİDAS hesaplarına yatırılan paralar, 
çalışılan muhabir bankalar üzerinden Yurt dışı çözüm ortağımız nezdindeki kurumumuz 
hesabına transfer edilerek, Yurt dışı çözüm ortağımız nezdinde Müşteri adına açılan 
hesaplara aktarılır. 
18.2 Müşteri, MİDAS’ ta bulunan hesabına sadece internet kanalı ile 
(Eft/Havale/Swift vb.) para aktarabilir. Transfer işlemlerinde swift sisteminden 
kaynaklanabilecek gecikmelerden MİDAS sorumlu değildir.  
18.3 Para transferleri sadece Müşteri’nin kendi adına açılmış banka hesapları 
üzerinden Müşteri’nin kendi adına açılmış olan banka hesaplarına gerçekleştirilebilir. Bu 
çerçevede üçüncü şahıslardan yapılan para transferleri, Müşteri’nin hesabına aktarılamaz. 
İşbu madde hükmünün istinası olarak, açığa satış işlemlerinden elde edilen hasılatlarda 
hesaptan çıkışa (Eft/Havale/Swift vb.) izin verilmeyecektir. Emir ve talimatların 
gerçekleştirilmesi sırasında para transferlerine ilişkin ilgili kurumların transfer süreleri, 
hesaba transfer edilen meblağların ulaşması değişkenlik gösterebilir. 
18.4 Para transferlerinde muhabir/aracı banka masrafları müşteriye aittir. Midas 
yapılan kesintiler sonrası kalan net tutarı müşteri hesabına aktarır. Tüm elektronik transfer 
işlemlerinde (Eft/Havale/Swift vb.) uygulanacak masraf, komisyon ve ücretler Yurt Dışı 
Piyasa İşlemleri Komisyon ve Masraf Tarifesi’ nde belirtilmektedir. Müşteri konu hakkında 
bilgilendirildiğini kabul ve beyan etmektedir.  
18.5 Müşterinin Yurt Dışı çözüm ortağımız nezdinde bulunan nakit ve menkul 
kıymetleri, çözüm ortağımız haricinde yurt içi veya yurt dışı başka bir aracı kuruma transfer 
edilemez (ACAT OUT). 
18.6 Transfer işlemlerine ilişkin bilgilerde muhtelif zamanlarda değişiklik 
yapılabilecek olup, güncel bilgilere MİDAS tarafından belirlenen internet adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
 

MADDE 19. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 

19.1 İşbu başlık tahtındaki esaslara, Çerçeve Sözleşme’nin “Uygulanacak Hukuk ve 
İhtilafların Çözümlenmesi” başlıklı maddesi başta olmak üzere diğer tüm hükümler 
düzenleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanır. 

MADDE 20. DİĞER HÜKÜMLER 
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20.1 Taraflar, işbu Sözleşme’nin, taraflar arasında işbu Sözleşme konusu işlemlere 
ilişkin olarak, bir önceki sözleşme döneminde başlanmış işlemler hariç kalmak üzere, (aynı 
konuda) daha önce sözlü ve/veya yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya 
imzalanmış olan sözleşmelerin yerine geçeceği ve anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri 
hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık kalmışlardır.  
20.2 İşbu Sözleşme ve ekleri Türkçe olarak düzenlenmiş olup, 20 (yirmi) maddeden 
oluşan 25 (yirmi beş) sayfadan ibaret işbu Sözleşme ve “Yurt dışı İşlemlerin Takası ve 
Saklaması”, “İşlem Yapılan Borsa/Piyasa ve İşlem Platformları”, “Yurt dışı Piyasa İşlemleri 
Komisyon ve Masraf Tarifesi”, “Yurt dışı İşlemler Risk Bildirim Formu” na ilişkin ekler birlikte 
bir bütün teşkil etmektedir. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer 
alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, 
Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. 
Taraflar’ca okunup, içeriği aynen kabul edilmek suretiyle imza altına alınmıştır. Aşağıda 
imzası bulunan Müşteri, her bir sayfanın tamamını okuduğunu, anladığını, Midas ile 
karşılıklı müzakere ettiklerini her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek 
olmadığını, tüm Sözleşme hükümlerinin; haklarında geçerli olacağını kabul ve beyan eder. 
 
İşbu Sözleşme, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 26’ncı maddesine ve Belge Kayıt 
Tebliği’nin 5’inci maddesine uygun olarak taraflarca imzalanmış olup, Müşteri 
Sözleşme’nin Midas’ ın imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir 
nüshasını elden/elektronik ortamda teslim almıştır.  
 
SÖZLEŞME SETİNİN TÜM SAYFALARINI OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.  

 
 MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  MÜŞTERİ 

 

 
EKLER  

• Ek- I: Yurt Dışı İşlemlerin Takası ve Saklaması  
• Ek- II: İşlem Yapılan Borsa/Piyasa ve İşlem Platformları 
• Ek- III: Yurt Dışı Piyasa İşlemleri Komisyon ve Masraf Tarifesi 
• Ek- IV: Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu  

 

EK I- YURT DIŞI İŞLEMLERİN TAKASI VE SAKLAMASI  
Yurt dışı piyasalarda alım satımına aracılık edilen ve/veya saklama hizmeti sunulan sermaye 
piyasası araçları için, yurt dışında faaliyet gösteren ve SECURITIES AND EXCHANGE 
COMMISSION (SEC) yetkili otoritesi, FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY 
kurallarına ve düzenlemelerine tabi “ALPACA SECURITIES LLC” (Alpaca) şirketi yurt dışı 
çözüm ortağımızdır.  

Yurt dışı piyasalarda saklama hizmeti sunulan sermaye piyasası araçlarının global olarak 
saklaması da ALPACA SECURITIES LLC aracılığı ile ELECTRONIC TRANSACTION 
CLEARING tarafından yapılmaktadır. Ancak yasal yükümlülükler sebebiyle yerel bir saklamacı 
kuruluş ile çalışılması gerekliliği doğduğunda ALPACA SECURITIES LLC, ELECTRONIC 
TRANSACTION CLEARING adına onay almadan hareket edebilir. Aşağıda yasal 
düzenlemeler gereği yerel bir saklamacı ile çalışması zorunlu olan ve çalışılan saklamacı 
kuruluşların listesi verilmiştir.  
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ELECTRONIC TRANSACTION CLEARING  

Bununla birlikte, ALPACA SECURITIES LLC şirketi ile aramızda yapılan sözleşme uyarınca 
takas ve saklama hizmetleri için ELECTRONIC TRANSACTION CLEARING şirketini belirlemiş 
olmaları sebebi ile genel olarak; 

 - ALPACA SECURITIES LLC ile imzalanan sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğumuzu,  

- ALPACA SECURITIES LLC. Tarafından ELECTRONIC TRANSACTION CLEARING aracılığı 
ile vermiş olduğu hizmete karşılık ücret ödeme yükümlülüğümüz bulunduğunu, 

 - Her iki Kurumun Kaliforniya Eyaleti Amerika Birleşik Devletleri mevzuat ve uygulamalarına 
uygun davranma yükümlülüğü bulunduğunu,  

- ALPACA SECURITIES LLC. Tarafından Midas adına açtığı toplu hesabı müşteri bazında 
ayırma yükümlülüğü bulunduğu ve bu nedenle Müşteri’ye yansıyan maliyetlerin artabileceği ve  

- Her iki Kurumun müşteri bilgilerini gizli tutma yükümlülüğü bulunduğunu belirtmek isteriz.  

Midas, yurt dışı piyasalarda alım satımına aracılık ettiği ve/veya saklama hizmeti sunulan 
sermaye piyasası araçlarına ilişkin yurt dışı çözüm ortağını her zaman değiştirme hakkına 
sahiptir. Ancak saklamacı çözüm ortağı değişikliği halinde, bu durum Müşteri’ye en seri iletişim 
aracı yoluyla bildirilecektir.  

 

Adı ve Soyadı   

TCKN   

Sınıfı □ Genel    □ Profesyonel    □ Talebe Dayalı Profesyonel                                

Yer ve IP No  

Sözleşme Tarihi  

Sözleşme No  

 

EK II- İŞLEM YAPILAN BORSA/PİYASA VE İŞLEM PLATFORMLARI 
Yurt dışı sermaye piyasası araçlarına ilişkin Midas /Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla 
gerçekleştireceğiniz işlemler; “müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü” 
kapsamında elektronik işlem platformunun anlaşmalı olduğu ilgili sermaye piyasası aracının 
işlem gördüğü yurt dışı ana borsalarda veya ilgili sermaye piyasası aracının işlem gördüğü yurt 
dışında kurulu özel borsalarda gerçekleştirilebilir. Yurt dışı piyasalarda alım satım aracılığı 
kapsamında çalışılan kurum ve piyasalar hakkında bilgi aşağıdaki gibidir:  

KURUM: Alpaca Securities LLC 

İŞLEM PLATFORMU: Midas  

İŞLEM YAPILAN PİYASALAR: Mevcut durumda (varsa) yurt dışı piyasalarda alım satım 
aracılığı kapsamında çalışılan kurum ve piyasalar hakkında bilgi aşağıdaki gibidir:  

Nasdaq US  
NYSE Amex, Arca, MKT 
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İŞLEM YAPILAN PİYASALAR/BORSALAR:  

CME (Chicago Merchantile Exchange) EUR_PAR2 (Euronext Equity&Index 
Derivatives) 

COMEX (Commodity Exchange) SSE (Nasdaq OMX Stockholm) 
CBOT (Chicago Board of Trade) EUREX 
EUR_AMS2 (Euronext Equity&Index 
Derivative) 

NYMEX (Newyork Merchantile Exchange) 

EUR_PAR1 (Euronext Commodities 
Derivatives) 

 

 

Adı ve Soyadı   

TCKN   

Sınıfı □ Genel    □ Profesyonel    □ Talebe Dayalı Profesyonel                                

Yer ve IP No  

Sözleşme Tarihi  

Sözleşme No  

 

EK III- YURT DIŞI PİYASA İŞLEMLERİ KOMİSYON VE MASRAF 
TARİFESİ  
İşlemlere başlamadan önce, ödemekle yükümlü olduğunuz hizmet bedeli, ücret, vergi vb. 
kesintiler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. İşlemlere konu hizmet bedeli, ücret ve 
vergi tutar ve oranları ile diğer tüm kesintiler ilgili sermaye piyasası aracına konu sözleşme ile 
birlikte tarafınıza bildirilecektir / internet sitemizde güncel olarak ilan edilecek ve/ veya 
tarafınıza elektronik ortamda bildirilecektir.  

• Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerinizden emir/işlem başına 1,5 USD işlem 
ücreti alınacaktır.  

• Eft/Havale/Swift vb. transfer işlemlerinden kaynaklanan tüm ücretler müşteriye aittir. 
Midas sadece banka hesabına geçen net tutarı müşteri hesabına aktarmakla 
yükümlüdür. 

*Komisyon ve Masraf Tarifesi güncel olarak https://www.getmidas.com adresinde ilan 
edilmekte olup, Müşteri güncel olarak takip etmekle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen 
oranlar/işlemler BSMV hariç olarak belirtilmiş olup, BSMV, Takasbank, MKK ücretleri ile Borsa 
Payı, vergi ve benzeri yasal zorunlu masraflar Müşteri hesabından ayrıca tahsil edilecektir. 
Yukarıda belirtilen masraf, ücret ve faizler, uygulanacak azami tutarları göstermekte olup 
Midas, Müşteri ve/veya işlem bazında ve Müşteri bilgisi dahilinde komisyon ve faizlerde bu 
oranlara kadar değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.  

Adı ve Soyadı   

TCKN   

Sınıfı □ Genel    □ Profesyonel    □ Talebe Dayalı Profesyonel                                

Yer ve IP No  
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Sözleşme Tarihi  

Sözleşme No  

 

EK IV- YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU 
ÖNEMLİ AÇIKLAMA Yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde 
yapacağınız sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satım işlemleri sonucunda kar 
elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı borsalar ya da 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar 
vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla “Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu’nda yer alan 
aşağıdaki hususları anlamanız ve www.getmidas.com adresinde yer alan Midas işlem 
platformu ile ilgili bölümleri incelemeniz gerekmektedir.  

Midas ile imzalanan Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili vergi 
yükümlülüklerinin tamamının usulüne uygun olarak ve süresi içinde ödenmesinden veya beyan 
edilmesinden Müşteri sorumludur. Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir vergi dairesinin 
Sözleşme kapsamında alım satımı yapılan sermaye piyasası araçlarından dolayı işlem anında 
ya da geçmişe etkili bir şekilde Müşteri’nin temsilcisi sıfatıyla Midas’a herhangi bir vergi 
yükümlülüğü tarh ve tahakkuk ettirmesi halinde, Müşteri, bu vergi borcu konusunda 
bilgilendirilmesini ve ilgili dokümanların kendisine ibraz edilmesini müteakiben ilgili vergi 
dairesinin tarh ve talep ettiği tutarı Midas’a derhal ve nakden ödeyeceğini kabul eder. Müşteri, 
stopaj vergilerinin ödenmemesi de dahil olmak üzere, Müşteri’nin vergi yükümlülüklerinin 
ödenmesi için gereken fonları transfer etmemesinden dolayı Midas’ın maruz kalabileceği her 
türlü zarar ve kayıpları Midas’a tam olarak tazmin edeceğini ve Midas’ı bu konuda her türlü 
zarardan ari kılacağını kabul ve taahhüt eder. 

UYARI İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak 
istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetki belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. 
Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan yatırım kuruluşlarına ilişkin bilgilere 
www.spk.gov.tr veya https://www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. 

İşbu “Yurt dışı İşlemler Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında 
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda 
işlem gören sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satımından ve uygulamadan 
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.  

 

Yatırımcı Tazmin Sistemi  

1. Yurt dışındaki borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlemlere aracılık eden, 
işlem gerçekleştirilen veya saklama hizmeti sunan kuruluşların size karşı borç ve 
yükümlülüklerini yerine getirememeleri sonucu zarar edebilirsiniz. Yurt dışında yerleşik 
kurumun bulunduğu ülke mevzuatı çerçevesinde, bu tür durumlarda zarara uğrayan 
yatırımcıları kısmen veya tamamen tazmin etmek üzere yatırımcı tazmin sistemi 
kurulmuş olması mümkündür. 

2. Yurt dışı işlemlerde yatırımcıların haklarını korumak üzere genel bir düzenleme mevcut 
olmadığı gibi herhangi bir tazmin fonu da bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı 
ülkeler ve/veya borsalar işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını koruyan 
çeşitli düzenlemelere yer verebilmekte olup yatırımcıları koruma fonksiyonu işlem 



 

Sayfa 22 / 25 
 

yapılan ülkenin veya borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır. MİDAS, ilgili 
borsada yapılan işlemler nedeniyle gerek uygulanacak mevzuat gerekse de Türk 
Hukuku çerçevesinde herhangi bir finansal hizmetler tazminat planı teminatına sahip 
bulunmamaktadır 

3. MİDAS, yurt dışı piyasalarda işlemlere aracılık eden, işlem gerçekleştirilen veya 
saklama hizmeti sunan kuruluşların mali durumlarının yükümlülüklerini karşılayacağını 
veya size karşı yükümlülüklerini yerine getireceğini garanti etmemektedir. 

RİSK TANIMLARI 

Piyasa Riski: Yurt dışı piyasalarda yaptığınız işlemler başka bir ülkenin borsasında 
gerçekleşmekte olup işlem gören menkul kıymetlerin değerleri, ekonomik ve siyasi gelişmeler, 
ihraççı şirketlerin mali yapısında oluşabilecek olumsuz gelişmeler ile piyasada 
gerçekleşebilecek spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir. İşlem 
yaptığınız menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsanın ve/veya Midas’ın ilgili ülke iş günü veya 
tatil günleri, yurt içi piyasaların iş günü veya tatil günlerinden farklı olabilecek ve işlem 
yaptığınız ülke veya borsaya bağlı olarak takas süreleri de değişiklik gösterebilecektir. Türev 
araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda 
yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi 
aşabilecektir. Yurt dışı borsalarda işlem gören menkul kıymet veya türev araçlar, işlem saatleri 
ve işleyiş esasları bakımından yurt içi borsalardan farklılık gösterebileceği için yatırımcı 
tarafından pozisyonların ve/veya teminatların kontrol ve takibi daha zor ve riskli olabilmektedir. 
Cuma akşamları piyasalar kapanırken açık olan bir işleminiz, pazartesi günü piyasa açılırken 
ani fiyat değişimlerinden ötürü negatif bir değerle açılarak sizi zarara uğratabilir. Bu nedenle 
hesabınızda yeterli teminatı sürekli bulundurmalısınız  

Kur Riski: İşlem yapacağınız menkul kıymetin kur değerinde aleyhinize değişimler nedeniyle 
zarar riskiniz bulunmaktadır. Devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini 
kısıtlayabileceğini göz önüne almalısınız.  

Likidite Riski: Yatırımcının elinde bulunan varlığı nakde çevirirken yeterli alıcı/satıcının 
bulunmaması, fiyat oluşmaması vb. riskleri ifade etmektedir. Yurt dışı türev araç piyasalarında 
farklı dayanak varlıklara dayalı ve farklı vadelerde sözleşmelerin işlem görmesi mümkün olup, 
türev araç işlemleri dayanak varlığın türüne ve sözleşmenin vade sonuna kalan gün sayısına 
göre değişiklik gösteren likidite riski bulunmaktadır. 

Ülke Riski: İşlem yapılmadan önce, işlem yapılacak piyasaların bulunduğu ülkelerin riski de 
ayrı bir risk faktörü olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda ihraççı kurum riskinin 
yanı sıra, ihraççı kurumun faaliyet gösterdiği ülkenin risk durumu da dikkate alınmalıdır.  

Yurt Dışı Yatırım Kuruluşu Riski: Yurt dışı Yatırım Kuruluşu nezdindeki müşteri adına açılmış 
hesaplarda oluşan döviz ve menkul kıymetlerin, bu kuruluşlar nezdinde saklanması esnasında 
uğrayacağınız zararların tazmini için herhangi bir yasal güvence bulunmamaktadır. Yurt Dışı 
Yatırım Kuruluşu’nun tabi olduğu mevzuat uyarınca ödemelerinin tatil edilmesi, aciz haline 
düşmesi veya iflas etmesi durumunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak ve yapmış 
olduğunuz yatırımın tamamı karşılanamayabilecektir. 

RİSK BİLDİRİMİ  

1. İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile sermaye piyasası araçlarının ve yurt dışı 
piyasalarda alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak sözleşmelerde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

2. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı borsalar 
ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler yurt dışında ilgili 
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ülkenin düzenlemeleri kapsamında gerçekleşecek olup, söz konusu hesabın 
işleyişinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili 
her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.  

3. Yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçlar dahil sermaye piyasası araçları çeşitli 
oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yetkili 
kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam 
teminatınızı dahi aşabilecektir.  

4. Yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere yetkili 
kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-
satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az 
Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.  

5. Yetkili kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarının istenen süre içinde 
ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun 
piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı 
olunması gerekmektedir.  

6. Yurt dışı işlemleri için organize bir ikincil piyasa mevcuttur.  
7. Yurt dışı işlemlerin doğası gereği, piyasa, kur ve likidite riskleri bulunmaktadır.  
8. Yurt dışı işlemlerinde emirlerin iletildiği yurt dışındaki kurumlar Türkiye’deki Yatırımcı 

Tazmin Sistemi kapsamında olmayıp, ilgili ülkenin herhangi bir tazmin sistemi 
mevcutsa söz konusu ülkenin tazmin sistemi kapsamında yer almaktadır.  

9. Yurt dışı işlemlerinde yabancı iş ortağımız ALPACA SECURITIES LLC vasıtası ile 
takas ve saklama hizmeti büyük ölçüde ELECTRONIC TRANSACTION CLEARING 
tarafından yapılmaktadır. Saklamada bulunan sermaye piyasası araçları Türkiye 
dışında ilgili ülkedeki iş ortağımızın belirlediği saklama kurumunda saklanmaktadır. 
Saklama ile ilgili detaylı bilgi yurt dışı piyasalarda alım satım işlemlerine aracılık 
sözleşmesi ekinde mevcuttur.  

10. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon 
primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile 
sınırlamanız mümkündür.  

11. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla 
elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz.  

12. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz 
yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya 
teşebbüs etmelidirler.  

13. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, yetkili 
kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler 
konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.  

14. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin 
gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının 
en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkânı veren 
"şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere yetkili kuruluş vasıtasıyla 
piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. 

15. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal 
şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu 
vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman 
daha az riskli olmayabilir.  

16. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği 
gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek 
kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği, hatta yatırımınızın tümünü 
kaybedebileceğiniz ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.  
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17. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı 
takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada 
gerçekleşmeyebilecektir.  

18. Yetkili kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı 
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca 
dikkate alınmalıdır.  

19. Sermaye piyasası araçlarının ve türev araçların alım satımına ilişkin olarak yetkili 
kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık 
arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme 
olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.  

20. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin olduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek 
ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim 
edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 

21. Yurt dışı borsalarda işlem gören menkul kıymet veya türev araçlar, işlem saatleri ve 
işleyiş esasları bakımından yurtiçi borsalardan farklılık gösterebileceği için yatırımcı 
tarafından pozisyonların kontrol ve takibi daha zor ve riskli olabilmektedir  

22. İşlemlerinize başlamadan önce, yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün 
komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal 
olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin 
parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama 
talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin 
yatırdığınız paranın değil de sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği 
şeklinde anlaşmaya varmalısınız. 

DİĞER RİSKLER  

Yurt Dışı Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere Risk Bildirim Formu, forma konu yurt dışı 
piyasalarda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin riskler hakkında genel olarak bilgilendirilmenizi 
amaçlamakta olup, yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerden ve uygulamadan 
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenle yatırım kararı almadan önce işlem 
gerçekleştirmek istediğiniz ülke, piyasa, sermaye piyasası aracı gibi konularda gerekli 
araştırmayı yapmanızı ve profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz. 

İşlem Örneği 

(Aşağıda yapılan örneklendirmeler tamamen referans niteliğinde olup hiçbir şekilde tavsiye 
ve/veya yönlendirme anlamına gelmemektedir. Bu nedenle örneklere bakarak pozisyon 
almanız kayıplar yaşamınıza neden olabilir.)  
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Adı ve Soyadı   

TCKN   

Sınıfı □ Genel    □ Profesyonel    □ Talebe Dayalı Profesyonel                                

Yer ve IP No  

Sözleşme Tarihi  

Sözleşme No  

 

 

Alınan Hisse Adedi (LOT) 10 Satılan Hisse Adedi (LOT) 10
Hisse Senedi Alım Fiyatı (USD) 859,21 Hisse Senedi Satış Fiyatı (USD) 869,82
Ödenen Tutar (USD) 8.592,10 Alacak Tutar (USD) 8.698,20
İşlem ücreti (USD) 1,50 İşlem ücreti (USD) 1,50
Hesaptan Çekilecek Tutar (USD) 8.593,60 Hesaba Geçecek Tutar (USD) 8.696,70

Alınan Hisse Adedi (LOT) 10 Satılan Hisse Adedi (LOT) 10
Hisse Senedi Alım Fiyatı (USD) 865,25 Hisse Senedi Satış Fiyatı (USD) 859,65
Ödenen Tutar (USD) 8.652,50 Alacak Tutar (USD) 8.596,50
İşlem ücreti (USD) 1,50 İşlem ücreti (USD) 1,50
Hesaptan Çekilecek Tutar (USD) 8.654,00 Hesaba Geçecek Tutar (USD) 8.595,00

İŞLEM ÖRNEĞİ 1

KAR (USD) 103,10

İŞLEM ÖRNEĞİ 2

ZARAR (USD) -59,00


