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Bu Sözleşme Önces� B�lg� Formu’nun ek�nde yer alan Sermaye P�yasas İşlemler� Çerçeve Sözleşmes� (“Sözleşme”)
6362 sayl Sermaye P�yasas Kanunu ve Sermaye P�yasas Kurulu Tebl�ğler�ne uygun olarak em�r �let�m�ne araclk
yapacak olan ING Bank A.Ş. �le leh�ne faal�yet göster�lecek olan ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş. tarafndan ING Ya-
trm Menkul Değerler A.Ş’n�n yetk�l� olduğu sermaye p�yasas h�zmetler� tahtnda s�ze sunulacak olan sermaye p�-
yasas h�zmetler�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le Taraflarn hak ve yükümlükler�n� düzenlemekted�r. Sözleşme; “Genel 
Hükümler”, sunulacak h�zmetler�n türüne bağl olarak uygulanacak olan özel kayt ve şartlar �çeren “Özel Hükümler” 
ve Sözleşme ekler�nden oluşmaktadr. Sözleşme’dek� Genel Hükümler, yararlanmakta olduğunuz h�zmet ne olursa 
olsun, tarafnza uygulanacak olan hükümlerd�r.
Sözleşme ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş. leh�ne, tarafnzn menfaat�ne aykr olab�lecek düzenlemeler �çermekte-
d�r. Tarafnza, Sözleşme’n�n �mzalanmasndan önce sunulmuş bulunan bu Sözleşme Önces� B�lg� Formu �le 6098 say-
l Türk Borçlar Kanunu’nun genel �şlem koşullarna �l�şk�n 20 �la 25’�nc� maddeler� uyarnca s�ze Sözleşme’n�n �çer�ğ�n� 
ve koşullarn öğrenme �mkân sağlamaktayz. Bu çerçevede, ekte sunulan Sözleşme hükümler�n� ve özell�kle aşağda 
l�stelenen maddeler� d�kkatl� şek�lde �ncelemen�z, bunlarn hukuk� ve f�nansal sonuçlar hakknda gerekl� görüyorsa-
nz b�r uzmandan yardm almanz öner�lmekted�r.

I. SÖZLEŞMENİN GENEL HÜKÜMLER KISMINDA YER ALAN;
a. Müşter�n�n Hesaplarndak� Nakd� Kullanma Yöntemler� başlkl 6’nc maddes�n�n 6.1 ve 6.2 hükümler�,
b. Verg�ler konusunu düzenleyen 8’�nc� madden�n 8.6 hükmü,
c. Temerrüt, Hesap Bak�yes� Açğ, Tem�nat ve Tem�natn Nakde Çevr�lmes� konusunu düzenleyen 9. madden�n 9.1,
 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ve 9.7 hükümler�,
d. Em�rler’�n Faksla ve Elektron�k Araçlarla İlet�lmes�’ne �l�şk�n 11’�nc� madden�n 11.1, 11.2 ve 11.3 hükümler�,
e. ING Yatrm ve ING Yatrm’a Em�r İlet�m�ne Araclk H�zmet� Veren ING’n�n Sorumluluğu başlkl 12’nc� maddes�n�n  
 tamam,
f. Sözleşmen�n Değ�şt�r�lmes� ve Fesh� konusunu düzenleyen 13’üncü madden�n 13.3 hükmü, menfaat�n�ze aykr 
 olab�lecek düzenlemeler �çermekted�r.

II. SÖZLEŞMENİN ÖZEL HÜKÜMLER KISMINDA YER ALAN;
(A) Sermaye P�yasas Araçlarnn Alm Satmna İl��k�n Özel Hükümler’�n 
a. Em�rler�n Uygulanmas konusunu düzenleyen 22’nc� maddes�,
b. Em�rler’de F�yat Tesp�t Yöntem�’ne �l�şk�n 24’üncü maddes�,
c. İşlemler�n Gerçekleşt�r�lmes� konusunu düzenleyen 25’�nc� maddes�,
d. Kom�syon, Masraf lar ve Verg�ler�n Ödenmes�’ne �l�şk�n 27’nc� maddes�,
(B) Türev Araçlarn Alm Satmna İl��k�n Özel Hükümler’�n
a. Borsa Sözleşmeler�n�n Alm Satmna Da�r Snrlamalar konusunu düzenleyen 29’uncu maddes�,
b. Alm ve Satm Em�rler�n�n Kabulüne Da�r İlkeler’� düzenleyen 30’uncu maddes�,
c. Araclk Ücret�n�n, Masraf larn ve Verg�ler�n�n Ödenmes�’ne �l�şk�n 38’�nc� maddes�, menfaat�n�ze aykr olab�lecek 
 düzenlemeler �çermekted�r.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU
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III. SÖZLEŞME EK BÖLÜMÜNDE YER ALAN;
Ek (1) B�reysel Yatrmc B�lg� Formu
Ek (2) Gerçek Faydalanc Beyan Formu
Ek (3) Ekstre B�ld�r�m Terc�h Formu
Ek (4) Amer�kal Şahs Beyan Formu
Ek (5) Müşter� Snf landrlmas B�lg� Notu ve Müşter� Beyan
Ek (6) Kom�syon, Ücret ve Masraf Tar�fes�
Ek (7) Yatrm H�zmet ve Faal�yetler� Genel R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (8) P�yasa Önces� İşlem Platformu (PÖİP) B�lg�lend�rme Formu
Ek (9) Varant ve Varant Benzer� Sermaye P�yasas Araçlar R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (10) Türev Araçlar ve Vadel� İşlem/Ops�yon Borsas R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (11) Türev Araçlar R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (12) Paylara ve Pay Benzer� D�ğer Kymetlere İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (13) Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Alt Pazar R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (14) Borçlanma Araçlarna İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (15) Borsa İstanbul Pay P�yasas İşlem Kurallar B�lg� Formu
Ek (16) Yatrmc Tazm�n Merkez� Hakknda B�lg� Formu
Ek (17) K�ş�sel Ver�ler�n Korunmas Hakknda Açk Rza Metn�

�çer�kler�n�n tarafnzca �ncelenerek bunlarn hakknda f�k�r sah�b� olmanz ayrca öner�lmekted�r. Sermaye P�yasas 
Mevzuat uyarnca düzenlenm�ş olan bu ekler, Sözleşme’n�n ayrlmaz b�rer parças n�tel�ğ�nded�r. İncelemen�z sonuç-
landğnda ve Sözleşme �mzalanmadan önce, değ�n�len hususlar üzer�nde s�z�nle görüşmeye ve �ht�yaç duymanz 
hal�nde ayrca b�lg�lend�rme ve müzakere yapmaya hazr olduğumuzu b�ld�r�r�z.

Sözleşme Önces� B�lg� Formu’nda yukarda yer ver�len açklamalar okudum; �k� sayfadan �baret �şbu Sözleşme Ön-
ces� B�lg� Formu’nun b�r nüshasn, Sermaye P�yasas İşlemler� Çerçeve Sözleşmes�’n�n ve Sözleşme’n�n bel�rt�len tüm 
ekler�n�, saylan tüm formlarla b�rl�kte Sözleşme’y� �ncelemek ve değerlend�rmeler�m� ayrca �letmek üzere tesl�m 
aldm. B�lg� Formu’nun �mzalamş olduğum b�r nüshasn em�r �let�m�ne araclk yapacak olan ING Bank A.Ş.’ye tesl�m 
ett�m.

İmzaMüşter�
Ad ve Soyad/Unvan:

Tar�h:
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Bu Sözleşme Önces� B�lg� Formu’nun ek�nde yer alan Sermaye P�yasas İşlemler� Çerçeve Sözleşmes� (“Sözleşme”) 
6362 sayl Sermaye P�yasas Kanunu ve Sermaye P�yasas Kurulu Tebl�ğler�ne uygun olarak em�r �let�m�ne arac-
lk yapacak olan ING Bank A.Ş. �le leh�ne faal�yet göster�lecek olan ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş. tarafndan ING 
Yatrm Menkul Değerler A.Ş’n�n yetk�l� olduğu sermaye p�yasas h�zmetler� tahtnda s�ze sunulacak olan sermaye 
p�yasas h�zmetler�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le Taraflarn hak ve yükümlülükler�n� düzenlemekted�r. Sözleşme; “Genel 
Hükümler”, sunulacak h�zmetler�n türüne bağl olarak uygulanacak olan özel kayt ve şartlar �çeren “Özel Hükümler” 
ve Sözleşme ekler�nden oluşmaktadr. Sözleşme’dek� Genel Hükümler, yararlanmakta olduğunuz h�zmet ne olursa 
olsun, tarafnza uygulanacak olan hükümlerd�r.
Sözleşme ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş. leh�ne, tarafnzn menfaat�ne aykr olab�lecek düzenlemeler �çermekte-
d�r. Tarafnza, Sözleşme’n�n �mzalanmasndan önce sunulmuş bulunan bu Sözleşme Önces� B�lg� Formu �le 6098 say-
l Türk Borçlar Kanunu’nun genel �şlem koşullarna �l�şk�n 20 �la 25’�nc� maddeler� uyarnca s�ze Sözleşme’n�n �çer�ğ�n� 
ve koşullarn öğrenme �mkân sağlamaktayz. Bu çerçevede, ekte sunulan Sözleşme hükümler�n� ve özell�kle aşağda 
l�stelenen maddeler� d�kkatl� şek�lde �ncelemen�z, bunlarn hukuk� ve f�nansal sonuçlar hakknda gerekl� görüyorsa-
nz b�r uzmandan yardm almanz öner�lmekted�r.

I. SÖZLEŞMENİN GENEL HÜKÜMLER KISMINDA YER ALAN;
a. Müşter�n�n Hesaplarndak� Nakd� Kullanma Yöntemler� başlkl 6’nc maddes�n�n 6.1 ve 6.2 hükümler�,
b. Verg�ler konusunu düzenleyen 8’�nc� madden�n 8.6 hükmü,
c. Temerrüt, Hesap Bak�yes� Açğ, Tem�nat ve Tem�natn Nakde Çevr�lmes� konusunu düzenleyen 9. madden�n 9.1,  
 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ve 9.7 hükümler�,
d. Em�rler’�n Faksla ve Elektron�k Araçlarla İlet�lmes�’ne �l�şk�n 11’�nc� madden�n 11.1, 11.2 ve 11.3 hükümler�,
e. ING Yatrm ve ING Yatrm’a Em�r İlet�m�ne Araclk H�zmet� Veren ING’n�n Sorumluluğu başlkl 12’nc� maddes�n�n 
 tamam,
f. Sözleşmen�n Değ�şt�r�lmes� ve Fesh� konusunu düzenleyen 13’üncü madden�n 13.3 hükmü, menfaat�n�ze aykr 
 olab�lecek düzenlemeler �çermekted�r.

II. SÖZLEŞMENİN ÖZEL HÜKÜMLER KISMINDA YER ALAN;
(A) Sermaye P�yasas Araçlarnn Alm Satmna İl��k�n Özel Hükümler’�n 
a. Em�rler�n Uygulanmas konusunu düzenleyen 22’nc� maddes�,
b. Em�rler’de F�yat Tesp�t Yöntem�’ne �l�şk�n 24’üncü maddes�,
c. İşlemler�n Gerçekleşt�r�lmes� konusunu düzenleyen 25’�nc� maddes�,
d. Kom�syon, Masraflar ve Verg�ler�n Ödenmes�’ne �l�şk�n 27’nc� maddes�,
(B) Türev Araçlarn Alm Satmna İl��k�n Özel Hükümler’�n
a. Borsa Sözleşmeler�n�n Alm Satmna Da�r Snrlamalar konusunu düzenleyen 29’uncu maddes�,
b. Alm ve Satm Em�rler�n�n Kabulüne Da�r İlkeler’� düzenleyen 30’uncu maddes�,
c. Araclk Ücret�n�n, Masraflarn ve Verg�ler�n�n Ödenmes�’ne �l�şk�n 38’�nc� maddes�, menfaat�n�ze aykr olab�lecek 
 düzenlemeler �çermekted�r.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU
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III. SÖZLEŞME EK BÖLÜMÜNDE YER ALAN;
Ek (1) B�reysel Yatrmc B�lg� Formu
Ek (2) Gerçek Faydalanc Beyan Formu
Ek (3) Ekstre B�ld�r�m Terc�h Formu
Ek (4) Amer�kal Şahs Beyan Formu
Ek (5) Müşter� Snf landrlmas B�lg� Notu ve Müşter� Beyan
Ek (6) Kom�syon, Ücret ve Masraf Tar�fes�
Ek (7) Yatrm H�zmet ve Faal�yetler� Genel R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (8) P�yasa Önces� İşlem Platformu (PÖİP) B�lg�lend�rme Formu
Ek (9) Varant ve Varant Benzer� Sermaye P�yasas Araçlar R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (10) Türev Araçlar ve Vadel� İşlem/Ops�yon Borsas R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (11) Türev Araçlar R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (12) Paylara ve Pay Benzer� D�ğer Kymetlere İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (13) Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Alt Pazar R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (14) Borçlanma Araçlarna İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (15) Borsa İstanbul Pay P�yasas İşlem Kurallar B�lg� Formu
Ek (16) Yatrmc Tazm�n Merkez� Hakknda B�lg� Formu
Ek (17) K�ş�sel Ver�ler�n Korunmas Hakknda Açk Rza Metn�

�çer�kler�n�n tarafnzca �ncelenerek bunlarn hakknda f�k�r sah�b� olmanz ayrca öner�lmekted�r. Sermaye P�yasas 
Mevzuat uyarnca düzenlenm�ş olan bu ekler, Sözleşme’n�n ayrlmaz b�rer parças n�tel�ğ�nded�r. İncelemen�z sonuç-
landğnda ve Sözleşme �mzalanmadan önce, değ�n�len hususlar üzer�nde s�z�nle görüşmeye ve �ht�yaç duymanz 
hal�nde ayrca b�lg�lend�rme ve müzakere yapmaya hazr olduğumuzu b�ld�r�r�z.

Sözleşme Önces� B�lg� Formu’nda yukarda yer ver�len açklamalar okudum; �k� sayfadan �baret �şbu Sözleşme Ön-
ces� B�lg� Formu’nun b�r nüshasn, Sermaye P�yasas İşlemler� Çerçeve Sözleşmes�’n�n ve Sözleşme’n�n bel�rt�len tüm 
ekler�n�, saylan tüm formlarla b�rl�kte Sözleşme’y� �ncelemek ve değerlend�rmeler�m� ayrca �letmek üzere tesl�m 
aldm. B�lg� Formu’nun �mzalamş olduğum b�r nüshasn em�r �let�m�ne araclk yapacak olan ING Bank A.Ş.’ye tesl�m 
ett�m.
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Ticaret Unvan: ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş.; MERSİS No: 0892003397700019; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere 
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SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİNİN

ADI VE SOYADI/UNVANI : ..............................................................

SÖZLEŞME NUMARASI : ..............................................................

HESAP NUMARASI : ..............................................................

I. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

(1) Bu Sözleşme, b�r tarafta Reş�tpaşa Mahalles�, Esk� Büyükdere Caddes�, No: 8 Kat: 10 34467 Saryer İstanbul 
adres�nde muk�m ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle “ING YATIRIM” olarak anlacaktr) �le d�ğer 
tarafta ad ve soyad �mza sayfasnda (son sayfa) bel�rt�len MÜŞTERİ arasnda akded�lm�şt�r. ING YATIRIM ve MÜŞ-
TERİ bundan böyle müştereken “Taraflar” ve münfer�den “Taraf ” olarak anlacaklardr.

(2) Bu Sözleşme’n�n konusunu Sermaye P�yasas Kanunu, Sermaye P�yasas Kurulu’nca çkarlmş olan (III- 37.1) Ya-
trm H�zmetler� �le Yan H�zmetlere İl�şk�n Esaslar Tebl�ğ�, (III-39.1) Yatrm Kuruluşlarnn Kuruluş ve Faal�yet Esaslar 
Hakknda Tebl�ğ, Yatrm H�zmet ve Faal�yetler� �le Yan H�zmetlere İl�şk�n Belge ve Kayt Düzen� Hakknda Tebl�ğ (III-
45.1) ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne uygun olarak em�r �let�m�ne araclk yapacak olan ING BANK A.Ş. (ING) �le 
leh�ne faal�yet göster�lecek ING YATIRIM tarafndan ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş’n�n yetk�l� olduğu sermaye p�ya-
sas h�zmetler� tahtnda MÜŞTERİ’n�n tal�matlar çerçeves�nde; ulusal ve uluslararas borsalar �le tezgâh üstü ve d�ğer 
tüm p�yasalarda sermaye p�yasas araçlarnn MÜŞTERİ adna ve hesabna, ING YATIRIM adna ve MÜŞTERİ hesabna 
alnmas, satlmas, tahv�l�, takas ve saklanmas, takas ve mahsubunun yaplmas �le ING YATIRIM ve ING’n�n yetk� bel-
geler� çerçeves�nde gerçekleşt�reb�lecekler� tüm d�ğer sermaye p�yasas faal�yetler� konusunda sunulacak h�zmetle-
r�n usul ve esaslar �le Taraflarn karşlkl hak ve yükümlülükler�n�n bel�rlenmes� oluşturur.

II. SÖZLEŞMENİN BÖLÜMLERİ VE BÖLÜM İÇERİKLERİ

(1) Sözleşme, ING YATIRIM’n ve em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n bu Sözleşme kapsamnda vereceğ� h�zmetle-
r�n ortak prens�p ve esaslar �le genel olarak Taraflarn hak ve yükümlülükler�n� bel�rleyen Sözleşmen�n B�r�nc� Bölümünde 
yer alan “Genel Hükümler” �le sunulacak h�zmetler�n türüne bağl olarak uygulanacak özel kayt ve şartlar �çeren Söz-
leşmen�n İk�nc� Bölümünde yer alan “Özel Hükümler”den oluşmaktadr.

(2) Genel Hükümler �le Özel Hükümler’de yer alan düzenlemeler arasnda b�r çel�şk� olmas hal�nde, Özel Hükümler, 
Genel Hükümler’e kyasen öncel�k taşyacak ve esas alnacaktr. Özel Hükümler’de açkça düzenlenmem�ş konularda, 
öncel�kle Genel Hükümler’�n �lg�l� maddeler� bağlayc olacaktr. Bu Sözleşme, konu hakknda taraflar arasnda varlan 
mutabakat ve anlaşmann tamamn kapsar ve bu konu hakknda daha önce yazl veya sözlü olarak yaplan her türlü 
tey�t, mutabakat ve anlaşmann yer�ne geçer.

(3) Sözleşme tüm bölüm ve ekler� �le b�r bütündür. Sözleşme Ekler� olan; 

Ek (1) B�reysel Yatrmc B�lg� Formu
Ek (2) Gerçek Faydalanc Beyan Formu
Ek (3) Ekstre B�ld�r�m Terc�h Formu
Ek (4) Amer�kal Şahs Beyan Formu
Ek (5) Müşter� Snflandrlmas B�lg� Notu ve Müşter� Beyan
Ek (6) Kom�syon, Ücret ve Masraf Tar�fes�
Ek (7) Yatrm H�zmet ve Faal�yetler� Genel R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (8) P�yasa Önces� İşlem Platformu (PÖİP) B�lg�lend�rme Formu
Ek (9) Varant ve Varant Benzer� Sermaye P�yasas Araçlar R�sk B�ld�r�m Formu
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Ek (10) Türev Araçlar ve Vadel� İşlem/Ops�yon Borsas R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (11) Türev Araçlar R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (12) Paylara ve Pay Benzer� D�ğer Kymetlere İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (13) Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Alt Pazar R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (14) Borçlanma Araçlarna İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (15) Borsa İstanbul Pay P�yasas İşlem Kurallar B�lg� Formu
Ek (16) Yatrmc Tazm�n Merkez� Hakknda B�lg� Formu
Ek (17) K�ş�sel Ver�ler�n Korunmas Hakknda Açk Rza Metn�

Sözleşme’n�n asl� ve ayrlmaz parçasn teşk�l ederler.

(4) Sözleşme, konu hakknda Taraflar arasnda varlan mutabakat ve anlaşmann tamamn kapsar ve bu �şlemler 
�le �lg�l� olarak, sözleşme önces� b�lg� formu har�ç olmak üzere, daha önce yazl veya sözlü olarak yaplan her türlü 
tey�t, mutabakat ve anlaşmann yer�ne geçer.

(5) Sözleşme ve ekler�n�n �mzalanmas dolaysyla damga verg�s� dah�l herhang� b�r verg�n�n doğmas hal�nde bu 
bedeller� ödeme yükümlülüğü MÜŞTERİ’ye a�t olacak ve MÜŞTERİ’den tahs�l ed�lerek ING YATIRIM tarafndan verg� 
da�res�ne ödenecekt�r.
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

1.1. Met�nden açkça aks� anlaşlmadkça, aşağda saylan kel�me ve ter�mler bunlara aşağdak� tanmlarda ver�-
len anlamlara sah�p olacaklardr:

Alm Emr� Bu Sözleşme kapsamnda, MÜŞTERİ’n�n Sermaye P�yasas Araçlarn satn almak üzere
verm�ş olduğu satn alma tal�mat anlamna gel�r.

BİST Borsa İstanbul A.Ş. anlamna gel�r.

Elektron�k İşlem
Platformu

MÜŞTERİ’ye sunulan ve MÜŞTERİ’n�n �nternet, akll telefon, b�lg�sayar, ATM, �nterakt�f 
telev�zyon ve benzer� aygtlar kullanmak suret�yle elektron�k ortamda Müşter� Hesap-
lar’na er�ş�m�ne ve Müşter� Hesaplar �le �lg�l� �şlem yapmasna, Em�r �letmes�ne �mkân 
veren, yazl olmayan her türlü elektron�k ortam anlamna gel�r.

Borsa
Borsa İstanbul Anon�m Ş�rket� �le Sermaye P�yasas Kanunu uyarnca kurulacak olan d�-
ğer borsalar ve teşk�latlanmş pazar yerler� �le yurt dşnda kurulu bulunan borsalar ve 
teşk�latlanmş pazar yerler� anlamna gel�r.

Em�r veya Em�rler Bu Sözleşme kapsamnda Sermaye P�yasas Araçlar’nn satlmas veya satn alnmas 
�ç�n MÜŞTERİ’den alnan tal�mat(lar) anlamna gel�r.

Em�r Gerçekleşt�rme
Pol�t�kas

ING Yatrm’n �nternet sayfas üzer�nden er�ş�leb�lecek olan (www.�ngyat�r�m.com.tr) ve 
müşter�ler�n em�rler�n�n gerçekleşt�r�lmes�ne �l�şk�n esas ve �lkeler�n düzenlend�ğ� pol�t�-
kadr

Sermaye P�yasas
Araçlar

Menkul kymetler ve türev araçlar �le yatrm sözleşmeler� de dah�l olmak üzere Serma-
ye P�yasas Kurulu tarafndan bu kapsamda olduğu bel�rlenen d�ğer sermaye p�yasas 
araçlar anlamna gel�r.

Sözlü Em�r
MÜŞTERİ’n�n yazl olarak ING Yatrm’a �lett�ğ� Em�rler har�c�nde, MÜŞTERİ tarafndan ING 
Yatrm’a telefon, faks, elektron�k posta ve benzer� sözlü veya elektron�k �let�ş�m araçla-
ryla �let�len her türlü Em�r anlamna gel�r.

İşlem veya İşlemler Teşk�latlanmş P�yasalar veya Tezgâhüstü P�yasalar’da bu Sözleşme kapsamnda ger- 
çekleşt�r�len her alm �şlem� veya satm �şlem� anlamna gel�r.

İşlem Tar�h� Her İşlem’�n gerçekleşt�r�ld�ğ� tar�h anlamna gel�r.

İşlem Sonuç Formu
İşbu Sözleşme çerçeves�nde yaplan İşlemler’�n nakd� mah�yet�n� göstermek üzere Belge 
ve Kayt Düzen� Tebl�ğ�’n�n �lg�l� hükümler� çerçeves�nde P�yasa ayrt ed�lmeks�z�n düzen-
lenen belge anlamna gel�r.

İşlem Tal�mat Formu
İşbu Sözleşme çerçeves�nde yaplan her b�r Tezgahüstü P�yasa İşlem�’ne �l�şk�n olarak söz 
konusu �şlem�n tutar başta olmak üzere, Belge ve Kayt Düzen� Tebl�ğ�’n�n �lg�l� hükümler� 
çerçeves�nde İşlem’e �l�şk�n sa�r b�lg�ler�n yer aldğ belge anlamna gel�r.

Kanun 6362 sayl Sermaye P�yasas Kanunu anlamna gel�r.
Kurul veya SPK Sermaye P�yasas Kurulu anlamna gel�r.

Menkul Kymetler
Para, çek, pol�çe ve bono har�ç olmak üzere; paylar, pay benzer� d�ğer kymetler �le söz 
konusu paylara �l�şk�n depo sert�f�kalar, borçlanma araçlar veya menkul kymetleşt�-
r�lm�ş varlk ve gel�rlere dayal borçlanma araçlar �le söz konusu kymetlere �l�şk�n depo 
sert�f�kalar anlamna gel�r.

MKK Sermaye P�yasas Kanunu’nda tanmlanan Merkez� Kayt Kuruluşu A.Ş. anlamna gel�r.

Müşter� Em�r Formu MÜŞTERİ’n�n vereceğ� em�rler�n Kurul tarafndan çkarlmş olan �lg�l� mevzuata uygun şe-
k�lde yazl veya elektron�k ortamda �şlend�ğ� em�r kayt ve �zleme formu anlamna gel�r.

P�yasa Bu Sözleşme kapsamnda �şlemler�n gerçekleşt�r�ld�ğ� Teşk�latlanmş P�yasalar �le Tezgâ-
hüstü P�yasalar anlamna gel�r.
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Saklama Kuruluşu
MÜŞTERİ’ye a�t Sermaye P�yasas Araçlarn MÜŞTERİ adna açlan hesaplar altnda sak- 
layan, kaytlar tutan ve operasyonel �şlemler� yer�ne get�ren Merkez� Kayt Kuruluşu 
(“MKK”) ve d�ğer saklama kuruluşlar anlamna gel�r.

Satm Emr� Bu Sözleşme kapsamnda, MÜŞTERİ’n�n Sermaye P�yasas Araçlar’n satmak üzere ver-
m�ş olduğu satş tal�mat anlamna gel�r.

Sermaye P�yasas
Mevzuat

6362 sayl Sermaye P�yasas Kanunu; buna dayanlarak çkarlmş Yönetmel�k, 
Tebl�ğler, Rehberler ve SPK �lke kararlar �le Borsa İstanbul A.Ş. tarafndan yaplan 
düzenlemeler anlamna gel�r.

Sermaye P�yasas Arac
Menkul kymetler ve türev araçlar �le yatrm sözleşmeler� de dah�l olmak üzere 
Sermaye P�yasas Kurulu tarafndan bu kapsamda olduğu bel�rlenen d�ğer serma-
ye p�yasas araçlar anlamna gel�r.

Takasbank Türk�ye’de �hraç ed�len Sermaye P�yasas Araçlar �ç�n merkez� takas kuruluşu olan
Takas ve Saklama Bankas A.Ş. anlamna gel�r.

Takas İşlem�
Bu Sözleşme kapsamnda MÜŞTERİ tarafndan gerçekleşt�r�len �şlemlerle �lg�l� olarak 
ortaya çkan yükümlülükler�n, �lg�l� düzenlemelerde bel�rlenen süre ve şartlarda yer�ne 
get�r�lmes� suret�yle Takasbank veya �lg�l� takas kuruluşu tarafndan Sermaye P�yasas 
Araçlar’nn transfer�n�n sağlanmasna �l�şk�n süreçler�n tamamn �fade eder.

Tebl�ğ Sermaye P�yasas Kurulu’nca çkarlmş olan III-37.1 sayl Yatrm H�zmetler� ve
Faal�yetler� �le Yan H�zmetlere İl�şk�n Esaslar Hakknda Tebl�ğ anlamna gel�r.

Teşk�latlanmş P�yasa Borsalar �le teşk�latlanmş d�ğer pazar yerler� anlamna gel�r.

Teşk�latlanmş D�ğer Pazar
Yerler�

Borsalar dşnda Sermaye P�yasas Araçlarnn alc ve satclarn b�r araya get�ren, 
alm  ve satmna  araclk  eden,  bunlar  �ç�n  s�stemler  ve  platformlar  oluşturan 
ve bunlar  �şleten  alternat�f  �şlem  s�stemler�,  çok  tarafl �şlem  platformlar  ve 
teşk�latlanmş d�ğer p�yasalar anlamna gel�r.

Türev Araç(lar)

Menkul kymetler� satn alma veya satma veya b�rb�rler� �le değ�şt�rme hakk veren türev 
araçlar; değer�, b�r menkul kymet f�yatna veya get�r�s�ne; b�r döv�z f�yatna veya f�yat 
değ�ş�kl�ğ�ne; fa�z oranna veya orandak� değ�ş�kl�ğe; b�r kymetl� maden veya kymetl� 
taş f�yatna veya f�yat değ�ş�kl�ğ�ne; b�r mal f�yatna veya f�yat değ�ş�kl�ğ�ne;  Kurul’ca 
uygun görülen kurumlarca yaynlanan �stat�st�klere veya bunlardak� değ�ş�kl�ğe; kred� 
r�sk� transfer� sağlayan, enerj� f�yatlar ve �kl�m değ�şkenler� g�b� ölçüm değerler� olan 
ve bu saylanlardan oluşturulan b�r endeks sev�yes�ne veya sev�yedek� değ�ş�kl�ğe 
bağl olan türev araçlar, bu araçlarn türevler� ve saylan dayanak varlklar b�rb�rler� �le 
değ�şt�rme hakk veren türevler; döv�z ve kymetl� madenler �le Kurul’ca bel�rlenecek 
d�ğer varlklar üzer�ne yaplacak kaldraçl �şlemler ve Kurul’ca bu kapsamda olduğu 
bel�rlenen d�ğer türev araçlar anlamna gel�r.

Verg� Yükümlülükler�

Bu Sözleşme’n�n �mza ed�lmes�nden, Sözleşme kapsamndak� �şlemlerden ve alnan 
h�zmetlerle �lg�l� olab�lecek �lg�l� Türk veya yabanc mevzuat uyarnca doğab�lecek 
damga verg�s�, BSMV de dah�l olmak ancak bunlarla snrl olmamak üzere uygulanan 
her türlü verg�y�, fonu, harc veya stopaj ve bunlardan herhang� b�r�n�n ödenmemes� 
veya ödenmes�n�n gec�kmes� �le bağlantl olarak ödenmes� gereken her türlü cezay 
veya fa�z� de kapsar.

Yetk�l� Kuruluş
MÜŞTERİ’n�n bu Sözleşme kapsamnda yürüteceğ� em�r �let�m�ne araclk �şlemler�n�n 
gerçekleşt�r�lmes�nde araclk yapmas amacyla Em�rler�n �let�leceğ� ve bulunduğu 
ülken�n yetk�l� otor�tes�nden faal�yet �zn� almş, yurt dşnda yerleş�k kuruluş anlamna 
gel�r.

Dağtm Kanallar
MÜŞTERİ’n�n Em�rler�n� �leteb�leceğ� ING �nternet bankaclğ platformu, ING Yatrm 
Elektron�k İşlem Platformu, ver� dağtm platformlar �le ING YATIRIM ve/veya 
ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING tarafndan MÜŞTERİ’n�n 
h�zmet�ne sunulacak d�ğer dağtm kanallar anlamna gel�r.
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2. HESAP AÇILIŞI VE HESAP İŞLETİM ESASLARI

2.1. Müşter�n�n Tannmas

2.1.1. Bu Sözleşme çerçeves�nde MÜŞTERİ adna ING YATIRIM nezd�nde Müşter� hesab açlab�lmes� �ç�n MÜŞTERİ’n�n 
ING nezd�nde de hesabnn olmas gerekl�d�r. Bununla b�rl�kte, ING YATIRIM gerekl� gördüğü takd�rde ING nezd�n-
de hesab olmasa dah� MÜŞTERİ adna kend� nezd�nde hesap açlmasna �z�n verme hakkn ha�zd�r. ING YATIRIM’a 
em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, 5549 sayl Suç Gel�rler�n�n Aklanmasnn Önlenmes� Hakknda Kanun ve 
�lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak, hesap açmadan önce MÜŞTERİ’n�n k�ml�k b�lg�ler�n� kontrol etmekle yü-
kümlüdür. Müşterek hesap açlşnda, müşterek hesap sah�b� olan k�ş�ler�n her b�r� �ç�n k�ml�k kontrolü ayrca yaplr. 
MÜŞTERİ, tüzel k�ş� statüsünde olmas hal�nde, esas sözleşmes�n�n b�r suret�n�, noter tasd�kl� güncel �mza s�rküler�n�, 
Sözleşme’n�n �mzalanmas hususunda kend�s�n� tems�l edecek gerçek k�ş�ler�n k�ml�k belgeler�n�n suretler�n� ve bu 
Sözleşme’n�n akded�leceğ� srada ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n talep edeb�leceğ� başka 
dokümanlar ING’ye veya ING YATIRIM’a �braz edeceğ�n� kabul eder.
2.1.2. MÜŞTERİ, �şbu Sözleşme kapsamnda veya bu Sözleşme önces�nde ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�z-
met� veren ING nezd�nde yürüttüğü bankaclk �şlemler� �le �lg�l� olarak ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� 
veren ING’ye ve ING YATIRIM’a verm�ş olduğu b�lg�ler�n�n bu Sözleşme’n�n �mza tar�h� �t�baryla doğru, tam ve gerçek 
olduğunu; ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’ye ve/veya ING YATIRIM’a sunulan b�lg�lerde mey-
dana gelecek değ�ş�kl�kler� yazl olarak ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’ye ve ING YATIRIM’a 
b�ld�receğ�n� ve böyle b�r b�ld�r�m yaplana kadar, ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n yaptğ 
tüm �şlemlerde, �mza sayfasnda ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING ve ING YATIRIM nezd�nde 
bulunan b�lg�ler� esas alma konusunda yetk�l� olduğunu kabul ve beyan eder.
2.1.3. MÜŞTERİ’n�n, dev�r, b�rleşme, veraset, müşterek hesaplara yen� hak sah�pler�n�n dah�l olmas ya da mevcutlar-
dan bazlarnn ayrlmas g�b� nedenlerle değ�şmes� hal�nde Sözleşme’n�n yen�lenmes� ve bu durumu yanstacak şe-
k�lde yen� b�r Müşter� Hesab açlmas zorunludur. Şu kadar k� bu hallerden herhang� b�r�n�n sonradan ortaya çkmas 
hal�nde; ING YATIRIM veya ING YATIRIM’n b�r �t�raz olmamas hal�nde ING’n�n �şbu Sözleşme’y� herhang� b�r �hbara 
gerek kalmakszn feshetme yetk�s�n� ha�zd�r.

2.2. Müşter�’n�n Tems�l�

2.2.1. MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamnda yaplacak İşlemler �ç�n tems�lc� veya tems�lc�ler atayab�l�r. Bu amaçla 
MÜŞTERİ, atanan tems�lc�n�n/tems�lc�ler�n k�ml�k b�lg�ler�n�, �mza örnekler�n� ve tems�lc�ye/tems�lc�lere verd�ğ� yet-
k�ler�n kapsam ve snrlarn bel�rten noter onayl b�r vekâletnamey� ING YATIRIM’e �let�lmek üzere ING YATIRIM’a 
em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’ye ve ING YATIRIM’a �braz etmekle yükümlüdür.
2.2.2. MÜŞTERİ’n�n tüzel k�ş� olmas hal�nde, sadece MÜŞTERİ adna hareket etmeye yetk�l� olan ve �s�mler� ve k�m-
l�kler� �le �mza örnekler� MÜŞTERİ tarafndan ING YATIRIM’a b�ld�r�lm�ş olan k�ş�ler, bu Sözleşme’n�n ve bu Sözleşme 
kapsamndak� Em�rler ve dekontlarn ve bunlarla �lg�l� değ�ş�kl�kler�n/rev�zyonlarn �mzalanmas, ödemeler�n ya-
plmas ve tahs�l ed�lmes� hususlarnda ve bu Sözleşme’yle �lg�l� d�ğer tüm �şlemlerde MÜŞTERİ adna hareket et-
meye yetk�l� olacaktr. MÜŞTERİ tems�lc�ler�ndek� değ�ş�kl�kler, usulünce ve yazl olarak b�ld�r�lene ve destekley�c� 
kanun� dokümanlar sunulana kadar geçerl� ve bağlayc olmayacaktr.
2.2.3. ING YATIRIM ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, MÜŞTERİ’n�n ve tems�lc�ler�n�n k�ml�k 
b�lg�ler�ne �l�şk�n detaylar ve �mza örnekler�n� d�kkatl� ve özenl� b�r şek�lde kontrol ed�p �nceleyecek ve doğrudan 
doğruya kend� kusurlarna atfed�leb�lecek durumlar har�c�nde, �lk bakşta b�rb�r�n�n hemen hemen ayns olan �m-
zalarn benzerl�ğ�nden kaynaklanab�lecek sonuçlardan sorumlu tutulmayacaktr. MÜŞTERİ’n�n tems�lc�ye verd�ğ� 
genel vekâletnamen�n kapsam �ç�ndek� yetk�ler üzer�nde b�r özel kstlama veya snrlama get�r�lmed�kçe, tems�l-
c�ler�n MÜŞTERİ’y�, ING YATIRIM �le MÜŞTERİ arasndak� tüm �şlemlerde, tems�l etmeye yetk�l� olduklar kabul ed�le-
cekt�r. ING YATIRIM ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, doğrudan doğruya kend� kusurlarna 
atfed�leb�lecek n�tel�kte olmamas şartyla kend�ler�ne sunulan vekâletnamelerde veya başka yetk� belgeler� �le 
�lg�l� sahtekârlk veya hata veya tahr�fat eylemler�nden sorumlu tutulmayacaklardr.
2.2.4. ING YATIRIM müdür ve yönet�c�ler� de dah�l olmak üzere tüm çalşanlar �le ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne ara-
clk h�zmet� veren ING’n�n h�zmet satn aldğ kuruluşlar, Em�rler�n ver�lmes�, dekontlarn, f �şler�n ve d�ğer dokü-
manlarn �mzalanmas, hesaba nak�t ve Sermaye P�yasas Arac yatrlmas ve hesaptan nak�t ve Sermaye P�ya-

SERMAYE_PIYASASI_ISLEMLERI_CERCEVE_SOZLESMESI_PERFORAJLI_20042021.indd   5SERMAYE_PIYASASI_ISLEMLERI_CERCEVE_SOZLESMESI_PERFORAJLI_20042021.indd   5 21.05.2021   15:2021.05.2021   15:20



6

Ticaret Unvan: ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş.; MERSİS No: 0892003397700019; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere 
Caddesi No: 8 Kat: 10 34467 Saryer/İstanbul); Telefon: (0212) 367 70 00 Faks: (0212) 367 70 70; Maslak V.D. No: 8920033977; İnternet Sitesi: www.ingyatirim.com.tr

sas Arac çek�lmes� ve elektron�k fon transfer� ve v�rman �şlemler�n�n yaplmas g�b� çok kapsaml yetk�ler �çeren 
b�r vekâletname alarak MÜŞTERİ adna �şlem yapamazlar.

2.3. Müşter�n�n Snflandrlmas

2.3.1. ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, MÜŞTERİ’den tem�n ed�lecek b�lg�lere dayanarak, Ya-
trm Kuruluşlar Tebl�ğ�’n�n 30, 31 ve 32’nc� maddeler� uyarnca MÜŞTERİ’y� profesyonel ya da genel müşter� olarak 
snflandrmak ve Sözleşme çerçeves�nde sunulmas planlanan ürün ve h�zmetler� bu snflandrmaya uygun olarak 
sunmakla yükümlüdür. Yatrm Kuruluşlar Tebl�ğ� uyarnca MÜŞTERİ’n�n snflandrlmasna �l�şk�n �lkeler, �lg�l� mev-
zuat hükümler� ve MÜŞTERİ’n�n yer aldğ snf değ�şt�rme haklarna �l�şk�n esaslar, “Müşter� Snflandrlmas B�lg� 
Notu” �le MÜŞTERİ’ye sunulmuş olup MÜŞTERİ, Sözleşme’y� �mzalamadan önce bu konuda b�lg�lend�r�lm�şt�r. MÜŞ-
TERİ, tab� olduğu snflandrmay etk�leyeb�lecek b�r durum ortaya çktğnda söz konusu hususu derhal yazl olarak 
ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’ye ve ING YATIRIM’a b�ld�rmekle yükümlü olduğunu, bu kap-
samda ver�len b�lg�ler�n doğruluğundan ve gerekt�ğ�nde güncellenmes�nden b�zzat kend�s�n�n sorumlu olduğunu 
kabul ve beyan eder.

2.4. Uygunluk Test�

2.4.1. MÜŞTERİ, bu Sözleşme çerçeves�nde ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n kend�s�-
ne sunacağ ürün ya da h�zmetler�n kend�s� �ç�n uygun olup olmadğ hususunun değerlend�r�lmes� amacyla 
Sermaye P�yasas Mevzuat hükümler�ne uygun olarak ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING 
tarafndan hazrlanmş Yatrmc Uygunluk ve R�sk Prof�l Test�n� tam, gerçek ve doğru b�lg�ler� vermek suret�yle 
doldurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, (III-39.1) Yatrm Kuruluşlarnn Kuruluş ve Faal�yet Esaslar Hakknda 
Tebl�ğ’�n 31’�nc� maddes� uyarnca “profesyonel müşter�” snfna g�ren müşter�ler ve tüzel müşter�ler �le Sermaye 
P�yasas Mevzuat kapsamnda Uygunluk Test�’nden muaf göster�len Sermaye P�yasas Araçlarna �l�şk�n olarak 
alm/satm �şlemler� yapacak müşter�ler �ç�n geçerl� değ�ld�r. Yaplacak uygunluk test� net�ces�nde MÜŞTERİ’ye uy-
gun olmadğ anlaşlan ürün ve h�zmetler hakknda MÜŞTERİ b�lg�lend�r�lecekt�r.
2.4.2 MÜŞTERİ’n�n uygunluk test�nde kend�s�ne sorulan hususlarda b�lg� vermekten kaçnmas veya eks�k ya da 
güncel olmayan b�lg� vermes� hal�nde, ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING hang� ürün ya da 
h�zmetler�n MÜŞTERİ’ye uygun olduğunun tesp�t ed�lmes�ne �mkân bulunmadğ hususunda MÜŞTERİ’y� b�lg�len-
d�rmekle yükümlüdür. ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, (III-39.1) sayl Yatrm Kuruluşla-
rnn Kuruluş ve Faal�yet Esaslar Hakknda Tebl�ğ’�n 33(3) hükmü çerçeves�nde uygunluk test� �le uygunluk test� 
uyarnca yaplacak uyar ve b�ld�r�mler yazl veya elektron�k ortamda yapab�l�r. MÜŞTERİ’n�n yukarda açklan-
dğ şek�lde b�lg�lend�r�lmes�ne rağmen, b�r ürün veya h�zmet� ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren 
ING’den talep etmes� hal�nde, ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING söz konusu ürün veya h�z-
met� MÜŞTERİ’ye sunmaktan kaçnab�leceğ� g�b� kend� takd�r�ne bağl olarak talep ed�len ürün veya h�zmet� MÜŞ-
TERİ’ye sunmakta da serbestt�r. Ancak MÜŞTERİ’n�n b�lg�lend�r�lmes�ne rağmen, MÜŞTERİ’n�n taleb�ne �st�naden 
MÜŞTERİ’ye bu şek�lde sunulan ürün veya h�zmet �le �lg�l� olarak MÜŞTERİ’n�n uğrayab�leceğ� her türlü zarar veya 
kâr kaybndan MÜŞTERİ sorumludur.

2.5. Müşter�’ye R�skler�n B�ld�r�lmes�

2.5.1. MÜŞTERİ, bu Sözleşme �mzalanmadan önce Sözleşme ek�nde yer alan Yatrm H�zmet ve Faal�yetler� Genel 
R�sk B�ld�r�m Formu’nu okuyup anladğn, b�r kopyasn almş olduğunu, ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�z-
met� veren ING’den talep edeceğ� ürün ve h�zmetler�, bu r�sk b�ld�r�m formunda yer alan açklamalar �le yatrm 
r�skler�n� b�lerek talep edeceğ�n� kabul ve beyan eder.
2.5.2. ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, MÜŞTERİ’n�n profesyonel müşter� olarak snf lan-
drlmş olmas hal�nde, profesyonel müşter�lere genel r�sk b�ld�r�m formunu sunmak �le yükümlü olmamak �le 
b�rl�kte,  bu ek r�sk b�ld�r�m formlarn MÜŞTERİ’ye taleb� hal�nde sunmak �le yükümlüdür. 
2.5.3. Yukarda bel�rt�len Yatrm H�zmet ve Faal�yetler� Genel R�sk B�ld�r�m Formu’nun yan sra, bu Sözleşme çer- 
çeves�nde MÜŞTERİ’n�n taleb� çerçeves�nde tes�s ed�lecek �şlemler�n n�tel�ğ�ne uygun olarak, ürün ve h�zmetler�n 
r�skler�n� açklayan tüm r�sk b�ld�r�m formlar (III-39.1) Yatrm Kuruluşlarnn Kuruluş ve Faal�yet Esaslar Hakknda 
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Tebl�ğ’�n�n 25 (2) bend� uyarnca bu Sözleşmeye eklenm�ş olup MÜŞTERİ bu formlarda yer alan açklamalar �le 
yatrm r�skler� hakknda b�lg�lend�r�ld�ğ�n�, bu b�lg� dah�l�nde �şlem taleb�nde bulunacağn kabul ve beyan eder.

3. EMİR İLETİMİNE ARACILIK ESASLARI

3.1. ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n Em�r İlet�m�ne Araclk yapacağ İşlemler, bu Söz-
leşme’n�n �lg�l� hükümler�n�n yan sra, MÜŞTERİ �le ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n 
Em�rler� �leteceğ� yetk�l� kuruluş arasnda �mzalanacak olan ayr b�r çerçeve sözleşme hükümler�ne uygun olarak 
gerçekleşt�r�l�r. Bu İşlemler �le �lg�l� olarak ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n sorumlulu-
ğu, MÜŞTERİ Em�rler�’n�n bu Sözleşme’ye uygun olarak yetk�l� kuruluşa b�ld�r�lmes� ve MÜŞTERİ tarafndan ver�len 
Em�rlere �l�şk�n belge ve kaytlarn b�rer örneğ�n�n saklanmas �le snrl olup Em�rler�n gerçekleşt�r�lmes�ne �l�şk�n 
usul ve esaslar, MÜŞTERİ �le yetk�l� kuruluş arasnda yaplacak çerçeve sözleşme hükümler�ne tab�d�r. Em�r �let�-
m�ne araclk kapsamndak� �şlemlerle snrl olmak üzere, ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, 
MÜŞTERİ ve Em�rler� gerçekleşt�recek olan yetk�l� kuruluş arasnda tek b�r çerçeve sözleşme düzenlenmes� hal�n-
de, MÜŞTERİ’n�n em�r �let�m�ne araclk kapsamndak� �şlemler�, bu Sözleşme’ye tab� olmayacaktr.

4. MÜŞTEREK HESAP

4.1. B�rden fazla k�ş�y� kapsayacak şek�lde müşterek hesap açlmas hal�nde, müşterek hesap sah�b� olan k�ş�ler�n 
her b�r� �ç�n k�ml�k kontrolü ayrca yaplr. Müşterek hesaba ortak olan her b�r müşter�, mütesels�l alacakl sfa-
tyla; Müşter� Hesaplar üzer�nde her türlü tasarrufta bulunmaya ve her türlü �şlem� gerçekleşt�rmeye, ksmen 
veya tamamen Müşter� Hesaplar’ndak� paray çekme, para yatrma, Müşter� Hesaplar arasnda v�rman, menkul 
kymet alm/satm ve saklanmas, Sermaye P�yasas Araçlar’nn kred�l� alm, açğa satş ve ödünç alnmas ve 
ver�lmes� konularnda tal�matlar verme, Müşter� Hesaplar’n kapatma, İşlem yapmak üzere gerekl� bedel� ted�ye 
veya İşlem konusu Sermaye P�yasas Aracn tevd� etme, Müşter� Hesaplar’nda mevcut Sermaye P�yasas Araçlar 
ve/veya bunlar tevs�k eden belgeler� tesl�m alma, Müşter� Hesaplar’nda mevcut Sermaye P�yasas Arac ve/veya 
nak�t tutarn d�led�ğ� m�ktarnn d�led�ğ� k�ş� ya da kuruma/kuruluşa dev�r ve tesl�m� konusunda tal�matlar verme 
ve sah�p olduğu tüm yetk�lerle üçüncü b�r k�ş�y� de noter mar�fet�yle düzenlenm�ş vekâletnameye �st�naden, vek�l 
tay�n etme hususlarnda tek başna ve herhang� b�r kstlama olmakszn tam olarak yetk�l�d�r. Müşterek hesaplar 
�ç�n yaplacak b�ld�r�mler, MÜŞTERİ’lerden herhang� b�r�n�n ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING 
nezd�nde bulunan en güncel tebl�gat adres�ne yaplacak olup bu b�ld�r�m tüm ortaklar �ç�n bağlaycdr. ING YATI-
RIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, müşterek hesaba ortak olan müşter�lerden herhang� b�r�ne veya 
usulünce yetk�lend�r�lm�ş vek�l�ne yaptğ ödeme ve/veya tesl�mat (Sermaye P�yasas Arac tesl�m� dah�l) m�kta-
rnca, bütün müşterek hesap ortaklarna karş �bra ed�lm�ş saylr. Müşterek hesap ortaklarnn her b�r�n�n h�sses� 
eş�tt�r. Ortağn müşterek hesaptan ayrlmak �stemes� veya müşterek hesaba yen� ortak katlmasnn �stenmes� 
durumunda mevcut müşterek hesap kapatlp yen� hesap açlacaktr. Yen� hesap açlş �ç�n ING YATIRIM’a em�r �le-
t�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n gerekl� gördüğü bütün belge ve sözleşmeler�n yen�den �mzalanmas şarttr. 
Hesap sah�pler�nden herhang� b�r�n�n ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING nezd�ndek� hak ve 
alacaklarna, hesaba hac�z, tedb�r vs. kararlar tebl�ğ olunduğu yahut ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zme-
t� veren ING tarafndan takas ve mahsup tatb�k ed�ld�ğ� takd�rde, hakknda anlan �şlemler uygulanan müşterek 
hesap sah�b�n�n hesaptak� h�sse oran d�kkate alnmakszn hac�z tedb�r vs. kararn müşterek hesabn tamam 
üzer�ne uygulama ve hesap sah�pler�nden h�çb�r�s�ne ödeme yapmama konusunda ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne 
araclk h�zmet� veren ING yetk�l�d�r.
4.2. Müşterek hesabn teselsüllü ortak hesap olmas hal�nde (hesap üzer�ndek� hak sah�pl�ğ� b�rb�r�ne eş�t �se-müşterek 
hesap) hesap sah�pler�nden yalnzca b�r�ne uygunluk test�n�n uygulanmas yeterl� olup hesabn teselsülsüz müşterek 
hesap olmas hal�nde (tüm hesap sah�pler�n�n onay gerekl� �se) tüm hesap sah�pler�ne testler�n uygulanmas ve en mu-
hafazakâr sonucun �şlemlerde esas alnmas gerek�r. Bununla b�rl�kte, müşterek hesabn teselsüllü olmas hal�nde dah� 
uygunluk test�n�n tüm hesap sah�pler�ne uygulanmas hal�nde en muhafazakâr sonucun kabul ed�leceğ�n� MÜŞTERİ ka-
bul ve beyan eder.

5. MÜŞTERİ HESAPLARI ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİ

5.1. MÜŞTERİ; ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n, bu Sözleşme çerçeves�nde yaplan �şlemler-
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den kaynaklanan yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmes� ve em�rler� �le bağlantl ücretler�n, kom�syonlarn ve sa�r g�der-
ler�n karşlanmas �ç�n Müşter� Hesaplar üzer�nde tasarruf etme yetk�s�ne sah�p olduğunu ve yer�ne get�r�lmes� gere-
ken her b�r ödeme �şlem� �ç�n MÜŞTERİ’den ayrca tal�mat alnmasna gerek olmakszn Müşter� Hesaplar’ndan �ht�yaç 
duyulan tutar tahs�l etme yetk�s�n� ha�z olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk 
h�zmet� veren ING’n�n bu yetk�s�n� kullanmak üzere �ht�yaç duyacağ her türlü ek beyan, tal�mat ve vekâletnamey� de 
düzenlemek ve sunmakla yükümlüdür. ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING veya ING YATIRIM, MÜŞ-
TERİ’n�n vereceğ� Sermaye P�yasas Arac alm tal�matlarnn karşlğn teşk�l eden Müşter� Hesaplar’ndak� varlklarnn 
üzer�ne blokaj koyma hakkna sah�pt�r. ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING tarafndan henüz yer�ne 
get�r�lmem�ş MÜŞTERİ tal�matlar �ç�n, �ptal tal�mat ver�lmed�ğ� sürece blokaj konulmuş varlklar üzer�nde MÜŞTERİ’n�n 
tasarruf hakk olmayacaktr. Blokaj tatb�k ed�len nakd�n kullanm, �şbu Sözleşme hükümler� çerçeves�nde gerçekleş-
t�r�lecekt�r.

6. MÜŞTERİ’NİN HESAPLARINDAKİ NAKDİ KULLANMA YÖNTEMLERİ

6.1. MÜŞTERİ’n�n, ING YATIRIM nezd�nde tutulan MÜŞTERİ hesabnn, gün sonunda, 5.000-TL’n�n üzer�nde, her türlü 
hac�z, reh�n veya blokaj tal�matndan ar� nak�t alacak bak�yes� vermes� ve p�yasa koşullarnn �mkân vermes� hal�nde, 
ING YATIRIM, bu nakd�, MÜŞTERİ’n�n tal�mat çerçeves�nde, MÜŞTERİ adna ve menfaat�ne değerlend�reb�l�r. Bununla 
b�rl�kte, b�r öncek� cümlede bel�rt�len söz konusu 5.000-TL’l�k tutar ING YATIRIM’n kend� takd�r�ne göre herhang� b�r 
b�ld�r�me gerek duymakszn ING YATIRIM tarafndan değ�şt�r�leb�l�r. MÜŞTERİ, l�m�t üzer�nde kalan alacak bak�yes�n�n, 
günlük mevduata veya ING YATIRIM’n bel�rleyeceğ� başka b�r yatrm aracna yatrlmak suret�yle ING YATIRIM tara-
fndan MÜŞTERİ adna ve menfaat�ne değerlend�r�leb�leceğ�n� kabul ve beyan eder. 
6.2. (İstanbul saat�yle) saat 12.00’den sonra herhang� b�r zamanda MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM nezd�ndek� hesabna 
g�ren ve MÜŞTERİ tarafndan bu Sözleşme kapsamnda herhang� b�r yatrma yönlend�r�lmeyen nakd� tutarlar, (İs-
tanbul saat�yle) saat 12.00’den önce ING YATIRIM’a aks� b�ld�r�lmed�kçe, tak�p eden �şgününde geçerl� olan değerler 
üzer�nden (ertes� �ş günü valörüyle) değerlend�r�lecekt�r. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n bu şek�lde gerçekleşen nak�t g�r�ş-
ler�n� ayn gün �ç�nde değerlend�rmeyeceğ�n� kabul eder.
6.3. ING YATIRIM, söz konusu serbest bak�yey�, ING YATIRIM’IN yetk�l� olduğu faal�yetler, �şletme pol�t�kalar ve MÜŞTERİ 
terc�h� doğrultusunda, muhasebe s�stemler�nde hesap baznda �zlemek kaydyla, d�ğer müşter�lere ve ING YATIRIM’a 
a�t serbest bak�yelerle b�rl�kte toplu halde de değerlend�reb�l�r. Nak�tler�n toplu olarak değerlend�r�lmes� hal�nde elde 
ed�len gel�rler�n müşter� hesaplarna oransal olarak dağtlmas esastr.
6.4. MÜŞTERİ; ING YATIRIM’n, günlük mevduata veya bel�rled�ğ� başka b�r yatrm aracna yatrlmak suret�yle değer-
lend�rd�ğ�, müşter�lere a�t nakde �l�şk�n olarak üçüncü k�ş�/kurumlardan tem�n ett�ğ� fa�z oranyla, müşter�ye verd�ğ� 
fa�z oran arasnda %1 ve %20 arasnda aşağ yönlü rev�ze ederek uygulayab�leceğ�n� kabul ve beyan eder. Bununla 
b�rl�kte, b�r öncek� cümlede bel�rt�len oranlar ING YATIRIM’n kend� takd�r�ne göre herhang� b�r b�ld�r�me gerek duy-
makszn ING YATIRIM tarafndan değ�şt�r�leb�l�r veya uygulanmayab�l�r.

7. FİNANSAL ARAÇLARLA BAĞLANTILI HAKLARIN KULLANILMASI

7.1. ING YATIRIM, MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM nezd�ndek� hesaplarnda bulunan Sermaye P�yasas Araçlar �le �lg�l� ana-
para, fa�z, temettüler veya benzer� gel�rler�n tahs�l ed�lmes� ve/veya masraflar, g�derler ve ücretler�n ödenmes� ve 
paylarla bağlantl olan oy haklarnn ve (bedell� veya bedels�z) rüçhan ve önalm haklarnn kullanlmas da dah�l 
olmak üzere, Sermaye P�yasas Araçlar �le bağlantl tüm haklar kullanma yetk�s�ne MÜŞTERİ adna sah�p olacak-
tr. MÜŞTERİ adna bedell� sermaye artrmlarnda rüçhan hakknn kullanlab�lmes� �ç�n, rüçhan hakk kullanmnn 
MÜŞTERİ’n�n leh�ne olmas ve MÜŞTERİ’n�n, sermaye artrm �zahnames�nde / s�rküler�nde bel�rt�len rüçhan hakk 
kullanm süres�n�n sonuna kadar hesaplarnda yeterl� bak�yey� bulundurmas koşulu aranacaktr. ING YATIRIM, rüç-
han hakk kullanmnn MÜŞTERİ leh�ne olmadğ bedell� sermaye artrmlarnda, bu hakk, MÜŞTERİ’n�n rüçhan hakk 
kullanm süres�n�n sona ereceğ� tar�hten en az b�r �ş günü önce tal�mat vermes� koşuluyla kullanacaktr. MÜŞTERİ’n�n, 
rüçhan hakk kullanm süres� boyunca hesaplarnda yeterl� bak�yen�n bulunmamas hal�nde rüçhan hakk kullanl-
mayacak ve rüçhan hakknn kullanlamamas neden�yle ING YATIRIM’n h�çb�r sorumluluğu bulunmayacaktr. Oy 
haklarnn kullanlmasna �l�şk�n olarak Kurul’un vekâleten oy kullanlmasna �l�şk�n düzenlemeler� sakldr.
7.2. ING YATIRIM’n yukarda bahs� geçen h�zmetler� �ç�n, Taraflar arasnda kararlaştrlacak �lave b�r saklama h�zmet� 
ücret� uygulanab�l�r.
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8. VERGİLER

8.1. MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamndak� İşlem’lerden veya bu İşlem’ler�n sonucunda MÜŞTERİ’n�n elde edeceğ� 
gel�rler üzer�nden Türk verg� mevzuatna göre çeş�tl� oranlarda verg�, res�m ve harç alnab�leceğ�n� ya da Türk verg� 
mevzuatna göre ING YATIRIM’n bu gel�rlerden kes�nt� yapmakla yükümlü olab�leceğ�n� kabul eder (Türk mevzuatna 
göre tarh ve tahakkuk ett�r�len veya herhang� b�r zamanda tarh ve tahakkuk ett�r�leb�lecek olan tüm ve her türlü 
verg�, res�m, harç ve masraflarn heps� b�rl�kte bundan böyle ksaca “Verg� Yükümlülükler�” olarak anlacaktr). Verg� 
konusunda yetk�n ve yeterl� olduğuna �nandğ k�ş�lerden tavs�ye ve görüşler almak MÜŞTERİ’n�n kend� sorumlulu-
ğundadr. ING YATIRIM’n verg�yle �lg�l� konularda vereb�leceğ� her türlü tavs�ye sadece gayr� resm� b�r görüş beyan 
olarak alglanmaldr ve ING YATIRIM h�çb�r zaman ve h�çb�r şek�lde verg� konularnda uzman kabul ed�lmeyecekt�r.
8.2. MÜŞTERİ’n�n Türk�ye’de �kamet etmemes� hal�nde, MÜŞTERİ, Türk�ye’de b�r da�m� tems�lc� tay�n etmed�ğ� sürece, 
bu Sözleşme kapsamnda alm satm yaplan Sermaye P�yasas Araçlar’ndan MÜŞTERİ’n�n elde edeceğ� sermaye 
�ratlar üzer�nden tarh ve tahakkuk ett�r�leb�lecek olan Verg� Yükümlülükler� �ç�n verg� da�reler�ne karş ING YATIRIM’n 
sorumlu tutulacağn b�lmekted�r. Bundan dolay, MÜŞTERİ, Türk�ye’de b�r da�m� tems�lc�s� bulunmadğ takd�rde, �lg�l� 
verg� kanunlarna göre gereken verg� beyannames�n�n MÜŞTERİ adna ING YATIRIM tarafndan ver�leceğ�n� ve tahak-
kuk eden verg�ler�n MÜŞTERİ adna ING YATIRIM tarafndan ödeneceğ�n� kabul eder. MÜŞTERİ, bu verg�ler� b�ld�r�m 
üzer�ne ING YATIRIM’a ödeyeceğ�n� kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, Türk�ye’de b�r da�m� tems�lc� ve/veya saklama 
bankas tay�n etmes� hal�nde, Türk�ye’dek� da�m� tems�lc�s� ve/veya saklama bankas �le �lg�l� tüm dokümanlar ve 
bunlardak� değ�ş�kl�kler� ING YATIRIM’a sunacak ve b�ld�recekt�r.
8.3. Bu Sözleşme kapsamnda gerçekleşt�r�len İşlem’lerle �lg�l� Verg� Yükümlülükler�’n�n tümünü ödemekten MÜŞ-
TERİ sorumlu olacaktr. Türk�ye Cumhur�yet�’n�n herhang� b�r verg� da�res�n�n bu Sözleşme kapsamnda alm satm 
yaplan Sermaye P�yasas Araçlar’ndan dolay �şlem annda ya da geçm�şe şam�l b�r şek�lde MÜŞTERİ’n�n tems�lc�s� 
sfatyla ING YATIRIM’a herhang� b�r Verg� Yükümlülüğü tarh ve tahakkuk ett�rmes� hal�nde, MÜŞTERİ, bu verg� borcu 
konusunda b�lg�lend�r�lmes�n� ve �lg�l� dokümanlarn kend�s�ne �braz ed�lmes�n� müteak�ben �lg�l� verg� da�res�n�n tarh 
ve talep ett�ğ� paray ING YATIRIM’a ödeyeceğ�n� kabul eder.
8.4. MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamndak� İşlem’ler�n stopaja (“Stopaj Verg�s�”) tab� olmas hal�nde, söz konusu İş-
lemlerle �lg�l� Stopaj Verg�s�n� karşlamak �ç�n yeterl� paray, MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM’da tuttuğu hesaplara ya da bu 
Sözleşme kapsamndak� yükümlülükler�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n ING nezd�nde açtğ hesaplara, derhal ve her hâ-
lükârda, en geç �lg�l� İşlem’�n gerçekleşt�r�ld�ğ� gün transfer edeceğ�n� kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’a, 
�lg�l� Stopaj Verg�s� meblağlarn MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM’dak� ve �şbu Sözleşme kapsamndak� yükümlülükler�n�n 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n ING nezd�nde açtğ hesaplarndan mahsup etme yetk�s�n� ve �lg�l� Türk verg� mevzuatna 
uygun olarak gereken verg� ödemeler�n� MÜŞTERİ adna yapma yetk�s�n� gayr�kab�l� rücu ve kaytsz şartsz ver�r.
8.5. B�r verg�lend�rme antlaşmasnn hükümler�n�n uygulanab�lmes� �ç�n, MÜŞTERİ, bununla snrl kalmakszn ve 
fakat �lg�l� antlaşmada öngörüldüğü g�b� �lg�l� ülken�n yetk�l� resm� makamlar tarafndan düzenlenm�ş b�r or�j�nal 
ve noter tasd�kl� ve apost�ll� �kametgâh belges� (bundan böyle ksaca “Muk�ml�k Belges�” olarak anlacaktr) de dah�l 
olmak üzere, antlaşma hükümler�ne göre herhang� muaf�yet veya başka hak ve menfaatlerden �st�fade edeb�lmek 
�ç�n o antlaşmaya göre �braz gereken tüm dokümanlarla b�rl�kte �lg�l� anlaşma suret�n� ING YATIRIM’a �braz edecek-
t�r. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n herhang� b�r verg�lend�rme antlaşmasnn bulunup bulunmadğn ve/veya herhang� b�r 
verg�lend�rme antlaşmasnn hang� koşul ve hükümler�n�n uygulanab�l�r olduğunu ve/veya MÜŞTERİ’n�n herhang� 
b�r verg�lend�rme antlaşmasnn hükümler�nden �st�fade etme hakkna sah�p olup olmadğn araştrmak zorunda 
olmadğn kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, MÜŞTERİ’n�n herhang� b�r verg�lend�rme antlaşmasndan �st�fade etme 
hakkna sah�p olup olmadğn değerlend�rmek �ç�n ING YATIRIM’n talep edeceğ� tüm �lave b�lg� ve belgeler� de ING 
YATIRIM’a vereceğ�n� kabul ve taahhüt eder. Hang� verg�lend�rme antlaşmasnn ve/veya hang� hükümler�n�n uygu-
lanacağ konusunda b�r tereddüt olmas hal�nde, MÜŞTERİ, konuyu, tüm masraflar kend�s�ne a�t olmak üzere kend� 
verg� müşav�r�ne danşacaktr. MÜŞTERİ, kend� verg� müşav�r�n�n görüşünü ING YATIRIM’a sunmadğ ya da ING YATI-
RIM kend� takd�r�ne göre MÜŞTERİ’n�n verg� müşav�r�n�n görüşünü ben�msemed�ğ� takd�rde, ING YATIRIM, herhang� b�r 
verg�lend�rme antlaşmasnn hükümler�n� uygulamak zorunda olmayacaktr.
8.6. MÜŞTERİ, ayrca, Stopaj Verg�ler�’n�n ödenmemes� de dah�l olmak üzere, MÜŞTERİ’n�n Verg� Yükümlülükler�’n�n 
ödenmes� �ç�n gereken fonlar transfer etmemes�nden dolay ING YATIRIM’In maruz kalab�leceğ� her türlü zarar ve 
kayplar ve yukarda bahs� geçen verg�lend�rme antlaşmalarnn yanlş uygulanmasndan dolay ING YATIRIM’n 
maruz kalab�leceğ� her türlü zarar veya kayplar ING YATIRIM’a tam olarak tazm�n edeceğ�n� ve ING YATIRIM’a bu 
konuda her türlü zarardan ar� klacağn kabul ve taahhüt eder. Yukardak� cümlede öngörülen düzenlemeye halel 
get�rmemek kaydyla, MÜŞTERİ, ayrca, bu maddede öngörülen yükümlülükler�n� zamannda �fa etmemes� hal�nde, 
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ING YATIRIM’a her gün �t�baryla, gecel�k repo fa�z�n�n �k� katna eş�t oranda temerrüt fa�z� ödeyeceğ�n� de kabul ve 
taahhüt eder.

9. TEMERRÜT, HESAP BAKİYESİ AÇIĞI, TEMİNAT VE TEMİNATIN NAKDE ÇEVRİLMESİ

9.1. MÜŞTERİ’n�n bu Sözleşme’den ve bu Sözleşme çerçeves�nde gerçekleşt�r�lecek �şlemler�n dekontlarndan doğan 
yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes� hal�nde, MÜŞTERİ, temerrüt tar�h�nden başlamak üzere ve temerrüt süres�nce 
her gün �t�baryla, ödenmes�nde gec�k�len tutar üzer�nden, Takasbank Para P�yasas Ağrlkl Ortalama Fa�z�n�n üç 
katna eş�t oranda temerrüt fa�z� ödeyecekt�r. MÜŞTERİ, , bu temerrüt sebeb�yle, ING YATIRIM’n maruz kalab�leceğ� 
her türlü kayp, masraf veya �lave ücretler� de ödeyeceğ�n� kabul ve taahhüt ederler.
9.2. MÜŞTERİ’n�n takas henüz gerçekleşmem�ş pay alm �şlemler� sonucunda, bel�rl� b�r anda oluşab�lecek açk takas 
poz�syonunun en az %20’s� orannda net varlğ hesabnda bulundurmas zorunludur. ING YATIRIM, varlklarn n�tel�ğ�, 
p�yasa değer�, MÜŞTERİ’n�n f �nansal durumu ve yükümlülükler�n� yer�ne get�rme performansn göz önünde bulun-
durarak bu oran artrab�l�r. Net varlğn hesaplanmasnda MÜŞTERİ’n�n takas yükümlülüğünü yer�ne get�rmed�ğ� 
sermaye p�yasas araçlar �le herhang� b�r �şlem�n tem�nat olarak tutulan sermaye p�yasas araçlar d�kkate alnmaz. 
MÜŞTERİ’n�n söz konusu tem�nat orann sağlayamadğ hallerde, ING YATIRIM, MÜŞTERİ’n�n tem�nat orann azalta-
cak em�rler� kabul etmeyecek ve gün sonunda MÜŞTERİ’n�n tem�nat orann sağlayamadğ hallerde, ertes� gün �lk 
seansta MÜŞTERİ’n�n tem�nat orann sağlayacak tutardak� sermaye p�yasas aracn, ING YATIRIM’n bel�rleyeceğ� 
tem�nat orann sağlayncaya kadar bu Sözleşme’dek� esaslar ve �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde re’sen sa-
tacaktr. MÜŞTERİ, mal� durumu ve ödeme gücü �le �lg�l� belgeler� ING Yatrm’a sunduğu takd�rde, ING YATIRIM, kred� 
kom�tes�n�n olumlu görüşü ve Yönet�m Kurulu karar �le l�m�t tannmş olmas kaydyla, MÜŞTERİ’den, takas süres� 
�çer�s�nde, herhang� b�r tem�nat almakszn em�r kabul edeb�l�r.
9.3. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’a muhafaza amac �le tevd� ett�ğ� ve/veya Saklama Kuruluşu’nda saklanan her türlü Ser-
maye P�yasas Arac �le ING YATIRIM nezd�ndek� her türlü hesabnda ve �şbu Sözleşme kapsamndak� yükümlülükler�n 
yer�ne get�r�lmes� amacyla ING nezd�nde açlmş hesaplarnda bulunan nak�t ve d�ğer varlklarn, tevd� ed�l�ş ama-
cyla snrl olmak üzere, söz konusu amacn gerçekleşt�r�lmes� �ç�n ING YATIRIM tarafndan sunulan h�zmetlerden 
doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülükler�n�n reh�nl� tem�natn teşk�l ett�ğ�n� kabul ve taahhüt eder. ING YATI-
RIM’n bu nak�t ve d�ğer varlklar üzer�ndek� reh�n hakk, söz konusu Sermaye P�yasas Araçlar’nn ve/veya nakd�n 
ING YATIRIM nezd�ndek� hesaplara veya �şbu Sözleşme kapsamndak� yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� amacyla 
ING nezd�nde açlmş hesaplara aktarldğ anda kurulur ve MÜŞTERİ’n�n tesl�m amacna uygun olarak ING YATIRIM 
tarafndan ver�len h�zmetlerden doğan MÜŞTERİ yükümlülükler�n�n tamamen �fasna kadar devam eder. Satlan 
Sermaye P�yasas Arac bedeller�n�n tahs�l�, tahv�ller�n �tfas, fa�z ve temettü bedeller�n�n tahs�l�, reh�nler�n paraya 
çevr�lmes� veya her ne şek�lde olursa olsun elde ed�lecek bedeller�n toplam asl tem�natlar g�b� ve ayn şartlar �ç�nde 
ING YATIRIM’n tem�natn teşk�l edecek ve bunlar üzer�nde ING YATIRIM’n reh�n hakk devam edecekt�r.
9.4. MÜŞTERİ’n�n hesabnn herhang� b�r sebeple eks� bak�ye vermes� hal�nde, ING YATIRIM, MÜŞTERİ’ye derhal yazl 
olarak b�ld�r�mde bulunup bu açğ kapatmasn �steme hakkna sah�p olacaktr. MÜŞTERİ’n�n bu açğ ING YATIRIM’n 
taleb� üzer�ne 2 (�k�) gün �çer�s�nde kapatmamas hal�nde, ING YATIRIM, bu açğ karşlamak �ç�n, MÜŞTERİ’n�n ING 
YATIRIM’dak� d�ğer hesaplarnda bulunan ve ING YATIRIM’n z�lyetl�ğ�ndek� MÜŞTERİ’n�n d�ğer varlklar üzer�nde Me-
den� Kanun’un 950. maddes�nde bel�rt�len şartlarn sağlanmas koşuluyla hap�s hakkna sah�p olacaktr. ING YATIRIM, 
MÜŞTERİ’n�n herhang� b�r alm/satm emr� olmadan, MÜŞTERİ’n�n �lg�l� varlklarn bu alacağnn tahs�l� amacyla sa-
tab�l�r ve elde ed�len bedel� Türk Borçlar Kanunu’nun 100-102. madde hükümler� çerçeves�nde MÜŞTERİ’n�n temer-
rüt konusu borcuna mahsup edeb�l�r. Bu durumda, söz konusu satş �şlem� neden�yle maruz kalnab�lecek zararn 
tümü MÜŞTERİ tarafndan karşlanacaktr.
9.5. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n d�led�ğ� takd�rde, MÜŞTERİ’n�n hesaplarnda mevcut bulunan Sermaye P�yasas Araçlar 
ve d�ğer tüm nak�t ve varlklar, MÜŞTERİ’n�n temerrüdü hal�nde, Türk Borçlar Kanunu’nun 139-145. madde hüküm-
ler�ne uygun olmak kaydyla, MÜŞTERİ’den olan alacaklarna karşlk takas etme hakkna sah�p bulunduğunu kabul 
ve beyan eder.
9.6. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’a karş doğmuş her türlü borcunu, vades�nde ödemed�ğ� takd�rde, Ş�rket’�n Türk Meden� 
Kanunu’nun 950 vd. maddeler� uyarnca, hap�s hakkn kullanmaya mukted�r olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Buna göre; Sözleşme uyarnca MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM’a karş doğrudan veya dolayl olarak ödemekle yü-
kümlü olduğu, yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes� hal�nde, ING YATIRIM, MÜŞTERİ hesaplarnda bulunan para ve/
veya parasal değer �le �fade ed�leb�len menkuller üzer�nde hap�s hakkn münhasran herhang� b�r şek�lde veya za-
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manda ayr b�r �hbarda bulunma yükümlülüğü olmakszn kullanmaya yetk�l�d�r. Hap�s hakknn kullanlmamas, 
devam eden Sözleşme süres� �çer�s�nde söz konusu hakkn tekrar kullanl(a)mayacağ şekl�nde yorumlanamaz.
9.7. MÜŞTERİ’n�n yukarda bahs� geçen temerrütler�nden dolay ING YATIRIM’n Takasbank’a veya başka yetk�l� ma-
kamlara ve/veya düzenley�c� organ ve �darelere karş olan ed�m ve yükümlülükler�n�n �fasnda temerrüde düşmes� 
hal�nde, ING YATIRIM’n bu sebeple maruz kaldğ veya kalab�leceğ� tüm zararlar MÜŞTERİ tarafndan tazm�n ed�le-
cekt�r. Bu durumda MÜŞTERİ ayrca, ING YATIRIM’In Takasbank’a veya başka yetk�l� makamlara ve/ veya düzenley�c� 
organ ve �darelere karş temerrüde düştüğü tar�hten başlamak üzere ve temerrüt süres�nce her gün �t�baryla, gece-
l�k repo fa�z�n�n 2 katna eş�t oranda temerrüt fa�z�n� ING YATIRIM’a ödeyecekt�r.

10. NAKİT ÖDEMELER

110.1. Bu Sözleşme kapsamndak� İşlemler’le �lg�l� olarak MÜŞTERİ’n�n yapacağ ve MÜŞTERİ’ye yaplacak tüm öde-
meler bu Sözleşme kapsamndak� yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� amacyla MÜŞTERİ’n�n ING nezd�nde açmş 
olduğu banka hesaplar üzer�nden gerçekleşt�r�lecekt�r. MÜŞTERİ’n�n Sözleşme tar�h� �t�baryla geçerl� olacak banka 
hesab detaylar Hesap Açlş ve Müşter� B�lg�ler� Formu’nda yer almaktadr.

11. EMİRLER’İN DAĞITIM KANALLARI ÜZERİNDEN VE FAKSLA İLETİLMESİ

11.1. Em�rler�n Dağtm Kanallar üzer�nden �let�lmes� esastr. MÜŞTERİ, Dağtm Kanallar üzer�nden �let�len Em�rler�n 
gönder�lmes�nde kullanlacak ş�frey�, parolay ve benzer� doğrulama araçlarn ve hesap numarasn g�zl� tutacaktr. 
Üçüncü şahslarn MÜŞTERİ’n�n hesap numarasn ve ş�fres�n�, parolay ve benzer� doğrulama araçlarn kullanarak 
Dağtm Kanallar üzer�nden göndereceğ� her türlü Em�r MÜŞTERİ tarafndan gönder�lm�ş kabul ed�lecek ve Em�rle 
�lg�l� tüm sonuçlardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktr. Herhang� b�r üçüncü şahsn MÜŞTERİ’n�n rzas olmakszn bu b�l-
g�ler� tem�n ett�ğ� tesp�t ed�l�rse durum derhal ING YATIRIM’a ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren 
ING’ye b�ld�r�lecekt�r. 
11.2. MÜŞTERİ, Dağtm Kanallar üzer�nden �şlem yapma hakkn sadece kend�s� veya bu Sözleşme uyarnca atadğ 
tems�lc�ler� vastasyla kullanab�l�r. MÜŞTERİ, Dağtm Kanallar üzer�nden üçüncü şahslara �şlem yaptramayacağ-
n, bu �şlemler neden�yle her ne ad altnda olursa olsun kom�syon ve ücret tahs�l edemeyeceğ�n�, bu t�p �şlemler�n 
yaplmas hal�nde, kamu otor�teler� nezd�nde ve MÜŞTERİ ve üçüncü k�ş�ler arasnda doğab�lecek �ht�laf larda, ING 
YATIRIM’n ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n, kend�ler�ne kusur atfed�leb�len haller har�ç 
olmak üzere, sorumlu olmayacaklarn kabul ve beyan eder.
11.3. MÜŞTERİ’n�n, Dağtm Kanallar üzer�nden �şlem yapab�lmes� �ç�n, �nternet er�ş�m�n� sağlayab�lecek b�lg�sayar, 
modem ve telefon hattna veya benzer� özell�klere sah�p tekn�k �mkânlara sah�p bulunmas, ING İnternet Bankacl-
ğ’ndan yararlanmaya �mkân sağlayacak yazlm ve donanm bulundurmas ve bu yazlm ve donanm kullanab�-
lecek tekn�k b�lg�ye sah�p olmas gerekmekted�r. MÜŞTERİ’n�n bu Sözleşme’y� �mzalamas hal�nde söz konusu tekn�k 
şartlara ve b�lg�ye sah�p olduğu kabul ed�l�r. Tekn�k şartlarn sağlanamamas veya eks�k veya yeters�z olmas veya 
gerekl� tekn�k b�lg�ye sah�p olunmamas durumunda Dağtm Kanallar’ndan yararlanlamamasnn sorumluluğu 
tamamen MÜŞTERİ’ye a�tt�r.
11.4. ING YATIRIM ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, kend�ler�ne kusur atfed�leb�len haller ha-
r�ç olmak üzere, MÜŞTERİ tarafndan Dağtm Kanallar üzer�nden Em�r �let�lememes�nden, �let�len Em�rler�n yer�ne 
get�r�lemem�ş olmasndan veya eks�k ya da yanlş yer�ne get�r�lmes�nden sorumlu değ�ld�rler.
11.5. MÜŞTERİ, ING YATIRIM ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’den kaynaklanan sebeplerle
Em�rler�n� Dağtm Kanallar üzer�nden �letemed�ğ� hallerde, Em�rler�n�, ING YATIRIM’a faks veya telefon yoluyla �let�r.
11.6. Em�rler�n, MÜŞTERİ tarafndan, ING YATIRIM’a faksla gönder�lmes�, aşağdak� hükümlere tab� olacaktr:
(a) Em�rler, MÜŞTERİ’n�n bel�rleyeceğ� faks numaralarndan gönder�lecekt�r. Bel�rlenecek faks numaralar, telefonla 
veya elektron�k �let�ş�m araçlaryla ING YATIRIM’a b�ld�r�lecekt�r. ING YATIRIM, bu b�ld�r�me �st�naden �şlem yapmadan 
önce b�ld�r�m�n yazl olarak tey�d�n� �steme hakkna sah�pt�r. ING YATIRIM, Em�rler�n �let�m�nden önce kend�s�ne b�ld�-
r�lmeyen faks numaralarndan alnan Em�rler� d�kkate alma veya almama hakkn sakl tutar.
(b) MÜŞTERİ, Em�rler�n sadece yetk�l� şahs veya şahslar tarafndan faksla gönder�lmes�n� sağlamak �ç�n gereken 
tüm önlemler� alacaktr.
(c) Faksla gönder�len Em�rler�n her b�r sayfas, MÜŞTERİ, MÜŞTERİ’n�n tems�lc�s� veya MÜŞTERİ’n�n tüzel k�ş� olmas 
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durumunda �mzaya yetk�l� personel� tarafndan �mzalanmş olacaktr.
(d) Faksla gönder�len Emr�n “tekrar tey�t” �bares� taşyan or�j�nal suret�, tey�t amacyla derhal posta yoluyla ING YA-
TIRIM’a gönder�lecekt�r.
11.7. Faksla gönder�len Emr�n alnmas üzer�ne, yukarda bel�rt�len yazl tey�d�n ulaşmas beklenmeks�z�n Em�r ger- 
çekleşt�recekt�r. ING YATIRIM, faksla gönder�len Tal�mat’a atlmş �mzalar karşlaştrrken, gereken özen� gösterecek-
t�r. ING YATIRIM (�) �lk bakşta ayrt ed�lemeyecek derecedek� �mza benzerl�kler�nden ve (��) sahte �mzann veya h�lel� 
�şlemler�n net�celer�nden ve (���) genel veya özel n�tel�kl� �let�ş�m araçlarnn bağlantlarnn arzalanmasndan ve (�v) 
yanlş veya yeters�z b�lg�ler ve tal�matlar �çeren veya eks�k, yanlş veya farkl b�r şek�lde gönder�len faks tal�matla-
rndan ve üzer�nde “tekrar tey�t” �bares� taşmayan şek�lde alnan tey�tler neden�yle yer�ne get�r�leb�lecek mükerrer 
�şlemlerden dolay sorumlu tutulamaz. ING YATIRIM’n sorumlu tutulab�ld�ğ� hallerde dah� bu sorumluluk, doğrudan 
doğruya maruz kalnan f��l� madd� zararlarla snrl olacaktr. ING YATIRIM MÜŞTERİ’n�n uğrayab�leceğ� dolayl zarar-
lardan, kâr mahrum�yet�nden ve manev� zararlardan sorumlu olmayacaktr.
11.8. ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, MÜŞTERİ’n�n verd�ğ� Em�rler’�n g�zl�l�ğ�n� korumakla yü- 
kümlüdür. Bu çerçevede, yasal zorunluluklar sakl kalmak kaydyla, MÜŞTERİ’ye a�t Em�r b�lg�ler�, herhang� b�r üçün-
cü şahsa, MÜŞTERİ aleyh�ne ve üçüncü şahs leh�ne MÜŞTERİ’n�n b�lg�s� olmakszn aktarlamaz ve kullanlamaz.
11.9. MÜŞTERİ, d�lerse Em�rler�n� Elektron�k İşlem Platformu vastasyla ING YATIRIM’a �leteb�l�r. Bu şek�lde Elektron�k 
İşlem Platformu yoluyla alnan Em�rler, aşağdak� esaslara tab��d�r:
 (a) MÜŞTERİ’n�n Elektron�k İşlem Platformu’na �l�şk�n olarak ş�fre almas veya �lg�l� programlar yüklemes� veya 
 kullanmas hal�nde, bu Elektron�k İşlem Platformu’nun kullanlmas �ç�n �ht�yaç duyulan tekn�k altyapya ve 
 yazlm �le donanm kullanmak �ç�n yeterl� derecede b�lg�ye sah�p olduğu ve Elektron�k İşlem Platformu’nu 
 kullanmak �ç�n gerekl� olan güncellemeler� tak�p edeceğ� ve yükleyeceğ� kabul ed�l�r. MÜŞTERİ’n�n kullandğ 
 altyapdan veya MÜŞTERİ’n�n yazlm ve donanm kullanrken yaptğ hatal �şlemlerden, Em�rler’�n 
 �let�lememes�nden veya hatal veya eks�k �let�lmes�nden doğab�lecek zararlardan, Sermaye P�yasas Mevzuatna 
 uygun hareket etm�ş ve �sten�len koşullar sağlamş olmas kaydyla, ING YATIRIM sorumlu olmayacaktr.
 (b) MÜŞTERİ, Elektron�k İşlem Platformu üzer�nden �let�len Em�rler‘�n gönder�lmes�nde kend�s�ne tahs�s ed�lm�ş 
 olan ş�fre ve benzer� b�lg�ler� g�zl� tutmakla yükümlüdür. Üçüncü şahslarn MÜŞTERİ’n�n ş�fres�n� kullanarak 
 Elektron�k İşlem Platformu üzer�nden göndereceğ� her türlü Em�r MÜŞTERİ tarafndan gönder�lm�ş kabul ed�lecek 
 ve bu Em�r �le �lg�l� tüm sonuçlardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktr. Herhang� b�r üçüncü şahsn, MÜŞTERİ’n�n rzas 
 olmakszn bu b�lg�ler� tem�n ett�ğ� tesp�t ed�l�rse, MÜŞTERİ bu durumu derhal ING YATIRIM’a b�ld�rmekle 
 yükümlüdür. 
 (c) MÜŞTERİ, Elektron�k İşlem Platformu üzer�nden �şlem yapma hakkn sadece kend�s� veya yetk�l� tems�lc�ler� 
 vastasyla kullanab�l�r. MÜŞTERİ, Elektron�k İşlem Platformu üzer�nden üçüncü şahslara �şlem 
 yaptramayacağn, bu �şlemler neden�yle her ne ad altnda olursa olsun ücret tahs�l edemeyeceğ�n�, bu t�p 
 �şlemler�n yaplmas hal�nde, kamu otor�teler� nezd�nde ve MÜŞTERİ ve üçüncü k�ş�ler arasnda doğab�lecek 
 �ht�laflarda, ING YATIRIM’n sorumlu olmayacağn kabul ve beyan eder.
 (d) ING YATIRIM, güvenl�k amacyla gerekl� görmes� hal�nde, MÜŞTERİ’n�n Elektron�k İşlem Platformu üzer�nden 
 �şlem gerçekleşt�rmes�n� geç�c� veya sürekl� olarak durdurab�l�r ve engelleyeb�l�r.
 (e) ING YATIRIM, Elektron�k İşlem Platformu’nun kullanmna �l�şk�n olarak kullanlacak uygulamalarda �sted�ğ� 
 zaman değ�ş�kl�k yapmaya yetk�l�d�r.
 (f) MÜŞTERİ Elektron�k İşlem Platformu üzer�nden �şlem yapmakla bu ürün b�lg� formlarn okuduğunu ve 
 anladğn; Elektron�k İşlem Platformu üzer�nden yaplan �şlemler�n kend�s� �ç�n bağlayc olduğunu kabul etmekted�r.
 (g) MÜŞTERİ, Elektron�k İşlem Platformu’nda gerçekleşen s�stem arzalarndan dolay,  ING YATIRIM’n her ne nam 
 altnda olursa olsun herhang� b�r sorumluluğu bulunmayacağn bu s�stem arzalarnn p�yasann genel 
 �şley�ş�nden kaynakl doğal durumlar olduğunu kabul etmekted�r.  
 (h) MÜŞTERİ, Elektron�k İşlem Platformu üzer�nden vereceğ� Em�rler’�n, Elektron�k İşlem Platfomu üzer�nde 
 bel�rlenm�ş olan farkl �şlem saatler�ne tab� olab�leceğ�n� ve vereceğ� Em�rler’de bu �şlem saatler�ne uygun 
 davranmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
 (�) ING YATIRIM, tamamen kend� takd�r yetk�s�ne bağl olarak, Elektron�k İşlem Platformu üzer�nden ver�len Em�rler� 
 �şleme koymadan önce, MÜŞTERİ’n�n yazl veya sözlü tey�d�n�n alnmasn talep etme yetk�s�n� ha�zd�r. Ancak 
 böyle b�r tey�d alnmakszn Elektron�k İşlem Platformu’nun �şley�ş kurallarna uygun şek�lde alnmş ve �şleme 
 konulmuş olan Em�rler, MÜŞTERİ’n�n sorumluluğundadr.
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 (j) Elektron�k �şlem platformu üzer�nden yaplan �şlemlerde MÜŞTERİ’n�n �letm�ş olduğu em�r tahtnda ING Yatrm 
 ksm� kabul yapab�l�r. Şöyle k�, MÜŞTERİ tarafndan �let�len emre �l�şk�n olarak ING YATIRIM MÜŞTERİ’n�n �letm�ş 
 olduğu sözleşme aded�/m�ktar veya herhang� b�r f�nansal varlğn aded�/m�ktarnda kend� bel�rlem�ş olduğu 
 pol�t�kalar tahtnda ksm� kabul gerçekleşt�rme hakkna ha�zd�r.

12. ING YATIRIM VE ING YATIRIM’A EMİR İLETİMİNE ARACILIK HİZMETİ VEREN ING’NİN SORUMLULUĞU

12.1. ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING araclğyla yaptğ �şlemler �le bu �şlemler çerçeves�nde 
müşter�lerle kurulan �l�şk�lerden doğan hukuk� sorumluluk, mütesels�len ING YATIRIM ve ING’ye a�tt�r. ING YATIRIM ve 
ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING MÜŞTERİ’ye sunacaklar h�zmetlerde em�r gel�şt�rme pol�t�ka-
s, �şbu Sözleşme’de bel�rt�len esaslar, müşter� emr�n� en �y� gerçekleşt�rme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çer-
çeves�nde hareket etmekle ve MÜŞTERİ em�rler�n� bu çerçevede kabul ederek yer�ne get�rmekle yükümlüdür. Ancak, 
ING YATIRIM ve ING’n�n MÜŞTERİ’ye verecekler� h�zmetlere �l�şk�n sorumluluklar kend�ler�ne kusur atfed�leb�len haller 
�le snrldr. MÜŞTERİ, ING YATIRIM ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n aks� yönde hareket 
ett�ğ�n� usulü da�res�nde kantlayana kadar, ING YATIRIM ve ING personel�n�n tüm Em�r ve tal�matlar gereken özen 
ve d�kkat çerçeves�nde yer�ne get�rd�ğ�n� kabul eder. ING YATIRIM ve ING, kend�ler�ne kusur atfed�leb�len haller har�ç 
olmak üzere, h�zmet aldklar kuruluşlarn ve üçüncü şahslarn �hmaller�nden sorumlu olmayacaktr.

13. SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE FESHİ

13.1. İşbu Sözleşme, �mza tar�h�nde yürürlüğe g�recek ve feshed�l�nceye kadar yürürlükte kalacaktr.
13.2. Taraflar, karşlkl mutabakat sonucunda yazl olarak, bu Sözleşme’n�n tüm koşul ve hükümler�n� tamamen 
veya ksmen değ�şt�reb�l�rler.
13.3. ING YATIRIM, ücret, kom�syon,verg� ve ceza� şartlara �l�şk�n hükümler de dah�l olmak üzere Sözleşme’n�n her-
hang� b�r hükmünü, Müşter�’ye en az 5 (beş) �şgünü önces�nde b�ld�r�mde bulunmas �le b�rl�kte   Eğer MÜŞTERİ Söz-
leşme’y�, söz konusu değ�ş�kl�ğ�n kend�s�ne b�ld�r�lmes�nden  �t�baren 5 (beş) �ş günü �çer�s�nde değ�ş�kl�ğ� kabul et-
mezse  ING Yatrm tek tarafl olarak feshedeb�l�r. Müşter�, öngörülen süre �çer�s�nde fes�h hakkn kullanmaz ve/veya 
bu değ�ş�kl�klere karş herhang� b�r �t�razda bulunmaz �se bahse konu değ�ş�kl�k MÜŞTERİ tarafndan kabul ed�lm�ş 
saylr.

Sözleşme değ�ş�kl�kler�n�n elektron�k ortamda yaplab�lmes� �ç�n elektron�k �mza kullanlmas veya MÜŞTERİ’n�n 
elektron�k ortama er�ş�m�n�n MÜŞTERİ’ye ver�len ş�fre �le sağlanmş olmas ve MÜŞTERİ’n�n �lg�l� değ�ş�kl�kler� okudu-
ğuna ve anladğna da�r onayn elektron�k ortamda verm�ş olmas zorunludur. . MÜŞTERİ, öngörülen süre �çer�s�nde 
fes�h hakkn kullanmaz ve/veya bu değ�ş�kl�klere karş herhang� b�r �t�razda bulunmaz �se bahse konu değ�ş�kl�k MÜŞ-
TERİ tarafndan kabul ed�lm�ş saylr.

13.4. ING YATIRIM herhang� b�r gerekçe göstermeks�z�n bu Sözleşme’y� feshetmeye ve MÜŞTERİ adna açlan hesap-
larn tümünü veya b�r ksmn kapatmaya yetk�l�d�r. Hesaplarn kapatlmas üzer�ne ING YATIRIM’n �şbu Sözleşme’den 
doğmuş ve doğacak her nev� alacağ, MÜŞTERİ tarafndan ödenmel�/karşlanmaldr. MÜŞTERİ, tüm borçlarn ödem�ş 
olmas kaydyla ING YATIRIM’a 1 (b�r) ay önceden �hbarda bulunmak kaydyla �şbu Sözleşme’y� feshedeb�l�r. İşbu Söz-
leşme hükümler� sakl kalmak kaydyla MÜŞTERİ’n�n hesabnn kapanmas üzer�ne hesaptak� paralar ING YATIRIM 
tarafndan MÜŞTERİ’n�n b�ld�receğ� banka hesabna aktarlacaktr. Kapanan hesaptak� Sermaye P�yasas Araçlar, 
MÜŞTERİ’ye tesl�m ed�lene/MÜŞTERİ’n�n başka b�r yatrm kuruluşu nezd�ndek� hesabna v�rmanlanana kadar ING 
YATIRIM tarafndan muhafaza ed�lecek ve bu Sermaye P�yasas Araçlar �ç�n ödenecek saklama ücretler� de ayrca 
MÜŞTERİ tarafndan karşlanacaktr. 
13.5. Müşter�n�n(�) temerrüde düşmes� veya (��) ac�z �çer�s�nde bulunmas (�f las, kayyum �dares�ne g�rme, konkorda-
to) hal�nde bu Sözleşme’y� derhal feshetme hakkna sah�p olacaktr. Fes�h hal�nde, MÜŞTERİ adna açlmş tüm he-
saplar kapatlmal ve ING YATIRIM’n �şbu Sözleşme’ye �l�şk�n doğmuş ve doğacak her nev� alacağ, MÜŞTERİ tarafn-
dan derhal ödenmel�/karşlanmaldr. Bu durumda, MÜŞTERİ’n�n varlklarnn aktarlmasna ve saklanmasna �l�şk�n 
olarak 13.4 hükmünde bel�rt�len prosedür �le MÜŞTERİ’n�n saklama ücretler�n� ödeme yükümlülüğünü düzenleyen 
hüküm uygulanr.
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14. BLOKAJ, YATIRIMCILARI TAZMİN MERKEZİ VE SAKLAMA ESASLARI
14.1. MÜŞTERİ’ye a�t Sermaye P�yasas Araçlar, MKK nezd�nde ING YATIRIM tarafndan MÜŞTERİ adna açlmş/aç-
lacak olan alt hesaplarda (Yatrmc İsm�ne Saklama S�stem�) saklanacaktr. MKK, MÜŞTERİ’ye sadece kend�s�ne a�t 
olacak ve değ�şmeyecek b�r s�c�l numaras ve ş�fre tahs�s edecekt�r. MÜŞTERİ bu s�c�l numarasn kullanarak çeş�tl� 
yatrm kuruluşlarndak� alt hesaplarda bulunan kend�ne a�t Sermaye P�yasas Araçlarn ve portföy bak�yeler�n� Alo- 
MKK, MKK-Web, Çağr Merkez� ve SMS araclğyla öğreneb�lecek ve/veya kontrol edeb�lecekt�r.
14.2. MÜŞTERİ, saklama hesabnda bulunan Sermaye P�yasas Araçlar �le �lg�l� güncel b�lg�lere, günün her saat�nde, 
ş�fre ve s�c�l numaralarn kullanarak Alo-MKK, MKK-Web, Çağr Merkez� ve SMS araclğyla ulaşab�l�r. MÜŞTERİ, kend� 
hesaplarnda, b�lg�s� dşndak� �şlemler� kstlamak amac �le MKK’ya ulaşp blokaj �şlem� yapab�l�r. Blokaj �şlem� �le 
yatrmc serbest hesabndak� kymetler, yatrmc hesab altndak� Yatrmc Blokaj alt hesabna aktarlr. Kymetle-
r�n blokaj hesabna aktarmnn 20.00-08.00 saatler� arasnda yaplmas esastr. D�ğer taraftan, MÜŞTERİ gün �ç�nde 
herhang� b�r saatte blokaj �şlem�ne �l�şk�n tal�matlarn MKK’ya �leteb�l�r. Bekleyen tal�matlar, MKK üye �şlemler�n�n 
tamamlanmasnn ardndan gün sonunda �lave b�r �şleme gerek kalmakszn gerçekleşt�r�l�r. Blokaj, Alo-MKK, MKK- 
Web, Çağr Merkez� ve SMS er�ş�m seçenekler�nden herhang� b�r� kullanlarak yatrmc tarafndan çözüleb�l�r. İsten-
mes� hal�nde, MÜŞTERİ’n�n �ler� valörlü blokaj çözme tal�mat �letmes� mümkündür.
14.3. Yatrmclar Tazm�n Merkez� ve sermaye p�yasas yatrmclarnn yatrm kuruluşlarndan kaynaklanan r�sklere 
karş korunmas hakknda b�lg� Sözleşme’n�n 16 No.lu Ek� “Yatrmc Tazm�n Merkez� Hakknda B�lg� Formu”nda yer 
almaktadr.
14.4. ING YATIRIM tarafndan MÜŞTERİ adna satn alnan Sermaye P�yasas Araçlar MÜŞTERİ’n�n talep etmes� duru- 
munda MÜŞTERİ tarafndan yetk�lend�r�lm�ş saklama kuruluşuna transfer ed�l�r.

15. KANUNİ DELİL ŞARTI

15.1. Taraflar arasnda teat� ed�len ve Taraflar’dan herhang� b�r�s�n�n yazl mutabakatn �çeren dekontlar ve fatu-
ralar �le ING YATIRIM’n kaytlar, defterler� ve b�lg�sayar kaytlar da dah�l, herhang� veya tüm yazşma ve b�ld�r�mler, 
raporlar, faks mesajlar, kaytlar ve MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM’a bel�rtm�ş olduğu e-ma�l adres�ne ING YATIRIM tarafn-
dan gönder�lecek b�ld�r�mler bu Sözleşme’de, Taraflar arasnda, 6100 sayl Hukuk Muhakemeler� Kanunu’nun 193. 
maddes�nde göster�len anlamyla münhasr del�l saylacaktr.
15.2. ING YATIRIM’n ve ING Yatrm’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n MÜŞTERİ’den faks, �nternet, �nte-
rakt�f s�stem ve benzer� de dah�l olmak üzere sözlü, telefonla veya başka �let�ş�m yollaryla, Em�r ve/veya tal�mat 
almas hal�nde, bu Em�r ve tal�matlara �l�şk�n olarak ING YATIRIM ve ING tarafndan tutulan kaytlar, münhasr del�l 
saylacaktr.
15.3. MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM �le yapmş olduğu telefon görüşmeler� kurul düzenlemeler� gereğ� kayded�lecekt�r. 
MÜŞTERİ, söz konusu kaytlarn tutulmasna muvafakat eder ve gerekt�ğ�nde del�l olarak kullanlab�leceğ�n� kabul 
eder.

16. TEMLİK YASAĞI

16.1.MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n �şbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarn ksmen ve/veya tamamen dev�r/teml�k ede-
b�leceğ�n�, teml�k sürec�nde, teml�k alan ve/veya devralma taleb�nde bulunan k�ş�lere, teml�k ed�len alacak �le MÜŞTE-
Rİ’n�n �lg�l� b�lg�/belgeler�n� vereb�leceğ�n� kabul eder. MÜŞTERİ �şbu sözleşmeden doğan haklarn ve alacaklarn ING YA-
TIRIM‘n muvafakat� olmadan başkasna dev�r ve teml�k edemez, reh�n veremez. 

17. İHBAR VE TEBLİGATLAR

17.1. Her türlü b�ld�r�m, talep ve d�ğer �hbarlar, Taraflarn sözleşmen�n g�r�ş bölümünde bel�rt�len adresler�ne 6102 
sayl T�caret Kanunu’nun 18/3 maddes� sakl olmak üzere �adel� taahhütlü mektupla, kuryeyle, elden tesl�m yoluyla 
veya Taraflarn sözleşmen�n g�r�ş bölümünde bel�rt�len numaralarna faks gönder�lmes� suret�yle yaplacaktr. MÜŞ-
TERİ �şbu Sözleşme’de yer alan hususlarn yer�ne get�r�lmes� ve gerekl� tebl�gatlarn yaplab�lmes� �ç�n ING YATIRIM’a 
b�ld�rm�ş olduğu adres�n� yasal �kametgâh ed�nd�ğ�n�, �şbu Sözleşme’n�n �mza tar�h� �t�baryla yasal �kametgâh ola-
rak bel�rt�len bu adres�n Merkez� Nüfus İdares� S�stem�’ne (MERNİS) kaytl olan güncel adres� olduğunu �şbu adres�
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2004 sayl İcra İf las Kanunu’nun 21. maddes� ve 148/A Maddes� hükümler� sakl kalmak kaydyla kanun� �kametgâh 
olarak kabul ett�ğ�n�, bu adrese gönder�lecek her türlü tebl�gatn bu adrese ulaştğ tar�hte kend�s�ne tebl�ğ ed�lm� sa-
ylacağn, söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek b�r değ�ş�kl�ğ� yazl olarak d�ğer Tarafa b�ld�rmey� 
ve değ�ş�kl�k d�ğer tarafa yazl olarak b�ld�r�lmed�ğ� takd�rde burada bel�rt�len adres ve faks numaralarna yaplacak 
tebl�gatlarn hukuken geçerl� b�r tebl�gatn tüm hüküm ve sonuçlarn doğuracağn kabul ve taahhüt ederler. İlg�l� 
mevzuat hükümler� uyarnca elektron�k yöntemle tebl�gat yaplmasnn mümkün olduğu haller sakldr.
17.2. Takd�r� tamam�yle ING Yatrm’a a�t olmak üzere ING Bank’a �let�lm�ş olan kaytl adres ş�rket�m�z kaytlarnda 
tey�tl� adres olarak kullanlab�lecek olup Banka tarafnda kaytl adres�n güncel tutulmas müşter� sorumluluğun-
dadr. Bununla b�rl�kte, ING Yatrm nezd�nde MÜŞTERİ adna kayt ed�lm�ş e-ma�l adresler�ne ING Yatrm tarafndan 
yaplacak b�ld�r�mler�n geçerl� b�r b�lg�lend�rme olduğunu Taraflar kabul ve beyan eder.

18. BÖLÜNEBİLİRLİK

18.1. Bu Sözleşme’n�n herhang� b�r hükmü, maddes� veya koşulunun herhang� b�r zamanda ve herhang� b�r sebeple 
tamamen veya ksmen geçers�z, yasadş veya �fa ed�lemez olmas veya saylmas hal�nde, bu durum, d�ğer hüküm-
ler�n, maddeler�n veya koşullarn geçerl�l�ğ�n� ve �fa kab�l�yet�n� kes�nl�kle etk�lemeyecek veya bozmayacak ve d�ğer 
hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktr. Bu durumda, Taraflar, ksmen veya tamamen 
geçers�z, yasadş veya �fa ed�lemez olan veya saylan hükümler�, Taraflar üzer�nde ayn ekonom�k ve hukuk� etk�lere 
sah�p yen�, geçerl� ve �fa ed�leb�l�r hükümlerle değ�şt�rmek �ç�n �y� n�yetle müzakerede bulunacaklardr.

19. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

19.1. Bu Sözleşme, Türk�ye Cumhur�yet� kanunlarna tab� olacaktr.
19.2. Bu Sözleşme’n�n uygulanmas veya yorumlanmasndan kaynaklanan �ht�laflarn çözümlenmes�nde İstanbul 
Çağlayan Mahkemeler� ve İcra Da�reler� yetk�l� olacaktr.

20. KANUNİ HÜKÜMLER

20.1. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n MÜŞTERİ’n�n k�ml�ğ�n� ve her türlü b�lg�s�n� Sermaye P�yasas Kurulu da dah�l olmak 
üzere Türk�ye’dek� her türlü yetk�l� düzenley�c� kurum ve kuruluşa açklayab�leceğ�n� kabul eder.
20.2. İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye P�yasas Mevzuat düzenlemeler� ve genel hükümler 
uygulanr.
20.3. MÜŞTERİ, ayrca, alt müşter�ler adna ve/veya alt müşter�ler�n tems�lc�s� olarak hareket ed�p etmed�ğ�n�, Sözleş-
me ek�nde yer alan �lg�l� formu doldurmak suret�yle ING YATIRIM’a �let�lmek üzere ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne arac-
lk h�zmet� veren ING’ye b�ld�receğ�n� beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, alt müşter�ler adna ve/veya alt müşter�ler�n 
tems�lc�s� olarak hareket ett�ğ� hallerde talep üzer�ne, alt müşter�ler�n�n k�ml�kler�n�n de, Sermaye P�yasas Kurulu da 
dah�l olmak üzere Türk�ye’dek� her türlü yetk�l� düzenley�c� kurum ve kuruluşa açklanmasn kabul eder.
20.4. İşbu Sözleşme’n�n Sermaye P�yasas Mevzuatn �hlal eden hükümler� uygulanmaz. Sözleşme’de hüküm bu-
lunmayan hallerde Sermaye P�yasas Mevzuat düzenlemeler� ve genel hükümler uygulanr.

- Genel Hükümler 20.4 maddes�nden sonra madde numaralar teselsül eden II. Bölüm Özel Hükümler yer almakta-
dr.
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İKİNCİ BÖLÜM ÖZEL HÜKÜMLER

I. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI’NIN ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

I numaral bu başlk altnda yer alan Sözleşme maddeler�, Türev Araçlar dşndak� Sermaye P�yasas Araçlar’nn alm 
satmna �l�şk�n özel hükümler� kapsamakta olup maddeler�n numaralandrlmas Genel Hükümler’� tak�p ve teselsül 
edecek şek�lde yaplmştr.

21. ALIM-SATIM EMİRLERİ’NİN VERİLMESİ

21.1. MÜŞTERİ’n�n Em�rler� �lg�l� tebl�ğde bel�rlenm�ş ve �ler�de bel�rlenecek Dağtm Kanallar ve benzer� yöntemler va-
stasyla vermes� esastr. Bununla b�rl�kte, MÜŞTERİ, ING YATIRIM ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren 
ING’den kaynaklanan sebeplerle Em�rler�n�, Dağtm Kanallar üzer�nden �letemed�ğ� hallerde, Em�rler�n�, ING YATI-
RIM’a faks veya telefon yoluyla �let�r. Bu şek�lde �let�len Em�rler �le Dağtm Kanallar üzer�nden �let�len Em�rler�n tümü 
Sermaye P�yasas Mevzuat uyarnca Sözlü Em�r n�tel�ğ�nded�r. Ancak Genel Hükümler’�n faks tal�matlarna �l�şk�n 11. 
madde hükümler� sakldr.
21.2. ING YATIRIM ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, aldklar Em�rlere �l�şk�n tüm kaytlar ve 
yazl dokümantasyonu Sermaye P�yasas Mevzuat’nn öngördüğü süre boyunca saklayacaktr. ING YATIRIM ve ING, 
Em�rler de dah�l herhang� b�r sözlü tal�mat uygulanmadan önce, bu tal�matn yazl olarak tey�t ed�lmes�n� �steme hak-
kna sah�pt�r. Ancak ING YATIRIM ve ING, bu yetk�ler�n� kullanmakla yükümlü olmayp; bu yetk�ler�n kullanmamalar bu 
haklarndan vazgeçt�ğ� anlamna gelmeyecekt�r. Herhang� b�r �ht�laf hal�nde, MÜŞTERİ’n�n onayn �çeren bu kaytlar, 
�lg�l� �şlemler�n del�l� saylacaktr.
21.3. MÜŞTERİ, verd�ğ� Em�rde Sözleşme’n�n tab� olduğu Tebl�ğ’de bel�rt�lm�ş olan zorunlu unsurlar da kapsayacak şe-
k�lde emr�n ver�ld�ğ� arac kuruluşun unvann, kend� ad ve soyadn, Emr�n alm emr� m� satm emr� m� olduğunu, satn 
alnacak/satlacak menkul kymet�n c�ns�, aded� ve varsa nom�nal değer�n�, Emr�n l�m�tl� m� yoksa serbest f �yatl m ol-
duğunu, l�m�tl� em�r olmas hal�nde l�m�t f�yatn, varsa emr�n geçerl�l�k süres�n�, Emr�n ver�ld�ğ� yer, tar�h, saat ve dak�-
kasn, Emr�n arac kuruluş tarafndan alndktan sonra geçerl�l�k süres� �ç�nde hang� seansta BİST’e �nt�kal ett�r�leceğ�n�, 
Arac kuruluşça ver�lecek müşter� em�r numarasn, �sted�ğ� �şlem t�p�n� (alm veya satm), Sermaye P�yasas Arac’nn 
adn, tutarn, �şlem tar�h�n�, geçerl�l�k süres�n�, f�yat snrlamalarn ve �lg�l� mevzuatn bel�rlem�ş olduğu b�lg�ler� be-
l�rtmekle yükümlüdür. ING YATIRIM ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, alnan tüm Em�rlerde, 
MÜŞTERİ’n�n taleb� hal�nde, Emr�n alnmas srasnda MÜŞTERİ’ye Em�r alnş numarasn vermekle yükümlüdür.

22. EMİRLER’İN UYGULANMASI

22.1. ING YATIRIM, herhang� b�r emr� tamamen veya ksmen reddetme hakkna sah�pt�r. Em�rler’�n redded�lmes� ha-
l�nde, ING YATIRIM, bu durumu derhal MÜŞTERİ’ye veya onun tems�lc� veya tems�lc�ler�ne b�ld�recekt�r.
22.2. ING YATIRIM, Em�rler’�n uygulanmas �ç�n, MÜŞTERİ’den, alm Em�rler� �ç�n tem�nat göstermes�n�, ön ödemede 
bulunmasn veya bedel�n tamamn (son kapanş f�yat üzer�nden hesaplanr) ödemes�n� ya da satş Em�rler� �ç�n �l-
g�l� Sermaye P�yasas Araçlar’nn derhal tesl�m ed�lmes�n� �steyeb�l�r. Bununla beraber, MÜŞTERİ’n�n asgar� net varlk 
bulundurma koşuluna uymuş olmas ya da bu Em�rler’�n tutarnn Sermaye P�yasas Mevzuat’nn �lg�l� hükümler�ne 
uygun olarak ING YATIRIM’n MÜŞTERİ �ç�n tesp�t ett�ğ� kred� l�m�tler� dah�l�nde olmas şartyla, ING YATIRIM, MÜŞTE-
Rİ’n�n alm Em�rler�n�, MÜŞTERİ gerekl� ödemey� yapmamş olsa b�le ya da MÜŞTERİ’n�n satş Em�rler�n�, MÜŞTERİ �lg�l� 
Sermaye P�yasas Araçlar’n Emr�n uygulanmasndan önce tesl�m etmem�ş olsa b�le �şleme koyab�l�r ve bu şek�lde 
�şleme konulan Em�rler’�n tüm kâr veya zararlar MÜŞTERİ’ye a�t olur.
22.3. MÜŞTERİ, ING YATIRIM ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n kend� makul kontroller� 
dşnda bulunan mücb�r sebepler ve/veya doğal afetlerden kaynaklanan zarar ve kayplar �ç�n sorumlu tutulmaya-
cağn kabul eder. MÜŞTERİ, ayrca, ING YATIRIM ve ING’n�n, �let�len Em�rler�n ING YATIRIM’a ulaşmamasndan dolay 
Em�rler�n uygulanmamasndan, , sorumlu olmayacaklarn ve açk olmayan Em�rler�n açklğa kavuşturulmas ta-
leb�nden dolay Emr�n geç uygulanmasndan ötürü MÜŞTERİ’n�n uğrayab�leceğ� zarar ve kayplardan da sorumlu 
tutulmayacaklarn kabul ve beyan eder.
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23. EMİRLER’İN GEÇERLİLİK SÜRESİ

23.1. MÜŞTERİ, kend� takd�r�ne göre Emr�n geçerl�l�k süres�n� tesp�t edeb�l�r. Em�rler günlük süre t�p�yle, kalan �ptal et 
süre t�p�yle ve yen� halka arzlarda uygulanan  �ptale kadar geçerl� süre t�p�yle ver�leb�l�r. Geçerl�l�k süres� bel�rt�lme-
yen b�r Em�r, gün �ç�nde seans srasnda ver�lm�ş �se o gün sonuna kadar, seans kapanş saat� sonrasnda ver�lm�ş �se 
tak�p eden �lk gün seans süres�nce geçerl� saylacaktr. Emr�n yer�ne get�r�lememes� hal�nde Em�r geçerl�l�ğ�n� gün 
sonunda kaybedecekt�r.

24. EMİRLER’DE FİYAT TESPİT YÖNTEMİ

24.1. Em�rler, “serbest (p�yasa) f�yatl” veya “l�m�tl� f�yatl” şekl�nde ver�leb�l�r.
“Serbest f�yatl” Em�rler’de herhang� b�r f�yat bel�rt�lmez ve bu Em�rler, ING YATIRIM’a, �şlem annda mevcut p�yasa f�-
yatndan �şlem yapma konusunda takd�r yetk�s� ver�r. MÜŞTERİ, böyle b�r Em�r vermes� hal�nde, ING YATIRIM’n müm-
kün olan en �y� f �yatlarla MÜŞTERİ adna �şlem yapmak �ç�n sadece “En �y� gayret” araclğ yapacağn ş�md�den 
kabul eder ve ING YATIRIM’n bu Sözleşme Ek�’nden doğan yükümlülükler�n�n �fasnda �y� n�yetl� hareket etm�ş olmas 
şartyla, �şlem�n gerçekleşt�r�ld�ğ� f�yattan kaynaklanan kayp veya zararlar �ç�n ING YATIRIM’ sorumlu tutmayaca-
ğn kabul eder.
“L�m�tl� f�yatl” Em�rler, MÜŞTERİ’n�n �lg�l� �şlem�n yaplab�leceğ� b�r l�m�t koymasna olanak ver�r ve bu l�m�t, alm 
Em�rler�nde en yüksek f�yat l�m�t�, satm Em�rler�nde �se en düşük f�yat l�m�t� olarak anlaşlacaktr. Bu Em�rler, ancak 
ve sadece, alm Em�rler�nde p�yasa f�yat bu f�yat l�m�t�ne eş�t veya onun altnda �se ya da satm Em�rler�nde p�yasa 
f�yat f�yat l�m�t�ne eş�t veya onun üzer�nde �se uygulanacaktr. F�yat l�m�t� p�yasa f�yatna eş�tse ve bu f�yat düzey�n-
de alnp satlan h�sseler�n says snrl �se bu t�p Em�rler ksmen uygulanab�l�r ya da h�ç uygulanmayab�l�r.
24.2. F�yat tesp�t�nden kaynaklanan kâr ve zarardan MÜŞTERİ sorumludur; ancak ING YATIRIM da Sermaye P�yasas 
Mevzuat tahtnda olmak kaydyla  MÜŞTERİ’n�n menfaatler�n� korumak �ç�n azam� d�kkat� göstermekle yükümlüdür.

25. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

25.1. Alm Em�rler�’nde, MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n araclk ücret� de dah�l olmak üzere bu alm �ç�n ödenmes� gereken 
bedel�n tamamn veya mevcut hesap bak�yes�ne �lave olarak yatrlmas gereken tutar, bu Sözleşme kapsamndak� 
yükümlülükler� yer�ne get�rmek �ç�n ING nezd�nde açmş olduğu hesaba, �şlem�n yapldğ tar�h� tak�p eden �k�nc� gün 
en geç saat 15.00’e kadar (İstanbul saat�yle) yatracaktr. Alm İşlem� �le �lg�l� olarak, ödemede gec�kme olmas hal�n-
de, MÜŞTERİ, tahakkuk etm�ş borcunu, f��l� ödeme tar�h�ne kadar tahakkuk ett�r�lecek olan temerrüt fa�z�yle b�rl�kte 
ödemey� kabul eder. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n temerrüt fa�z�n�, ödeme tamamen yaplana kadar geçen günler �ç�n, o 
tar�hte geçerl� olan Takasbank Para P�yasas Ağrlkl Ortalama Fa�z�’n�n üç katna eş�t b�r oran üzer�nden, fa�z �şlete-
ceğ�n� ve tahakkuk ett�receğ�n� kabul eder. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� 
veren ING’n�n, alm em�rler�nden kaynaklanan takas yükümlülüğünün yer�ne get�r�lmes� ve alm em�rler� �le bağlan-
tl ücretler�n, kom�syonlarn ve sa�r g�derler�n karşlanmas �ç�n, MÜŞTERİ tarafndan bu Sözleşme kapsamndak� yü-
kümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n ING nezd�nde açlmş hesap üzer�nde tasarruf etme yetk�s�ne sah�p olduklarn, 
her ödeme �şlem� �ç�n MÜŞTERİ’den ayrca tal�mat alnmasnn gerekl� olmadğn kabul ve beyan eder.
25.2. Satm Em�rler�’nde, MÜŞTERİ, Emre konu olan Sermaye P�yasas Araçlarn, �şlem�n gerçekleşt�ğ� günü tak�p 
eden �k�nc� gün en geç saat 15.00’e kadar (İstanbul saat�yle), ING YATIRIM’a transfer etmey� kabul ve taahhüt eder. 
Satş �şlem�nde MÜŞTERİ, Sermaye P�yasas Aracn yukarda bel�rt�len süre �ç�nde, herhang� b�r sebeple ING YATI-
RIM’a transfer edemed�ğ� takd�rde, ING YATIRIM’In �lg�l� �şlem� gerçekleşt�rmek �ç�n tem�n etmek zorunda olab�leceğ� 
Sermaye P�yasas Araçlar �ç�n öded�ğ� paralar ve/veya temerrüt fa�zler�n� ve/veya bunlarla �lg�l� ek ücretler� veya 
masraflar, ING YATIRIM’n �lk yazl taleb� üzer�ne derhal, nakden ve defaten ING YATIRIM’a ödemey� kabul, beyan ve 
taahhüt eder.
25.3. MÜŞTERİ, ayrca, MÜŞTERİ’n�n Sermaye P�yasas Araçlar’nn tesl�m� veya bedel�n�n ödenmes�ne �l�şk�n herhan-
g� b�r yükümlülüğünü �fa etmemes�nden dolay ING YATIRIM’n Sermaye P�yasas Araçlar’n daha düşük b�r f �yattan 
satmasndan veya daha yüksek b�r f�yattan satn almasndan kaynaklanab�lecek f�yat farkllklarn da ING YATI-
RIM’a tazm�n edeceğ�n� ve Borsa, Merkez� Kayt Kuruluşu veya Takasbank’n tahakkuk ett�reb�leceğ� fa�z ve g�derler de 
dah�l �lg�l� bütün fa�z ve g�derler� ING YATIRIMn �lk taleb� üzer�ne derhal, nakden ve defaten ING YATIRIM’a ödeyeceğ�n� 
kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ söz konusu tutarlar, ne olursa olsun, herhang� b�r sebeple ödemed�ğ� takd�rde, ING 
YATIRIM, satn aldğ Sermaye P�yasas Araçlar’n satma ve bu satşn gel�rler�n� MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM’a olan borç-
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larna sayma ve onlardan mahsup etme haklarna sah�p olacaktr.
25.4. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n MÜŞTERİ adna satn aldğ Sermaye P�yasas Araçlar’n, MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM’a 
bu Sözleşme Ek�’nden doğan tüm borçlar tam olarak ödenene kadar, el�nde ve blokede tutma ve bu Sermaye P�-
yasas Araçlarn MÜŞTERİ’ye transfer etmeme hakkna sah�p olacağn kabul ve beyan eder. ING YATIRIM, ayrca, 
MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM’a tem�nat olarak yatrdğ Sermaye P�yasas Araçlar da dah�l olmak üzere ING YATIRIM’n 
MÜŞTERİ’ye olan borçlarn, MÜŞTERİ’n�n ING YATIRIM’a olan mevcut ve gelecek borçlarndan ve yükümlülükler�nden, 
MÜŞTERİ’n�n herhang� b�r Em�r veya tal�mat olmadan ya da MÜŞTERİ’ye herhang� b�r ön b�ld�r�mde bulunmadan, 
mahsup ve takas etme haklarna da sah�p olacağn kabul ve beyan eder.

26. İŞLEMLERİN TEYİDİ VE RAPORLAMA

26.1. MÜŞTERİ, ING YATIRIM nezd�ndek� hesaplarnn bak�yes� ve/veya bu hesaplarda yaplan �şlemler hakknda 
her zaman b�lg� alma hakkna sah�pt�r.
26.2. MÜŞTERİ, Sözleşme’n�n 3 (üç) numaral ek�ndek� “Ekstre B�ld�r�m Terc�h Formu”nu kullanmak suret�yle yazl 
olarak aks�ne b�r tal�mat vermed�kçe, ING YATIRIM, Sermaye P�yasas Mevzuatnn gerekt�rd�ğ� tüm raporlar, her 
takv�m aynn son gününü tak�p eden 7 gün �çer�s�nde MÜŞTERİ’n�n “Hesap Açlş ve B�lg� Formu”nda bel�rtt�ğ� 
elektron�k posta adres�ne e-posta yoluyla gönderecekt�r. MÜŞTERİ tarafndan herhang� b�r �şlem yaplmayan ay-
lar �ç�n bu raporlarn gönder�lmes� zorunlu değ�ld�r. MÜŞTERİ’n�n, hesap ekstreler�n�n �adel� taahhütlü mektupla 
gönder�lmes�n� talep ett�ğ� hallerde, gönder� masraflar MÜŞTERİ tarafndan karşlanr.
26.3. MÜŞTERİ’n�n ING Yatrm’a �leteceğ� e-ma�l ve GSM numarasnn ING YATIRIM nezd�nde tey�tl� �let�ş�m adresle-
r� olarak kayded�leceğ�n�, ING YATIRIM nezd�nde tutulacak bu �let�ş�m adresler�n�n ayn zamanda ING Bank A.Ş.’ye 
de �let�lm�ş olmasnn zorunlu olduğunu MÜŞTERİ b�ld�ğ�n�, söz konusu �let�ş�m adresler�n�n ING Bank A.Ş. nezd�nde 
tey�tl� olarak kayded�lemem�ş olmas veya MÜŞTERİ tarafndan bu �let�ş�m adresler�n�n ING Bank A.Ş.’ye tem�n 
ed�lmed�ğ� durumlarda takd�r yetk�s� ING Yatrm’da olmak üzere ING YATIRIM’n kend� kaytlarndak� adresler�n� 
veya ING Bank A.Ş. nezd�ndek� �let�ş�m b�lg�ler�n� kullanab�leceğ�n� MÜŞTERİ peş�nen muvafakat eder ve bu konu-
dak� her türlü �t�raz hakknda feragat ett�ğ�n� kabul ve beyan eder.

27. KOMİSYON, MASRAFLAR VE VERGİLERİN ÖDENMESİ

27.1. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n, Çerçeve Sözleşme’n�n 6 numaral ek�nde bel�rt�len ücret, masraf ve kom�syon oran-
larn uygulayacağn ve bu uygulama net�ces�nde hesaplanacak tutarlar ING YATIRIM’a ödemey� kabul, beyan ve 
taahhüt eder. Ayrca MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n MÜŞTERİ adna ve hesabna yapacağ �şlemler �ç�n veya bu �şlemlerden 
dolay f�nans kurumlar, borsalar, takas ve saklama kuruluşlar, bankalar ve başka yetk�l� kurumlara öded�ğ� her türlü 
kom�syon, kes�nt�, ücret, g�der, verg� ve d�ğer her türlü mal�yet� ING YATIRIM’a ödemey� beyan ve taahhüt eder.
27.2. MÜŞTERİ’n�n hesabna yatrlacak paralar üzer�nden ve bu hesaplarn bak�yes�ne dayanlarak yaplacak her 
türlü �şlem üzer�nden Türk�ye’de veya yurt dşnda tarh ve tahakkuk ett�r�len herhang� b�r damga verg�s� ve d�ğer tüm 
verg�, harç ve ücretler sadece ve münhasran MÜŞTERİ’ye a�t olacak ve MÜŞTERİ tarafndan karşlanacaktr.

II. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

28. KAPSAM

Sözleşme’n�n Türev Araçlarn Alm Satmna İl�şk�n Özel Hükümler’�nde, ING YATIRIM’n ekonom�k ve f�nansal gös-
tergelere, Sermaye P�yasas Araçlarna, mala, kymetl� madenlere ve döv�ze dayal vadel� �şlem ve ops�yon sözleş-
meler� dah�l her nev� türev aracn Borsa İstanbul Vadel� İşlem ve Ops�yon P�yasas’nda alm satmna �l�şk�n olarak 
MÜŞTERİ’ye vereceğ� h�zmetler� düzenlenmekted�r.

29. BORSA SÖZLEŞMELERİNİN ALIM SATIMINA DAİR SINIRLAMALAR

Borsa Sözleşmes� her türlü vadel� �şlem ve ops�yon sözleşmeler�d�r. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n kend� araclğ vastasyla 
alm satma konu olab�lecek Borsa Sözleşmeler�’n�n türler�n� tek tarafl olarak tesp�t etme hakkna sah�p olduğunu 
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kabul ve beyan eder. ING YATIRIM, MÜŞTERİ tarafndan �let�len em�rler� ksm� olarak kabul edeb�leceğ� g�b� Borsa İstan-
bul nezd�ndek� �lg�l� p�yasa/Pazar/platformlarda yer alan ürünlerden -kend� takd�r yetk�s�ne bağl olarak- em�r kabul 
etmeme veya söz konusu ürünün bulunduğu P�yasa/Pazar/Platformlar �şleme açmama yetk�s�n� ha�zd�r.

30. ALIM VE SATIM EMİRLERİNİN VERİLMESİ

30.1. MÜŞTERİ’n�n Em�rler� Dağtm Kanallar üzer�nden vermes� esastr. Bununla b�rl�kte, MÜŞTERİ, ING YATIRIM ve 
ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’den kaynaklanan sebeplerle, Em�rler�n�, Dağtm Kanallar 
üzer�nden �letemed�ğ� hallerde, Em�rler�n�, ING YATIRIM’a faks veya telefon yoluyla �let�r. Bu şek�lde �let�len Em�rler �le 
Dağtm Kanallar üzer�nden �let�len Em�rler�n tümü Sermaye P�yasas Mevzuat uyarnca sözlü Em�r n�tel�ğ�nded�r. 
Ancak Genel Hükümler’�n faks tal�matlarna �l�şk�n 11. madde hükümler� sakldr.
30.2. Müşter�, yaplan telefon görüşmes�n�n kayt altna alndğn b�ld�ğ�n�, bu duruma muvafakat ett�ğ�n� ve ver�len 
tal�matlarn bağlayc olduğunu kabul ve beyan eder.
30.3. ING YATIRIM ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING, aldğ Em�rlere �l�şk�n tüm kaytlar ve 
yazl dokümantasyonu sermaye p�yasas mevzuatnn öngördüğü süre boyunca saklayacaktr. ING YATIRIM ve ING, 
Em�rler de dah�l herhang� b�r sözlü tal�mat uygulanmadan önce, bu tal�matn yazl olarak tey�t ed�lmes�n� �steme 
hakkna sah�pt�r. Ancak ING YATIRIM ve ING, bu yetk�ler�n� kullanmakla yükümlü değ�ld�r. Herhang� b�r �ht�laf hal�nde, 
MÜŞTERİ’n�n onayn �çeren bu kaytlar, �lg�l� �şlemler�n del�l� saylacaktr.
30.4. ING YATIRIM, MÜŞTERİ’n�n Borsa’da gerçekleşt�r�lmes� gereken �şlemlere �l�şk�n Em�rler�n� Sermaye P�yasas 
Mevzuat’nda öngörülen �lkelere uygun şek�lde �şleme koyar.

31. ALIM VE SATIM EMİRLERİNİN KABULÜNE DAİR İLKELER

31.1. ING YATIRIM, MÜŞTERİ’n�n her türlü alm-satm Emr�n� ksmen veya tamamen reddetme hakkna sah�pt�r. Em�r-
ler�n redded�lmes� hal�nde ING YATIRIM, bu durumu, herhang� b�r gerekçe göstermeks�z�n, emr� aldğ srada MÜŞTE-
Rİ’ye veya tems�lc�s�ne/tems�lc�ler�ne b�ld�recekt�r.
31.2. Alm ve/veya satm taleb�n�n �şleme konulab�lmes� �ç�n, MÜŞTERİ’n�n, �şbu Sözleşme Ek�’n�n 10. maddes�nde-
k� �lkelere uygun şek�lde İşlem Tem�natlar’n ING YATIRIM nezd�nde bulundurmas gerekmekted�r. Borsa tarafndan 
Em�rler�n eşleşt�r�lmes� esnasnda İşlem Tem�natlar’nn yeters�z kaldğ tesp�t ed�l�rse, ING YATIRIM, Emr�n �ptal ed�l-
mes�nden dolay herhang� b�r sorumluluk taşmayacaktr.

32. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

32.1. MÜŞTERİ, Em�rler�, b�r gün �ç�n, b�r seans �ç�n, g�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren �ptal ed�lene kadar geçerl� olacak şek�lde 
ve bel�rl� b�r tar�he kadar geçerl� olacak şek�lde vereb�l�r. Emr�n bel�rl� b�r tar�he kadar geçerl� olacak şek�lde ver�lme-
s� hal�nde, bel�rlenen tar�h, Emr�n geçerl� olacağ süren�n hesaplanmasnda d�kkate alnacaktr. Seans srasnda ve 
herhang� b�r geçerl�l�k süres� bel�rt�lmeden ver�len Em�rler sadece o seans �ç�n geçerl� olacaktr. Seans sonrasnda ve 
geçerl�l�k süres� bel�rt�lmeden ver�len Em�rler, gün sonuna kadar veya b�r sonrak� seans boyunca geçerl� olacaktr. 
Bel�rt�len süre �çer�s�nde gerçekleşmeyen Em�rler geçers�z olacaktr.

33. MÜŞTERİ EMİRLERİNDE FİYAT TESPİT YÖNTEMİ

33.1. MÜŞTERİ, alm ve satm Em�rler�n�n f�yat ve tutarn kend�s� bel�rleyeb�leceğ� g�b�, bu konuda ING YATIRIM’ da 
yetk�l� klab�l�r.
33.2. Alm ve satm Em�rler�n�n f�yat, “p�yasa f�yatl em�r”, “l�m�tl� em�r” veya “eşleşme seansnda dengeley�c� em�r” 
olarak üç kategor�de snf -landrlab�l�r. Bunlar har�c�nde, BISTECH platformunda yer alan d�ğer em�r t�pler� de, �lg�l� 
mevzuat çerçeves�nde, kullanlab�l�r.
(a) P�yasa F�yatl Em�r, p�yasada o an �ç�n mümkün olan en �y� f�yattan başlamak üzere alm veya satm Emr�n�n 
yer�ne get�r�lmes�n� gerekt�r�r.
(b) L�m�tl� Em�r, alm satm Emr�n�n MÜŞTERİ’n�n tesp�t ett�ğ� sab�t b�r f�yattan gerçekleşt�r�lmes�n� öngörür. Ayrca, 
l�m�tl� alm Emr�nde, �şlemler, p�yasa f�yatndan veya daha düşük b�r f�yattan gerçekleşt�r�leb�l�rken, l�m�tl� satş Em-
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r�nde, �şlemler, p�yasa f�yatndan veya daha yüksek b�r f�yattan gerçekleşt�r�leb�l�r.
(c) Eşleşme seansnda dengeley�c� em�r, �lg�l� günde gerçekleşen kapanş f�yatndan ver�len Em�rd�r.
33.3. F�yat, Taraflarn karşlkl olarak varacaklar mutabakatla, yukarda bel�rt�lenler�n dşnda kalan yöntemlerle de 
tesp�t ed�leb�l�r. Ver�len Em�rde f�yat tesp�t yöntem�n�n bel�rt�lmemes� hal�nde, MÜŞTERİ’n�n f�yat tesp�t yönet�m�n� 
bel�rlemede ING YATIRIM’ yetk�l� kldğ kabul ed�l�r.
33.4. MÜŞTERİ, f�yat tesp�t�nden doğan zarar ve kârlardan sorumludur; fakat ING YATIRIM, MÜŞTERİ’n�n menfaatler�-
n� korumak maksadyla azam� d�kkat ve özen� gösterecekt�r.

34. İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN İLKELER

34.1. MÜŞTERİ, ING YATIRIM tarafndan �şlemler�n yer�ne get�r�leb�lmes� amacyla Sermaye P�yasas Mevzuat uyarn-
ca öngörülen ve bu düzenlemelere göre hesaplanan İşlem Tem�natlar’n bulundurmakla yükümlüdür. İşlem Tem�-
natlar Sermaye P�yasas Mevzuatna göre başlangç tem�nat ve sürdürme tem�nat olarak yatrlan tutar anlamna 
gel�r. İşlem Tem�natlar, başlangç ve sürdürme tem�natlar olarak �k� kademede bel�rlen�r. Başlangç Tem�nat, MÜŞ-
TERİ tarafndan Borsa’da poz�syon alab�lmek �ç�n ödenen ve �şleme konu olan Borsa Sözleşmes� baznda bel�rlenen 
m�ktardr. MÜŞTERİ, başlangç tem�natn poz�syon almadan önce ING YATIRIM’a yatracaktr. Söz konusu başlangç 
tem�natnn yatrlmamas hal�nde, Borsa, �şlem�n gerçekleşt�r�lmes�ne �z�n vermeyecekt�r. Sürdürme Tem�nat, P�ya-
sadak� günlük f�yat değ�ş�kl�kler�ne bağl olarak güncellenen tem�nat tutarlarnn ve tem�nat olarak bulundurulmas 
gereken varlk kompoz�syonunun korumas gereken en alt düzeyd�r. MÜŞTERİ, ksa poz�syonun sürdürülmes� srasn-
da sürdürme tem�natna �l�şk�n yükümlülükler�n� yer�ne get�rmey� kabul eder.
34.2. ING YATIRIM tem�natlar üzer�ndek� tüm tasarruf haklarn, gayr� nakd� ksmn nakde çevr�lmes� ve ksa poz�syon-
lardan kaynaklanan zararlarn telaf�s� hakk da dah�l ve fakat bununla snrl olmamak üzere devralmş ve bunlar da 
Takasbank’a devretm�ş olacaktr.
34.3. Türev Araçlarn vadeler� farklyken d�ğer tüm temel ögeler�, özell�kle de sözleşmen�n büyüklüğü aynysa Borsa 
Sözleşmeler�nden b�r�nde uzun poz�syon elde ed�ld�ğ� ancak d�ğer b�r sözleşmede ksa poz�syon elde ed�ld�ğ� takd�r-
de, gen�şleme poz�syonu (farkl poz�syon) kurulacaktr. ING YATIRIM gen�şleme poz�syonlar �ç�n, düz poz�syonlara 
nazaran, daha düşük b�r tem�nat tutar bel�rleyeb�l�r.
34.4. Mevcut tem�natn, Takasbank’n gün sonundak� hesap güncellemeler� net�ces�nde, vadel� �şlem veya ops�yon 
sözleşmeler�nde meydana geleb�lecek değer kayplar veya d�ğer nedenlerle sürdürme tem�nat sev�yes�ne veya 
daha alt sev�yeye düşmes� hal�nde, ING YATIRIM, MÜŞTERİ’ye çağrda bulunarak tem�nat, Sermaye P�yasas Mevzu-
at’nda bel�rt�len zaman ve koşullar dah�l�nde, başlangç tem�nat sev�yes�ne yükseltmes�n� �steyecekt�r. Tem�natn 
sürdürme tem�nat sev�yes�ne veya bu sev�yen�n altna �nmes� hal�nde, tem�nat başlangç tem�nat sev�yes�ne ula-
şncaya kadar doğrudan nakd� ödemede bulunularak tamamlanmaldr.
34.5. İşlem Tem�natlar tutar, İşlem Tem�natlarnn tab� olduğu oranlar, tem�nat olarak kabul ed�leb�lecek varlklar, 
değerlemede kullanlacak katsaylar, tem�nat yatrma zaman g�b� hususlar, Borsa’nn uygun görüşü �le Takasbank 
tarafndan tesp�t ed�lecekt�r. Borsa, farkl İşlem Tem�natlar bel�rleyeb�l�r. Bu nedenle, MÜŞTERİ, Borsa’nn gerçekleşt�-
reb�leceğ� uygulamalar neden�yle ING YATIRIM’n farkl oranlarda ve farkl tutarlarda İşlem Tem�natlar yatrlmasn 
�steyeb�leceğ�n� kabul eder.
34.6. P�yasalarda görülen an� f�yat dalgalanmalar g�b� sebeplerle ortaya çkab�lecek r�skler�n önlenmes�n� sağla-
mak amacyla VIOP �şlemler�ne �l�şk�n tem�nat tutarlar �şbu Sözleşmede bel�rlenm�ş olan snrlarn altna düştüğün-
de MÜŞTERİ’n�n açk poz�syonlar önceden herhang� b�r b�ld�r�m yaplmakszn ING Yatrm tarafndan ksmen veya 
tamamen kapatlab�l�r.

35. GERÇEKLEŞTİRİLEN EMİRLERİN TASFİYESİ

MÜŞTERİ tarafndan ver�len alm ve satm Em�rler�, ING YATIRIM tarafndan Sermaye P�yasas Mevzuatna uygun b�r şe-
k�lde tasf �ye ed�lecekt�r.

36. TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİM ESASLARI

MÜŞTERİ, alm veya satm emr� verm�şse İşlem Tem�natlar’n, bu Sözleşme kapsamndak� yükümlülükler�n yer�ne 
get�r�lmes� �ç�n ING nezd�nde açmş olduğu banka hesaplarnda bulundurmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, ING YATI-
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RIM’n ve ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’n�n, alm em�rler�nden kaynaklanan takas yüküm-
lülüğünün yer�ne get�r�lmes� ve alm em�rler� �le bağlantl ücretler�n, kom�syonlarn ve sa�r g�derler�n karşlanmas 
�ç�n, MÜŞTERİ tarafndan bu Sözleşme kapsamndak� yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n ING nezd�nde açlmş 
hesaplar üzer�nde tasarruf etme yetk�s�ne sah�p olduklarn, her ödeme �şlem� �ç�n MÜŞTERİ’den ayrca tal�mat aln-
masnn gerekl� olmadğn kabul ve beyan eder. Ver�len alm veya satm Emr�n�n yer�ne get�r�lmemes� hal�nde, söz 
konusu tutar MÜŞTERİ’n�n ING nezd�nde açmş olduğu banka hesaplarna ödeneb�l�r. Alm veya satm Emr�n�n yer�ne 
get�r�lmes� hal�nde, MÜŞTERİ’n�n ödem�ş olduğu tutar alm veya satm m�ktarndan mahsup ed�l�r. MÜŞTERİ’n�n bu 
�şlem net�ces�nde bak�ye borcunun kalmas hal�nde ING YATIRIM, söz konusu tutar Sermaye P�yasas Mevzuat’nda 
bel�rt�len süre dah�l�nde ödemes�n� MÜŞTERİ’den �steyeb�l�r.

37. TARAFLARIN BİLGİ VERME ESASLARI

37.1. MÜŞTERİ, ING YATIRIM nezd�nde bulunan hesaplarndak� bak�yey� ve/veya her türlü hareket� her zaman öğ-
renme hakkna sah�pt�r. MÜŞTERİ’n�n hesaplarnda yaplan �şlemler, �şlemler�n yapldğ her günün sonunda MÜŞ-
TERİ tarafndan ING İnternet Bankaclğ/ING Yatrm Elektron�k İşlem Platformu üzer�nden görüntüleneb�lecekt�r.
37.2. MÜŞTERİ, Sözleşme’n�n 3 (üç) numaral ek�ndek� “Ekstre B�ld�r�m Terc�h Formu”nu kullanmak suret�yle yazl 
olarak aks�ne b�r tal�mat vermed�kçe, ING YATIRIM, MÜŞTERİ’n�n hesap hareketler�n� gösteren aylk “Türev P�yasa-
lar Hesap Ekstres�” �le b�rl�kte Türev P�yasalar Açk Poz�syon Raporunu, Türev P�yasalar Müşter� Kâr-Zarar Raporu-
nu, Türev P�yasalar Gayr� Nakd� Tem�natlar Raporunu, Türev Araçlara Konu Standart Varlklar Ekstres�n� ve Türev 
Araçlar Nak�t Hareketler� Ekstres�n�, her takv�m aynn son gününü tak�p eden 7 gün �çer�s�nde MÜŞTERİ’n�n “He-
sap Açlş ve B�lg� Formu”nda bel�rtt�ğ� elektron�k posta adres�ne e-posta yoluyla gönderecekt�r. MÜŞTERİ tarafndan 
herhang� b�r �şlem yaplmayan aylar �ç�n bu raporlarn gönder�lmes� zorunlu değ�ld�r. MÜŞTERİ’n�n, hesap ekstreler�-
n�n �adel� taahhütlü mektupla gönder�lmes�n� talep ett�ğ� hallerde, gönder� masraflar MÜŞTERİ tarafndan karşlanr.

38. ARACILIK ÜCRETİNİN, MASRAFLARIN VE VERGİLERİNİN ÖDENMESİ

38.1. MÜŞTERİ, ING YATIRIM’n, Çerçeve Sözleşme’n�n 6 (alt) numaral ek�nde bel�rt�len ücret, masraf ve kom�syon 
oranlarn uygulayacağn ve bu uygulama net�ces�nde hesaplanacak tutarlar ING YATIRIM’a ödemey� kabul, be-
yan ve taahhüt eder.
38.2. MÜŞTERİ, ayrca, ING YATIRIM’n �şbu Sözleşme Ek� kapsamnda sunacağ türev araçlardan kaynaklanan 
veya bunlarla bağlantl h�zmetler karşlğnda ortaya çkacak her türlü h�zmet bedel�n�, kom�syonlar, kes�nt�ler�, 
d�ğer f�nansal kuruluşlarca tahakkuk ett�r�leb�lecek masraf ve ücretler�, ING YATIRIM’n bu Sözleşme Ek� uyarnca 
MÜŞTERİ adna veya hesabna yapacağ türev araç �şlemler�ne �l�şk�n olarak gerçekleşt�receğ� �şlemlerden dolay 
Borsalar, Takas ve Saklama Kuruluşlar ve yetk�l� d�ğer kuruluşlara ödenecek kom�syon, kes�nt�, masraf ve ücretler� 
ve ING YATIRIM’n MÜŞTERİ adna veya hesabna hareket edeceğ� �şlemlerden doğacak olan banka transfer�, EFT 
ve d�ğer �şlem türler�nden kaynaklanacak her türlü masraf, kom�syon ve ücretler�, �şlem ve/veya gerçekleşme 
tar�h�ndek� tüm verg�ler ve kes�nt�lerle b�rl�kte nakden veya hesaben ödemey� kabul ve taahhüt eder.
38.3. MÜŞTERİ’n�n hesabna yaplacak ödemeler üzer�nden ve bu hesaplarn bak�yes�ne dayanlarak yaplacak 
herhang� b�r �şlem üzer�nden Türk�ye’de veya yurt dşnda tarh ve tahakkuk ett�r�len Banka ve S�gorta Muamele-
ler� Verg�s� de dah�l olmak üzere her türlü damga verg�s� ve tüm d�ğer verg�, harç ve res�mler münhasran MÜŞTERİ 
tarafndan karşlanacaktr.
38.4. ING YATIRIM, kom�syon, masraf ve ücretlere �l�şk�n değ�ş�kl�kler� Müşter�’ye en az 5 (beş) �ş günü önces�nde 
yazl olarak �adel� taahhütlü mektupla b�ld�r�r. MÜŞTERİ, söz konusu tutar ve oranlara �l�şk�n değ�ş�kl�kler� kabul 
etmed�ğ�n� ve/veya sözleşmey� feshetme hakkn kullanmak �sted�ğ�n� ING YATIRIM’a tebellüğ tar�h�nden �t�baren
5 (beş) �ş günü �çer�s�nde b�ld�rmezse kom�syon, masraf ve ücretlerdek� değ�ş�kl�ğ�n tebellüğ tar�h�nden �t�baren
5. (beş�nc�) �ş gününün b�t�m�nde uygulanmaya başlayacağn kabul, beyan ve taahhüt eder.

39. MÜŞTERİ’YE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MÜŞTERİ’n�n Takasbank’a yatrlacak nak�t İşlem Tem�natlar Takasbank tarafndan nemalandrlacaktr. MÜŞTERİ’n�n 
ING YATIRIM’dak� hesabnda bulunan ve herhang� b�r �şleme konu ed�lmeyen nak�t tutarlar �se Genel Hükümler’de yer 
alan, bel�rt�len esaslar çerçeves�nde ING YATIRIM tarafndan nemalandrlr.
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III. SON HÜKÜM

40. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ, İMZASI VE MÜŞTERİ’YE TESLİMİ

40.1. Bu Sözleşme, tüm Taraflarca �mzalandğ tar�hte yürürlüğe g�rmekted�r. Taraflar, bu Sözleşme’y� 2 (�k�) suret ola-
rak usulünce �mzalamş ve akdetm�şlerd�r. MÜŞTERİ �mzal ve kaşel� şek�lde aslna uygunluk onayn ha�z b�r nüshasn 
tesl�m almştr; d�ğer� ING YATIRIM’a �let�lmek üzere ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’ye ver�lm�şt�r.
40.2. MÜŞTERİ toplam 40 madde ve 17 adet ek� har�ç olmak üzere 21 (y�rm� b�r) sayfadan oluşan bu Sözleşme’y� ve 
tüm Ekler�n� b�rl�kte, tamamn okuduğunu, her sayfay �mzalamaya gerek olmadğn, mevzuat gereğ� �lg�l� Eklerde 
mevcut �mzalar har�ç bu sayfadak� �mzalarn tüm Sözleşme hükümler� �ç�n geçerl� olduğunu kabul ve beyan eder. 
Sözleşme Taraflarca usulünce �mzalanmş ve akded�lm�ş olup Müşter�, Sözleşme’n�n ING Yatrm’n  veya ING Yatrm 
adna em�r �let�m� araclğ faal�yet� çerçeves�nde hareket eden BANKA �mzal ve kaşel� şek�lde aslna uygunluk ona-
yn ha�z b�r nüshasn tesl�m almştr.

İşbu Sözleşme ……/……/… tar�h�nde �mza altna alnmştr.

MÜŞTERİ        ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ad ve Soyad/Unvan – İmzas

.....................................................................................................................................................................................................
(*) Sözleşmen�n b�r nüshasn elden tesl�m aldm yaznz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİYE İLİŞKİN ONAYINIZ
ING Yatrm’n ürün ve h�zmetler�n�n tantm/sunum/pazarlamasna �l�şk�n olarak tarafma elektron�k �let�ş�m araçlar 
�le sesl�/görsel/yazl vb. mesaj �çeren t�car� elektron�k �let� göndermes�n� kabul ett�ğ�m� beyan eder�m.

Elektron�k İlet�ş�m Adres�(E-posta/GSM No):

MÜŞTERİ        

Ad ve Soyad – İmzas
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tesl�m almştr; d�ğer� ING YATIRIM’a �let�lmek üzere ING YATIRIM’a em�r �let�m�ne araclk h�zmet� veren ING’ye ver�lm�şt�r.
40.2. MÜŞTERİ toplam 40 madde ve 17 adet ek� har�ç olmak üzere 21 (y�rm� b�r) sayfadan oluşan bu Sözleşme’y� ve 
tüm Ekler�n� b�rl�kte, tamamn okuduğunu, her sayfay �mzalamaya gerek olmadğn, mevzuat gereğ� �lg�l� Eklerde 
mevcut �mzalar har�ç bu sayfadak� �mzalarn tüm Sözleşme hükümler� �ç�n geçerl� olduğunu kabul ve beyan eder. 
Sözleşme Taraflarca usulünce �mzalanmş ve akded�lm�ş olup Müşter�, Sözleşme’n�n ING Yatrm’n  veya ING Yatrm 
adna em�r �let�m� araclğ faal�yet� çerçeves�nde hareket eden BANKA �mzal ve kaşel� şek�lde aslna uygunluk ona-
yn ha�z b�r nüshasn tesl�m almştr.

İşbu Sözleşme ……/……/… tar�h�nde �mza altna alnmştr.

MÜŞTERİ        ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ad ve Soyad/Unvan – İmzas

.....................................................................................................................................................................................................
(*) Sözleşmen�n b�r nüshasn elden tesl�m aldm yaznz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİYE İLİŞKİN ONAYINIZ
ING Yatrm’n ürün ve h�zmetler�n�n tantm/sunum/pazarlamasna �l�şk�n olarak tarafma elektron�k �let�ş�m araçlar 
�le sesl�/görsel/yazl vb. mesaj �çeren t�car� elektron�k �let� göndermes�n� kabul ett�ğ�m� beyan eder�m.

Elektron�k İlet�ş�m Adres�(E-posta/GSM No):

MÜŞTERİ        

Ad ve Soyad – İmzas
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EK DİZİNİ

Ek (1) B�reysel Yatrmc B�lg� Formu
Ek (2) Gerçek Faydalanc Beyan Formu
Ek (3) Ekstre B�ld�r�m Terc�h Formu
Ek (4) Amer�kal Şahs Beyan Formu
Ek (5) Müşter� Snflandrlmas B�lg� Notu ve Müşter� Beyan
Ek (6) Kom�syon, Ücret ve Masraf Tar�fes�
Ek (7) Yatrm H�zmet ve Faal�yetler� Genel R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (8) P�yasa Önces� İşlem Platformu (PÖİP) B�lg�lend�rme Formu
Ek (9) Varant ve Varant Benzer� Sermaye P�yasas Araçlar R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (10) Türev Araçlar ve Vadel� İşlem/Ops�yon Borsas R�sk B�ld�r�m Formu 
Ek (11) Türev Araçlar R�sk B�ld�r�m Formu 
Ek (12) Paylara ve Pay Benzer� D�ğer Kymetlere İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (13) Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Alt Pazar R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (14) Borçlanma Araçlarna İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu
Ek (15) Borsa İstanbul Pay P�yasas İşlem Kurallar B�lg� Formu
Ek (16) Yatrmc Tazm�n Merkez� Hakknda B�lg� Formu
Ek (17) K�ş�sel Ver�ler�n Korunmas Hakknda Açk Rza Metn�
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EK (1) BİREYSEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU
Yatırımcı Hesap No:

Doğum Yeri:

T.C. Kimlik Numarası:

Kimlik Türü:

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl:

Anne Kızlık Soyadı:

Uyruk:

Mesleği:

İletişim Adresi Tercihi:

E-Posta:

Anne Adı: Baba Adı:

Tarihi: Cinsiyeti: K

Nüfus Cüzdanı

T.C.

Ev Adresi

@

İş Adresi

Öğrenim Durumu: İlk Orta Lise Yüksekokul Üniversite Master/Doktora

Vergi Durumu: Tam Mükellef Dar Mükellef

Diğer

Evli Bekar DulMedeni Hali:

Ehliyet

İlçe:

Pasaport Kimlik No:

E

Adı: İkinci Adı: Soyadı:

Ev Adresi:

Cadde / Sokak Adı:

Bina Adı:

Semt / Mahalle:

İlçe:

Ev Telefonu:

Meslek:

İşin Türü:

Görev:

İş Adres Bilgileri:

Cadde / Sokak Adı:

Bina Adı:

Semt / Mahalle:

İlçe:

İş Telefonu 1:

Kamu Sektöründe Ücretli Serbest Meslek Sahibi Ev Hanımı

Özel Sektörde Ücretli Emekli

Meslek:

Diğer

Bina No:

Bina No:

Posta Kodu:

İl:

Mobil Telefon:

Posta Kodu:

İl:

İş Telefonu 2:

Kat No:

Kat No:

Faks:

Daire No:

Daire No:
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Mali Bilgiler

Adınıza Kayıtlı Gayrimenkuller

1. ...............................................

2. ...............................................

Sahibi Olduğunuz Otomobil

Aylık Ortalama Geliriniz

Kira Geliriniz

Diğer Gelirler

Aylık Tasarruf Tutarınız

Aracı Kurumlar

Kullanmakta Olduğunuz Kredi Kartları

Yatırımcı Profili

Var

2.000 TL’den Az

2.000-5.000 TL Arasında

2.000 TL’den Az

2.000-5.000 TL Arasında

Risk Tercihi Riski Az ve Getiri Garantili

Biraz Daha Fazla Getiri İçin Sınırlı Risk Almak

Risk Alarak Yüksek Getiri Elde Etmeye Çalışmak

5.000-10.000 TL Arasında

10.000 TL ve Üzeri

5.000-10.000 TL Arasında

10.000 TL ve Üzeri

2.000 TL’den Az

2.000-5.000 TL Arasında

Banka Adı
Banka Adı

Banka Bilgileri Banka Adı Şube Adı

Şube Adı
Şube Adı

Banka Adı

Banka Adı

Limit

Limit

5.000-10.000 TL Arasında

10.000 TL ve Üzeri

Var Yok Markası Modeli

İli

İli

İlçesi

İlçesi

Yok

Ürün Tercihleri

Yatırım Süresi Uzun Vade Orta Vade Kısa Vade Günlük Alım-Satım

a.Sabit Getirili
Devlet Tahvili/
Hazine Bonosu
Repo/Ters Repo
Özel Sektör Tahvili/
Finansman Bonosu
Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet
Eurobond

Hisse Senedi
VIOP
Yabancı Hisse
Senedi
Döviz
Altın
Varant

A Tipi Yatırım
Fonu
B Tipi Yatırım
Fonu

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

b.Değişken Getirili c.Diğer
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Bireysel Yatırımcı Bilgi Formu’nda vermiş olduğum mali bilgiler ve yatırımcı profiline ait bilgilerimin tümünün 
doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim.

Yatırımcı Adı Soyadı     İmza    Tarih

İstenilen Belgeler

Bireysel Yatırımcı Tanıma Formu’ndaki bilgiler SPK Tebliği çerçevesinde müşterilerin risk tercihlerini belirlemek 
amacı ile alınmaktadır. Bu bilgilerin verilmemesi halinde her türlü sorumluluk tarafıma aittir. Her türlü sorumluluk 
tarafıma ait olmak üzere mali bilgilerimi vermekten SPK’nin seri 5, No: 46 sayılı tebliğinin 12. maddesi gereğince 
feragat ediyorum.

Yatırımcı Adı Soyadı     İmza    Tarih

Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport)

İkametgâh ya da Fatura
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Bireysel Yatırımcı Bilgi Formu’nda vermiş olduğum mali bilgiler ve yatırımcı profiline ait bilgilerimin tümünün 
doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim.

Yatırımcı Adı Soyadı     İmza    Tarih

İstenilen Belgeler

Bireysel Yatırımcı Tanıma Formu’ndaki bilgiler SPK Tebliği çerçevesinde müşterilerin risk tercihlerini belirlemek 
amacı ile alınmaktadır. Bu bilgilerin verilmemesi halinde her türlü sorumluluk tarafıma aittir. Her türlü sorumluluk 
tarafıma ait olmak üzere mali bilgilerimi vermekten SPK’nin seri 5, No: 46 sayılı tebliğinin 12. maddesi gereğince 
feragat ediyorum.

Yatırımcı Adı Soyadı     İmza    Tarih

Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport)

İkametgâh ya da Fatura
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EK (2) GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

lNG Yatrm Menkul Değerler A.Ş. nezd�nde açtğm/açtğmz ve açacağm/açacağmz her türlü hesaplarm/hesapla-
rmz neden�yle kend� adma ve kend� hesabma/kuruluşumuz adna ve kuruluşumuz hesabna hareket ett�ğ�m�/ett�-
ğ�m�z�,  başkas hesabna hareket etmed�ğ�m�/etmed�ğ�m�z� ve kend� adma/kuruluşumuz adna ve fakat başkas he-
sabna hareket etmem/etmem�z hal�nde, 5549 sayl “Suç Gel�r�n�n Aklanmasnn Önlenmes� Hakknda Kanun’un 15. 
Maddes�ne uygun olarak k�m�n hesabna �şlem yaptğm/yaptğmz ve bu k�ş�n�n/k�ş�ler�n k�ml�k b�lg�ler�n� ING Yatrm 
Menkul Değerler A.Ş.’ye derhal ve yazl olarak b�ld�receğ�m�/b�ld�receğ�m�z� kabul, beyan ve taahhüt eder�m/eder�z.
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EK (3) EKSTRE BİLDİRİM TERCİH FORMU

Sermaye P�yasas İşlemler� Çerçeve Sözleşmes� çerçeves�nde aylk ekstre b�ld�r�mler� �le �lg�l� olarak aşağda bel�rt�len 
terc�hler�m doğrultusunda �şlem yaplmasn talep eder�m.

A) AYLIK EKSTRE BİLDİRİMİ YAPILIP YAPILMAMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ TERCİHİ

  Aylk ekstre b�ld�r�m� yaplmasn �stem�yorum.  (Bu seçeneğ� Profesyonel Müşter�ler �şaretleyeb�l�r.)

  Aylk ekstre b�ld�r�m� yaplmasn �st�yorum.

B) AYLIK EKSTRE BİLDİRİM YÖNTEMİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ TERCİHİ

  Aylk ekstre b�ld�r�m�n�n sadece �adel� taahhütlü posta yoluyla adres�me gönder�lmes�n� �st�yorum. 

  Aylk ekstre b�ld�r�m�n�n �adel� taahhütlü posta yoluyla adres�me, elektron�k posta yoluyla elektron�k posta ad  
  res�me gönder�lmes�n� �st�yorum.

  Aylk ekstre b�ld�r�m�n�n sadece elektron�k posta yoluyla elektron�k posta adres�me gönder�lmes�n� �st�yorum.

C) İŞLEM SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM YÖNTEMİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ TERCİHİ

Gerçekleşt�rd�ğ�m �şlem�n n�tel�ğ�ne göre düzenlenecek olan; İşlem Sonuç Formu’nun, Türev Araç İşlem Sonuç 
Formu’nun ya da Kaldraçl Alm Satm İşlemler� İşlem Sonuç Formu’nun,

  Sadece elektron�k posta yoluyla elektron�k posta adres�me gönder�lmes�n� �st�yorum.

  Forma elektronik ortamda erişimimim sağlanmasn, iadeli taahhütlü posta veya elektronik posta yoluyla  
  b�ld�r�m yaplmamasn �st�yorum.
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EK (4) AMERİKALI ŞAHIS BEYAN FORMU

(a) ABD’de �kamet eden her nev�şahs;
(b) Amer�ka B�rleş�k Devletler� vatandaşlar (ve Greencard sah�pler�);
(c) Kend�s�n�, ING Türk�ye’de hesap açlş veya ING Türk�ye’n�n herhang� b�r d�ğer doğrulama veya benzer durum ve k�m-
l�k tesp�t� sürec�n�n b�r parças olarak, ABD’de muk�m olarak tanmlayan her nev� b�rey;
(d) ABD’de muk�m b�r yatrm danşman veya yönet�c�s� araclğyla ING Yatrm �le �şlem gerçekleşt�ren veya tal�mat-
larn ING Yatrm Türk�ye’ye bu şek�lde ulaştran her nev� b�rey veya bu tür b�rey�n ABD’de muk�m sa�r tems�lc�s� veya 
ABD’de menkul kymetler �le bağlantl olarak ödeme yapan, kabul eden veya tesl�mat gerçekleşt�ren veya b�lg� topla-
yan veya tem�n eden her nev� b�rey Amer�kal Şahs statüsünded�r ve yukardak� maddeler kapsamnda bulunan k�ş�le-
re ING Yatrm Türk�ye tarafndan menkul kymete dayal yatrm h�zmet� ver�lememekted�r.
(e) Müşter�, �şbu Amer�kal Şahs Beyan Formu �le �lg�l� olarak, müşter� beyan gereğ�nce �şlem yaplmasn, �şbu mad-
dedek� tanmlamalar kapsamnda bulunmas veya gelecekte bu kapsama g�recek şek�lde statüsünde değ�ş�kl�k olmas 
hal�nde, durumu ING Yatrm Türk�ye’ye derhal b�ld�receğ�n�, olas değ�ş�kl�ğ�n ING Yatrm Türk�ye tarafndan tesp�t�n� 
müteak�p, ver�len h�zmetler�n derhal sonlandrlmas ve/veya gerekl� �şlemler�n yaplmas durumunda, tüm sorumlulu-
ğun şahsna a�t olduğunu, ING Yatrm’n  bu �şlemlerle �lg�l� en gen�ş anlamda �bra ett�ğ�n� kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yukarda bel�rt�len tanm kapsamnda Amer�ka B�rleş�k Devletler� �le herhang� b�r bağlantnz bulunmas durumunda 
aşağdak� seçeneğ� �şaretlemel� ve statünüzde b�r değ�ş�kl�k olduğunda da ING Yatrm Türk�ye’ye b�ld�rmel�s�n�z.

  ABD �le (ABD vatandaş/Greencard sah�b� olma, ABD’de yerleş�m, posta, mal� adres veya telefon sah�b� olma, 

ABD �le bağlants olan yatrm danşman veya vek�l� olma durumlarndan b�r� ya da b�rkaç kapsamnda) bağlant 
bulunmaktadr.
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EK (5) MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI BİLGİ NOTU VE MÜŞTERİ BEYANI 

I. İlg�l� Mevzuat Hükümler�

MÜŞTERİ’n�n snflandrlmas, Kurul tarafndan çkarlmş olan Yatrm Kuruluşlar Tebl�ğ�’n�n 29-32’nc� maddeler� hük-
müne uygun olarak yaplacaktr. Snflandrmaya �l�şk�n olarak bahse konu Tebl�ğ düzenlemeler� aşağdak� şek�lded�r:

1. Müşter� snflandrlmas

a) Yatrm kuruluşlar, tüm müşter�ler�n� Yatrm Kuruluşlar Tebl�ğ�’nde bel�rt�len esaslar doğrultusunda profesyonel ya 
da genel müşter� olarak snflandrmak, bu snflandrmaya uygun olarak h�zmet ve faal�yet sunmak ve müşter� snfla-
rna uygun olarak yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek zorundadr.
b) Yatrm kuruluşlar, snflandrma yaparken müşter�ler�ne Yatrm Kuruluşlar Tebl�ğ� uyarnca yer aldklar snf ve �lg�l� 
mevzuat hükümler� �le yer aldklar snf değ�şt�rme haklar hakknda b�lg� vermek zorundadr.
c) Müşter�, tab� olduğu snflandrmay etk�leyeb�lecek b�r durum ortaya çktğnda söz konusu hususu yatrm kurulu-
şuna b�ld�rmekle, yatrm kuruluşu �se müşter�n�n snfn etk�leyecek b�r durumun ortaya çktğn öğrenmes� hal�nde 
mevzuatta öngörülen yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n gerekl� �şlemler� tes�s etmekle yükümlüdür. Yukarda yer 
alan esaslar çerçeves�nde ver�len b�lg�ler�n doğruluğundan ve gerekt�ğ�nde güncellenmes�nden Müşter� sorumludur.
d) Yatrm kuruluşlar müşter�ler�n, profesyonel müşter� olduğuna �l�şk�n tevs�k ed�c� belgeler� Müşter�’den talep etmekle 
ve Kurulun belge ve kayt �le �lg�l� düzenlemeler� uyarnca bel�rlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

2. Profesyonel Müşter� ve Genel Müşter�

a) “Profesyonel müşter�” kend� yatrm kararlarn vereb�lecek ve üstlend�ğ� r�skler� değerlend�reb�lecek tecrübe, b�lg� 
ve uzmanlğa sah�p müşter�y� �fade eder. B�r müşter�n�n profesyonel müşter� olarak d�kkate alnab�lmes� �ç�n aşağdak� 
kuruluşlardan b�r� olmas ya da saylan n�tel�kler� ha�z olmas gerek�r:
�. Arac kurumlar, bankalar, portföy yönet�m ş�rketler�, kolekt�f yatrm kuruluşlar, emekl�l�k yatrm fonlar, s�gorta ş�r-
ketler�, �potek f�nansman kuruluşlar, varlk yönet�m ş�rketler� �le bunlara muad�l yurt dşnda yerleş�k kuruluşlar,
��. Emekl� ve yardm sandklar, 17/7/1964 tar�hl� ve 506 sayl Sosyal S�gortalar Kanunu’nun geç�c� 20’nc� maddes� uya-
rnca kurulmuş olan sandklar,
���. Kamu kurum ve kuruluşlar, Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankas, Dünya Bankas ve Uluslararas Para Fonu g�b� ulus-
lararas kuruluşlar,
�v. N�tel�kler� �t�baryla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul ed�leb�lecek d�ğer kuruluşlar,
v. Akt�f toplamnn 50.000.000 Türk L�ras, yllk net haslatnn 90.000.000 Türk L�ras, özsermayes�n�n 5.000.000
Türk L�rasnn üzer�nde olmas kstaslarndan en az �k�s�n� taşyan kuruluşlar,
v�. 32’nc� maddede tanmlanan talebe dayal olarak profesyonel kabul ed�len müşter�ler.
b) Yatrm kuruluşunun herhang� b�r faal�yet veya h�zmet sunmadan önce profesyonel müşter�ler�n�, yararlanamaya-
caklar mevzuat hükümler� hakknda yazl olarak b�lg�lend�rmes� şarttr.
c) Müşter�’n�n, profesyonel müşter� olarak d�kkate alnmak �stemed�ğ� ve bu taleb�n� yazl olarak yatrm kuruluşuna 
�lett�ğ� durumlarda, yatrm kuruluşunun bu taleb� d�kkate almas zorunludur.
d) Profesyonel müşter� tanm kapsamna g�rmeyen müşter�ler “genel müşter�” kabul ed�l�r.

3. Talebe dayal olarak profesyonel müşter� kabul ed�lecek müşter�ler

a) Genel müşter�lerden aşağdak� n�tel�kler� ha�z olanlar, yazl olarak talep etmeler� ve aşağdak� şartlardan en az 
�k�s�n� sağladklarn tevs�k etmeler� durumunda, yatrm kuruluşunun sunab�leceğ� h�zmet ve faal�yetlerden profes-
yonel müşter� sfatyla yararlanab�l�r. B�r müşter�n�n profesyonel müşter� olarak kabul ed�leb�lmes� �ç�n aşağdak� 
şartlardan en az �k�s�n� sağlamas gerek�r:
�. İşlem yaplmas talep ed�len p�yasalarda son 1 yl �ç�nde, her 3 aylk dönemde en az 500.000 Türk L�ras hacm�nde 
ve en az 10 adet �şlem gerçekleşt�rm�ş olmalar,
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��. Nak�t mevduatlarnn ve sah�p olduklar sermaye p�yasas araçlarnn da dah�l olduğu f �nansal varlklar toplam-
nn 1.000.000 Türk L�ras tutarn aşmas,
���. F�nans alannda üst düzey yönet�c� poz�syonlarndan b�r�nde en az 2 yl görev yapmş olmas veya sermaye p�-
yasas alannda en az 5 yl �ht�sas personel� olarak çalşmş olmas veya Sermaye P�yasas Faal�yetler� İler� Düzey 
L�sans veya Türev Araçlar L�sansna sah�p olmas.
Y�ne ayn surette; yukarda bel�rt�len şartlar müşter�ler�n ha�z olmamas durumunda dah� yazl olarak müşter�ler�n 
olarak talep etmes� ve müşter�ler�n son 1 yl �ç�nde, her 3 aylk dönemde en az 500.000 Türk L�ras hacm�nde ve en az 
10 adet �şlem gerçekleşt�r�ld�ğ�n� tevs�k eder belgeler� sunmas hal�nde, söz konusu müşter�ler �şbu Sözleşme tahtn-
dak� h�zmet ve faal�yetlerden talebe dayal olarak profesyonel müşter� sfatyla yararlanab�lecekt�r.

b) Bu tutarlar gerekl� görülmes� durumunda Kurul tarafndan değ�şt�r�leb�l�r.
c) Kurulun �lg�l� düzenlemeler�nde yer alan n�tel�kl� yatrmc tanm kapsamnda, talebe dayal olarak profesyonel 
kabul ed�lecek müşter�ler�n bel�rlenmes�nde bu madden�n b�r�nc� fkrasnda yer alan şartlardan sadece (b) bend�n-
dek� şart sağlayanlar n�tel�kl� yatrmc olarak kabul ed�l�r.

II. Profesyonel Müşter�ler�n Yararlanamayacaklar Mevzuat Hükümler�

1) Yatrm kuruluşlar alm satma araclk faal�yet� kapsamnda genel müşter�ler�ne h�zmet sunmadan önce kend�s�-
ne yaplan genel r�sk b�ld�r�m�ne ek olarak �şleme konu sermaye p�yasas araçlarnn r�skler�n� müşter�ye açklamak 
zorundadr. Profesyonel müşter�ler �ç�n �se böyle b�r zorunluluk olmamakla b�rl�kte, profesyonel müşter� bu açkla-
malarn kend�s�ne yaplmasn talep etme hakkn ha�zd�r.
2) Yatrm kuruluşlar alm satma araclk ve halka arza araclk faal�yetler� kapsamnda genel müşter�lere uygunluk 
test� yapmakla yükümlü olmakla b�rl�kte, profesyonel müşter�ler �ç�n uygunluk test� yapmakla yükümlü değ�ld�r. 
Buna bağl olarak, profesyonel müşter�ye yatrm kuruluşu tarafndan sunulacak h�zmet ve ürünler�n, profesyonel 
müşter�ye uygun olup olmadğ hususu, profesyonel müşter�n�n kend�s� tarafndan bel�rlenmel�d�r.
3) Yatrm kuruluşlar, yatrm h�zmet ve faal�yetler� kapsamnda çerçeve sözleşme �mzalamadan önce genel müş-
ter�ler�ne sermaye p�yasas araçlar �le yatrm h�zmet ve faal�yetler�ne �l�şk�n genel r�skler� açklamak ve bu amaçla 
asgar� �çer�ğ� Kurulca bel�rlenm�ş olan “Yatrm H�zmet ve Faal�yetler� Genel R�sk B�ld�r�m Formu”nun b�r örneğ�n� ver-
mek ve bu şek�lde genel müşter�y� b�lg�lend�rmekle yükümlüdür. Profesyonel müşter�n�n �se bu şek�lde b�lg�lend�r�l-
mes�ne gerek bulunmamaktadr.
4) Müşter� hesab bulunan yatrm kuruluşlar, yatrm h�zmet ve faal�yetler� �le yan h�zmetler �le �lg�l� olarak aylk dö-
nemler �t�baryla hazrlanacak hesap ekstres�n� �lg�l� dönem� �zleyen 7 (yed�) �ş günü �çer�s�nde MÜŞTERİ’ler�n adres-
ler�ne göndermek zorundadrlar. Bununla b�rl�kte, hesap ekstres� gönder�lmemes� hususunda münhasran sözleşme 
�mzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmeler�nde yer ver�len profesyonel müşter�lere hesap ekstres� gönder�lme-
yeb�l�r.
5) Yatrm H�zmetler� Tebl�ğ�’n�n “müşter� varlklarna �l�şk�n b�ld�r�m” başlkl 69‘uncu maddes�n�n b�r�nc� fkrasna 
göre saklamaya yetk�l� yatrm kuruluşu tarafndan müşter�lere a�t sermaye p�yasas araçlarna ve nakde �l�şk�n ola-
rak müşter�lere Kurulun belge ve kayt düzenlemeler�nde yer alan esaslar çerçeves�nde asgar� olarak ayda b�r b�ld�-
r�m yaplmas esas olup b�ld�r�m yaplmamas hususunda profesyonel müşter�lerle sözleşme �mzalanmas veya bu 
hususa çerçeve sözleşmede yer ver�lmes� mümkündür.
6) Yatrm H�zmetler� Tebl�ğ�’n�n “müşter� �le saklamac kuruluş arasnda mutabakat” başlkl 68’�nc� maddes�n�n b�-
r�nc� fkrasna göre saklama h�zmet� sunulan müşter�ler �le saklamaya yetk�l� yatrm kuruluşunun �ç kontrolden so-
rumlu b�r�m� veya personel� tarafndan müşter�ye a�t sermaye p�yasas araçlar ve nakde �l�şk�n her takv�m ylnda en 
az 1 defa yazl veya elektron�k ortamda mutabakat sağlanmas zorunludur. Ayn madden�n �k�nc� fkras uyarnca 
profesyonel müşter�lerden yazl onay alnmas durumunda b�r�nc� fkrada yer alan mutabakatn yaplmas zorunlu 
değ�ld�r.

III. Müşter�’n�n Beyan

Sözleşme kapsamnda sermaye p�yasas �şlemler� yapmaya başlamadan önce, müşter� snflandrlmasna �l�şk�n 
usul, esas ve �lg�l� mevzuat hükümler� hakknda yeterl� derecede b�lg�lend�r�ld�ğ�m�; snflandrlma �le �lg�l� olarak 
verm�ş olduğum b�lg� ve belgeler�n doğruluğundan ve gerekmes� hal�nde güncellenmes�nden sorumlu olduğumu; 
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Sözleşme çerçeves�nde sağlanan ürün ve h�zmetler�n kend� taleb�m doğrultusunda sunulduğunu ve bu konuda ING 
Yatrm tarafndan herhang� b�r telk�n ve tavs�yede bulunulamayacağ hususunda uyarldğm;

Uygunluk test� sonucumda tarafma uygun olmadğ anlaşlan ürünler� talep etmem hal�nde, bu ürünler�n taraf-
ma sunulup sunulmamas hususunda ING Yatrm’n takd�r hakk olduğunu ve bu ürünler�n taleb�m çerçeves�nde 
sunulmas hal�nde, bu yatrmlarn sonuçlarndan ve r�skler�nden kaynaklanacak zarardan sorumluluğun tamamen 
tarafmda olduğunu, kabul ve beyan eder�m.
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EK (6) KOMİSYON, ÜCRET VE MASRAF TARİFESİ

Hesap Açlş ve Ş�fre Ücret� MKK ve Takasbank’n tar�fes� uyarnca ücretlend�r�lecekt�r.

Saklama ve Bakm Masraf MKK ve Takasbank’n tar�fes� uyarnca ücretlend�r�lecekt�r.

H�sse Sened� İşlem hacm� üzer�nden b�nde 2 + BSMV

Em�r �ptal�, em�r m�ktarnn azaltm ve 
em�rler�n f�yatlarnn olumsuz yönde 
değ�şt�r�lmes�

BIST’�n tar�fes� uyarnca ücretlend�r�lecekt�r.

Vadel� İşlem Sözleşmes� İşlem Hacm� üzer�nden b�nde 1 + BSMV

Bu Kom�syon, Ücret ve Masraf Tar�fes�’nde yer alan ücret, masraf ve kom�syonlar, uygulanacak azam� tutarlar 
göstermekte olup bahse konu tutarlarn ING YATIRIM tarafndan tek tarafl olarak Müşter� leh�ne değ�şt�r�lmes� 
mümkündür.

İşbu Tar�fe’y� okuyup anladğm ve özgür �rademle �mzaladğm, kabul, beyan ve taahhüt eder�m.
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EK (7) YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU 

Öneml� Açklama

Sermaye p�yasalarnda yapacağnz �şlemler sonucu kâr elde edeb�leceğ�n�z g�b� zarar etme r�sk�n�z de bulunmak-
tadr. Bu nedenle �şlem yapmaya karar vermeden önce, p�yasalarda karşlaşab�leceğ�n�z r�skler� anlamanz, mal� 
durumunuzu ve kstlarnz d�kkate alarak karar vermen�z gerekmekted�r.

Bu amaçla III-39.1 sayl “Yatrm Kuruluşlarnn Kuruluş ve Faal�yet Esaslar Hakknda Tebl�ğ”�n 25’�nc� maddes�nde 
öngörüldüğü üzere “Genel R�sk B�ld�r�m Formu”nda yer alan aşağdak� hususlar anlamanz gerekmekted�r.

Uyar

İşlem yapmaya başlamadan önce, çalşmay düşündüğünüz kuruluşun, yapmak �sted�ğ�n�z sermaye p�yasas �ş-
lemler�ne �l�şk�n “Yetk� Belges�” olup olmadğn kontrol ed�n�z. Sermaye p�yasas �şlemler� konusunda yetk�l� olan 
banka ve sermaye p�yasas arac kurumlarn www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web s�teler�nden öğreneb�l�rs�n�z.

R�sk B�ld�r�m�

İşlem yapacağnz arac kuruluş �le �mzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de bel�rt�len hususlara ek olarak, aşağdak� 
hususlar anlamanz çok öneml�d�r.

1. Yatrmc kuruluş nezd�nde açtracağnz hesap ve bu hesap üzer�nden gerçekleşt�r�lecek tüm �şlemler �ç�n Ser-
maye P�yasas Kurulu, borsalar ve takas merkezler� tarafndan çkartlan �lg�l� her türlü mevzuat ve benzer� tüm 
�dar� düzenleme hükümler� uygulanacaktr.
2. Sermaye p�yasas �şlemler� çeş�tl� oranlarda r�sklere tab�d�r. P�yasada oluşacak f�yat hareketler� sonucunda 
arac kuruluşlara yatrdğnz parann tümünü kaybedeb�leceğ�n�z g�b� kayplarnz yapacağnz �şlem�n türüne 
göre yatrdğnz para tutarn dah� aşab�lecekt�r.
3. Kred�l� �şlem veya açğa satş g�b� �şlemlerde kaldraç etk�s� neden�yle, düşük özkaynak �le �şlem yapmann p�-
yasada lehe çalşab�leceğ� g�b� aleyhe de çalşab�leceğ� ve bu anlamda kaldraç etk�s�n�n tarafnza yüksek ka-
zançlar sağlayab�leceğ� g�b� zararlara da yol açab�leceğ� �ht�mal� göz önünde bulundurulmaldr.
4. Yatrm kuruluşunun p�yasalarda yapacağnz �şlemlere �l�şk�n tarafnza aktaracağ b�lg�ler ve yapacağ tavs�-
yeler�n eks�k ve doğrulanmaya muhtaç olab�leceğ� tarafnzca d�kkate alnmaldr.
5. Sermaye P�yasas Araçlar’nn alm satmna �l�şk�n olarak arac kuruluşun yetk�l� personel�nce yaplacak tekn�k 
ve temel anal�z�n k�ş�den k�ş�ye farkllk arz edeb�leceğ� ve bu anal�zlerde yaplan öngörüler�n kes�n olarak gerçek-
leşmeme olaslğnn bulunduğu d�kkate alnmaldr.
6. Yabanc para c�ns�nden yaplan �şlemlerde, yukarda saylan r�sklere ek olarak kur r�sk�n�n olduğu, kur dalgalan-
malar neden�yle Türk L�ras baznda değer kayb olab�leceğ�, devletler�n yabanc sermaye ve döv�z hareketler�n� 
kstlayab�leceğ�, ek ve/veya yen� verg�ler get�reb�leceğ�, alm-satm �şlemler�n�n zamannda gerçekleşmeyeb�le-
ceğ� b�l�nmel�d�r.
7. ING Yatrm yatrm terc�hler�n� etk�leyeb�lecek, kamunun değerlend�rmes�ne sunulmuş veya sunulmamş, özel 
olarak derlenm�ş, nesnel p�yasa ver�ler�n� Müşter�ler� �le paylaşab�l�r. Ancak bu b�lg�ler�n herhang� b�r şek�lde b�r 
yatrma yönlend�rme amacyla ver�lmed�ğ� ve bu b�lg�ler�n herhang� b�r get�r� sağlanmas veya kaybn önlenmes� 
garant�s� vermed�ğ� b�l�nmel�d�r.
8. İşlemler�n�ze başlamadan önce, arac kuruluşunuzdan yükümlü olacağnz bütün kom�syon ve d�ğer muamele 
ücretler� konusunda tey�t almalsnz. Eğer ücretler parasal olarak �fade ed�lmem�şse ücretler�n parasal olarak 
s�ze nasl yansyacağn gösteren anlaşlr örnekler �çeren yazl b�r açklama talep etmel�s�n�z.

İşbu sermaye p�yasas �şlemler� r�sk b�ld�r�m formu, Müşter�’y� genel olarak mevcut r�skler hakknda b�lg�lend�rme-
y� amaçlamakta olup Sermaye P�yasas Araçlar’nn alm satmndan ve uygulamadan kaynaklanab�lecek tüm 
r�skler� kapsamayab�l�r. Dolaysyla tasarruflarnz bu t�p yatrmlara yönlend�rmeden önce d�kkatl� b�r şek�lde 
araştrma yapmalsnz.
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Yukardak� tüm hususlar okuyup, anladğm; bu konularla �lg�l� sormuş olduğum sorularn ING Yatrm yet-
k�l�ler�nce cevaplandğn ve herhang� b�r tereddüdümün kalmadğ, �şbu esaslarn uygulanmas srasnda 
Arac Kurumun/Banka’nn kusuru veya �hmal� neden�yle doğab�lecek zararlarm talep ve dava haklarm 
sakl kalmak kaydyla özgür �rademle bu “Yatrm H�zmet ve Faal�yetler� Genel R�sk B�ld�r�m Formu”nu �m-
zaladğm ve bundan sonra Sözleşme’y� �mzalayarak Form’un b�r örneğ�n� aldğm kabul ve beyan eder�m.  
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EK (8) PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) BİLGİLENDİRME FORMU

ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş. �le yaptğm Sermaye P�yasas Çerçeve Sözleşmes�’nde bel�rt�len hususlara ek 
olarak;

1. P�yasa Önces� İşlem Platformu’nda (Platform) halka açk statüde bulunan fakat daha önce Borsa’da �şlem gör-
meyen ş�rketlerden Kurulca bel�rlenen ş�rketler�n paylarnn �şlem gördüğünün,
2. Ş�rket paylarnn Platforma kabul şart olarak Sermaye P�yasas Kurulu (SPK) karar dşnda Borsa İstanbul A.Ş. 
tarafndan ş�rket�n hukuk� ve mal� durumu �le faal�yetler� açsndan herhang� b�r �nceleme yaplmadğnn, bu 
alanlarda Kotasyon Yönerges� ve d�ğer Borsa mevzuatnda yer alan herhang� b�r n�cel�k ve/veya n�tel�ğe �l�şk�n 
kr�tere (kârllk, faal�yet süres�, sermaye büyüklüğü, p�yasa değer� g�b� unsurlara bağlanmş snrlayc şartlar) 
göre değerlend�rme yaplmadğnn, söz konusu paylar Borsa’da �şlem görmeye başladktan sonra da söz konusu 
ş�rketler�n hukuk� ve mal� durumu �le faal�yetler� açsndan herhang� b�r �nceleme yaplmayacağnn,
3. PÖİP’te �şlem gören ş�rket�n SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeler�ne uymamas hal�nde, ş�rket paylarnn �şlem 
srasnn sürekl� olarak durdurulab�leceğ�n�n,
4. SPK’nn 03.06.2011 tar�hl� ve 17/519 sayl karar gereğ� Ş�rket�n paylarnn Platformda �şlem görmeye başla-
dğ tar�hten �t�baren SPK’nn II-15.1 sayl Özel Durumlar Tebl�ğ� kapsamnda özel durum açklamas yapmakla 
yükümlü olduğunun, ancak d�ğer sermaye p�yasas mevzuat yükümlülükler� açsndan Platformda �şlem gören 
ş�rketler �ç�n Kurulca bel�rlenen d�ğer yükümlülüklere tab� olduğunun,
5. Ş�rket paylarnn Platformda �şlem görmes�n�n ş�rket�n veya ş�rket paylarnn SPK ve Borsa İstanbul tarafndan 
tekeffülü anlamna gelmeyeceğ�n�n, Platform’da yapacağm yatrm ve üstlend�ğ�m r�sk neden�yle uğrayab�le-
ceğ�m zararlardan SPK ve Borsa İstanbul’un sorumlu olmadğnn
6. İşbu b�lg�lend�rme formu ad altnda bel�rt�len platformun/p�yasann/pazarn �sm�n�n her zaman değ�şeb�lece-
ğ�n�, b�lg�lend�rmeler�n mevzuat kapsamnda zorunlu olmamas sebeb�yle bu b�lg�lend�rmeler�n ING Yatrm ta-
rafndan ver�len b�r taahhüt �çermed�ğ�n�, gerekl� tüm b�lg�lend�rmelere Borsa İstanbul’un resm� web s�tes�nden 
er�şeb�leceğ�m konusunda b�lg�lend�r�ld�ğ�m�, bu b�lg�lend�rmelerden dolay h�çb�r şek�lde ING Yatrm’a b�r �dd�a 
ve hak taleb�nde bulunamayacağmn

b�l�nc�nde olarak �şlem yaptğm, P�yasa Önces� İşlem Platformu B�lg�lend�rme Formu’nu ve P�yasa Önces� İş-
lem Platformu İşley�ş Uygulama Usulü ve Esaslarn okuyup anladğm, �şbu belgey� özgür �rademle �mzalad-
ğm, kabul, beyan ve taahhüt eder�m.
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EK (9) VARANT VE VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU 

Öneml� Açklama

Sermaye p�yasasnda gerçekleşt�receğ�n�z varant ve varant benzer� sermaye p�yasas araçlar alm satm �şlemle-
r� sonucunda kâr edeb�leceğ�n�z g�b�, zarar r�sk�n�z de bulunmaktadr. Bu nedenle �şlem yapmaya karar vermeden 
önce, p�yasada karşlaşab�leceğ�n�z r�skler� anlamanz, mal� durumunuzu ve kstlarnz d�kkate alarak karar verme-
n�z gerekmekted�r. Bu amaçla, VII-128.3 Varantlar ve Yatrm Kuruluşu Sert�f �kalar Tebl�ğ�’n�n 9. maddes�nde ön-
görüldüğü üzere “Varantlar ve Varant Benzer� Sermaye P�yasas Araçlarna İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu”nda yer alan 
aşağda hususlar anlamanz gerekmekted�r.

Uyar

İşlem yapmaya başlamadan önce, çalşmay düşündüğünüz kuruluşun söz konusu �şlemlere �l�şk�n yetk�s�n�n olup 
olmadğn kontrol ed�n�z. Bu yetk� belges�ne sah�p banka ve sermaye p�yasas arac kurumlarn www.spk.gov.tr 
veya www.tspb.org.tr web s�teler�nden öğreneb�l�rs�n�z.

Varantlara İl�şk�n Genel B�lg�

Yatrm Kuruluşu Varant (Varant), el�nde bulunduran k�ş�ye, dayanak varlğ ya da göstergey� önceden bel�rlenen 
b�r f�yattan, bel�rl� b�r tar�hte veya bel�rl� b�r tar�he kadar alma veya satma hakk veren ve bu hakkn kayd� tesl�mat 
ya da nak�t uzlaş �le kullanldğ menkul kymet n�tel�ğ�ndek� sermaye p�yasas aracdr. Varantn dayanak varlğ-
n, BİST 30 endeks�nde yer alan pay sened� ve/veya BİST 30 endeks� kapsamnda yer alan b�rden fazla pay sene-
d�nden oluşan sepet oluşturur. Dayanak gösterges� �se Borsa İstanbul A.Ş. Borsas (BİST) tarafndan oluşturulmuş 
pay sened� endeksler�d�r. Sermaye P�yasas Kurulu (Kurul) tarafndan uygun görülmes� hal�nde, yukarda bel�rt�len 
dayanak varlk ve göstergeler dşnda kalan konvert�bl döv�z, kymetl� maden, emt�a, geçerl�l�ğ� uluslararas alanda 
genel kabul görmüş endeksler g�b� d�ğer varlk ve göstergeler de varanta dayanak teşk�l edeb�l�r. Bu formda yer alan 
açklamalar Tebl�ğ’�n 20’nc� maddes� uyarnca Kurul’un uygun göreceğ� varantlara benzer n�tel�kte sermaye p�yasas 
araçlar (varant benzer�) �ç�n de geçerl�d�r. Varant benzer� sermaye p�yasas arac alm satm �şlem�n� gerçekleşt�ren 
arac kuruluş, söz konusu sermaye p�yasas aracnn özell�kler� hakknda müşter�ler� b�lg�lend�rmek zorundadr. İşle-
me başlamadan önce bu b�lg�ler� ed�nmen�z öneml�d�r. Yatrm Kuruluşu’nuzdan mutlaka talep ed�n�z.

İşley�ş Esaslar, Hak ve Yükümlülükler

1) Varantlarn alm satm, Kurulun onay üzer�ne BİST mevzuat çerçeves�nde bel�rlenecek �şlem esaslar kapsamnda 
BİST’�n uygun göreceğ� pazarda, p�yasa yapclk esasna dayal olarak yaplr. P�yasa yapclğ kapsamnda, p�yasa 
yapcs arac kurum, l�k�d�te sağlamak üzere, �lg�l� p�yasa düzenlemeler� çerçeves�nde sürekl� alm-satm kotasyonu 
vermek zorundadr. P�yasa yapclğna �l�şk�n esaslar, Kurulun uygun görüşü üzer�ne BİST tarafndan bel�rlen�r.
2) Varantlarn satşnn arac kuruluşlar vastasyla yaplmas ve BİST’te �şlem görmes� zorunludur. BİST’te �şlem gören 
varantlarn �şlem srasnn kapatlmasna �l�şk�n esaslar BİST tarafndan bel�rlen�r.
3) Varantlarn vadeler� �k� aydan az, beş yldan fazla olamaz.
4) Dayanak varlğ veya gösterges� BİST 30 endeks�nde yer alan pay sened� veya BİST 30 endeks� kapsamnda yer 
alan b�rden fazla pay sened�nden oluşan sepet�n olduğu varantlarda uzlaş b�ç�m� kayd� tesl�mat veya nak�t uzlaş 
olarak bel�rleneb�l�r. Dayanak varlğ bunlarn dşnda varlk ya da gösterge olan varantlarda �se nak�t uzlaş esaslar-
nn uygulanmas zorunludur.
5) Varant �hracndan doğan uzlaş yükümlülüğünün yer�ne get�r�lmes�nden �hraçç sorumludur. Garantör bulunmas 
hal�nde, �hraçç �le garantör mütesels�len sorumlu olur.
6) Varant �hraçlar kayd� olarak yaplr ve �hraççnn MKK üyes� olmas zorunludur.

R�sk B�ld�r�m� 

İşlem yapacağnz Yatrm Kuruluşu �le �mzalanacak Alm Satma Araclk Çerçeve Sözleşmes�’nde bel�rt�len husus-
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lara ek olarak aşağdak� hususlar anlamanz çok öneml�d�r:

1) Yatrm Kuruluşu nezd�nde açtracağnz hesap ve bu hesap üzer�nden gerçekleşt�r�lecek tüm �şlemler �ç�n Serma-
ye P�yasas Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezler� tarafndan çkartlan �lg�l� her türlü mevzuat ve benzer� tüm 
�dar� düzenleme hükümler� uygulanacaktr.
2) Varantlar ve varant benzer� sermaye p�yasas araçlarna �l�şk�n karş taraf r�sk�, l�k�d�te r�sk� ve p�yasa r�sk�n� �çere-
cek şek�lde r�sk prof �l�:
• Varant �şlemler� çeş�tl� oranlarda r�ske tab�d�r. P�yasada oluşacak f�yat hareketler� sonucunda, arac kuruluşa yatr-
dğnz parann tümünü kaybedeb�l�rs�n�z.
• Kaldraç etk�s� neden�yle varant alm �şlem� yapmann p�yasada lehe çalşab�leceğ� g�b� aleyhe de çalşab�leceğ� ve 
bu anlamda kaldraç etk�s�n�n tarafnza yüksek kazançlar sağlayab�leceğ� g�b� zararlara da yol açab�leceğ� �ht�mal� 
göz önünde bulundurulmaldr.
• B�r varant satn alrsanz ve varantn sağladğ dayanak varlğ ya da göstergey� önceden bel�rlenen b�r f �yattan be-
l�rl� b�r tar�hte veya bel�rl� b�r tar�he kadar alma veya satma hakkn kullanmamaya karar ver�rsen�z, r�sk�n�z� varanta 
öded�ğ�n�z bedel ve buna ek olarak ödeyeceğ�n�z kom�syon ve d�ğer muamele ücret� �le snrlamanz mümkündür.
• Varant �hrac neden�yle �hraççnn maruz kaldğ r�sklere �l�şk�n r�sk yönet�m pol�t�kasnn �zahnamede yer almas 
zorunludur. İzahname, Tebl�ğ uyarnca �hraçç �le p�yasa yapcnn �nternet s�tes�nde yaynlanr. İhraççnn r�sk yöne-
t�m pol�t�kas, yatrm kararnz vermeden önce d�kkatle okunmaldr.
• Yabanc para c�ns�nden düzenlenen varantlar ve/veya varantlarn dayanak varlğnda, yukarda saylan r�sklere ek 
olarak kur r�sk�n�n olduğunu, kur dalgalanmalar neden�yle Türk L�ras baznda değer kayb olab�leceğ�, devletler�n 
yabanc sermaye ve döv�z hareketler�n� kstlayab�leceğ�, ek ve/veya yen� verg�ler get�reb�leceğ�, alm satm �şlemle-
r�n�n zamannda gerçekleşmeyeb�leceğ� b�l�nmel�d�r.
3) Yatrm Kuruluşu’nun p�yasada �şlem yapacağnz varantlara �l�şk�n olarak tarafnza aktaracağ b�lg�ler ve yapaca-
ğ tavs�yeler�n eks�k ve doğrulamaya muhtaç olab�leceğ� tarafnzca d�kkate alnmaldr. Varant alm satmna �l�şk�n 
olarak arac kuruluşun yetk�l� personel�nce yaplacak tekn�k ve temel anal�z�n k�ş�den k�ş�ye farkllk arz edeb�leceğ� 
ve bu anal�zlerde yaplan öngörüler�n kes�n olarak gerçekleşmeme olaslğnn bulunduğu d�kkate alnmaldr.
4) Varantlar/Yatrm kuruluşu sert�f�kalarnn kred�l� alm �şlem� veya açğa satşa konu olmayacağ b�l�nmel�d�r.
5) Yükümlü olacağnz bütün masraf, mal�yet ve kom�syonlar; Alm Satma Araclk Çerçeve Sözleşmes�’nde kararlaş-
trlmş esaslar gereğ�nce ve “Ödenecek Kom�syon ve Masraf ” başlkl çerçeve sözleşme bölümünde yer almaktadr.
6) BİST’te Kurumsal Ürünler Pazar’nda �şlem gören varantlarn �k�nc�l p�yasas bulunmaktadr. İşbu Varant ve Varant 
Benzer� Sermaye P�yasas Araçlar R�sk B�ld�r�m Formu tarafnz genel olarak mevcut r�skler hakknda b�lg�lend�rmey� 
amaçlamakta olup, Varant ve Varant Benzer� Sermaye P�yasas Araçlar alm satmndan ve uygulamadan kaynak-
lanab�lecek tüm r�skler� kapsamayab�l�r. Dolaysyla tasarruflarnz bu t�p yatrmlara yönlend�rmeden önce d�kkatl� 
b�r şek�lde araştrma yapmalsnz.

İşbu b�lg�lend�rme formu ad altnda bel�rt�len platformun/p�yasann/pazarn �sm�n�n her zaman değ�şeb�leceğ�n�, 
b�lg�lend�rmeler�n mevzuat kapsamnda zorunlu olmamas sebeb�yle bu b�lg�lend�rmeler�n ING Yatrm tarafndan 
ver�len b�r taahhüt �çermed�ğ�n�, gerekl� tüm b�lg�lend�rmelere Borsa İstanbul’un resm� web s�tes�nden er�şeb�lece-
ğ�m konusunda b�lg�lend�r�ld�ğ�m�, bu b�lg�lend�rmelerden dolay h�çb�r şek�lde ING Yatrm’a b�r �dd�a ve hak taleb�n-
de bulunamayacağm, kabul ve beyan eder�m.

Varantlar ve varant benzer� sermaye p�yasas aracnda �şlem yapmann r�skl� olduğunun tarafmca b�l�nd�ğ�n�, 
�şbu Varantlar ve Varant Benzer� Sermaye P�yasas Araçlarna İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu’nu okuyup anlad-
ğm, �şbu esaslarn uygulanmas srasnda Yatrm Kuruluşu’nun kusuru veya �hmal� neden�yle doğab�lecek 
zararlarm talep ve dava haklarm sakl kalmak kaydyla özgür �rademle �mzalayarak �şbu formun b�r örneğ�n� 
aldğm, kabul, beyan ve taahhüt eder�m.
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EK (10) TÜREV ARAÇLAR ve VADELİ İŞLEM 
OPSİYON BORSASI RİSK BİLDİRİM FORMU

(Borsa İstanbul A.Ş. Vadel� İşlem ve Ops�yon P�yasas nezd�ndek� �şlemlere �l�şk�nd�r.)

Öneml� Açklama:

Vadel� İşlem ve Ops�yon Borsas �le Borsa İstanbul A.Ş. Vadel� İşlem ve Ops�yon P�yasas nezd�nde yapacağnz 
alm-satm �şlemler� sonucunda kâr elde edeb�leceğ�n�z g�b� zarar r�sk�n�z de bulunmaktadr. Bu nedenle Vadel� İşlem 
ve Ops�yon Borsas’nda ve Borsa İstanbul A.Ş. Vadel� İşlem ve Ops�yon P�yasas’nda �şlem yapmaya karar vermeden 
önce, p�yasada karşlaşab�leceğ�n�z r�skler� anlamanz, mal� durumunuzu ve kstlarnz d�kkate alarak karar verme-
n�z gerekmekted�r.

Bu amaçla “Türev Araçlar ve Vadel� İşlem/Ops�yon Borsas R�sk B�ld�r�m Formu”nda yer alan aşağdak� hususlar an-
lamanz gerekmekted�r.

Uyar:

İşlem yapmaya başlamadan önce, çalşmay düşündüğünüz kuruluşun “Türev Araçlarn Alm Satmna Araclk Yetk� 
Belges�” olup olmadğn kontrol ed�n�z. Türev araçlarn alm satmna araclk faal�yet� konusunda yetk�l� olan banka 
ve sermaye p�yasas arac kurumlarn www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr/ web s�teler�nden öğreneb�l�rs�n�z.

Tanmlar:

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’y�,

Arac Kuruluş: Borsa üyes� olan ve Sermaye P�yasas Kurulu’ndan “Türev Araçlarn Alm Satmna Araclk Yetk� Bel-
ges�” almş olan, bu r�sk b�ld�r�m formunu �mzalayan müşter�n�n b�rl�kte “Türev Araçlarn Alm Satmna Araclk Çer-
çeve Sözleşmes� �mzalayacağ” arac kurum veya bankay,

P�yasa: Borsa İstanbul A.Ş. Vadel� İşlem ve Ops�yon P�yasas sözleşmeler�n�n �şlem gördüğü p�yasalar,

Vadel� İşlem Sözleşmes�: Bel�rl� b�r vadede, önceden bel�rlenen f�yat, m�ktar ve n�tel�kte ekonom�k veya f�nansal gös-
tergey�, sermaye p�yasas aracn, mal, kymetl� maden� ve döv�z� alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmey�,

Ops�yon Sözleşmes�: Ops�yonu alan tarafa bel�rl� b�r vadede veya bel�rl� b�r vadeye kadar, önceden bel�rlenen f�yat, 
m�ktar ve n�tel�kte ekonom�k veya f�nansal göstergey�, sermaye p�yasas aracn, mal, kymetl� maden� ve döv�z� 
alma veya satma hakk veren, satan taraf �se yükümlü klan sözleşmey�,

Uzun Poz�syon (Vadel� İşlem Sözleşmeler�nde): Sözleşmen�n vades� geld�ğ�nde sözleşmeye konu teşk�l eden varlğ 
sözleşmede bel�rt�len f�yattan ve bel�rt�len m�ktarda satn alma ya da nakd� uzlaşmay sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Poz�syon (Ops�yon Sözleşmeler�nde):

1) Alm ops�yonunda, sözleşmen�n vades�nde veya vadeye kadar olan süre �ç�nde sözleşmeye konu teşk�l eden var-
lğ, sözleşmede bel�rt�len f�yattan ve bel�rt�len m�ktarda satn alma ya da nakd� uzlaşmada bulunma hakkn,

2) Satm ops�yonunda, sözleşmen�n vades�nde veya vadeye kadar olan süre �ç�nde sözleşmeye konu teşk�l eden 
varlğ, sözleşmede bel�rt�len f�yattan ve bel�rt�len m�ktardan satma ya da nakd� uzlaşmada bulunma hakkn, 

Ksa Poz�syon (Vadel� İşlem Sözleşmeler�nde):  Sözleşmen�n vades� geld�ğ�nde sözleşmeye konu teşk�l eden varlğ 
sözleşmede bel�rt�len f�yattan ve bel�rt�len m�ktardan satma ya da nakd� uzlaşmay sağlama yükümlülüğünü,
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Ksa Poz�syon (Ops�yon Sözleşmeler�nde):

1) Alm ops�yonunda, sözleşmen�n vades�nde veya vadeye kadar olan süre �ç�nde sözleşmeye konu teşk�l eden var-
lğ, sözleşmede bel�rt�len f�yattan ve bel�rlenen m�ktardan satma ya da nakd� uzlaşmay sağlama yükümlülüğünü,

2) Satm ops�yonunda, sözleşmen�n vades�nde veya vadeye kadar olan süre �ç�nde sözleşmeye konu teşk�l eden 
varlğ, sözleşmede bel�rt�len f�yattan ve bel�rt�len m�ktardan satn alma ya da nakd� uzlaşmay sağlama yükümlü-
lüğünü,

Ters İşlem-Poz�syon Kapatma: Ayn özell�klere sah�p sözleşme baznda olmak kaydyla söz konusu sözleşmen�n 
�şlem gördüğü p�yasadak� son �şlem gününe kadar uzun poz�syon karşsnda ksa poz�syon, ksa poz�syon karşsnda 
�se uzun poz�syon alnarak poz�syonun tasf�yes�n�,
Ops�yon Pr�m�: Ops�yon sözleşmes�n� alan tarafn, ops�yon sözleşmes�n� satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar 
karşlğnda ödemekle yükümlü olduğu pr�m�,

Kullanma F�yat: Ops�yon sözleşmeler�nde, sözleşmeye konu olan varlğn alm veya satm hakknn vade süres�nce 
veya vade sonunda kullanlab�leceğ� f�yat,

Uzlaşma F�yat: Gün sonlarnda hesaplarn güncelleşt�r�lmes�nde kullanlmak üzere sözleşme türü baznda Borsa 
kurallar uyarnca hesaplanan f�yat,

Poz�syon L�m�tler�: Her b�r sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyes� baznda, tüm tesl�mat vadeler�nde toplam olarak 
veya ayn sözleşme türü baznda çeş�tl� tesl�mat vadeler�nde ara toplam olarak sah�p olunab�lecek azam� poz�syonu,

Başlangç Tem�nat: Poz�syon açlrken yatrlmas zorunlu olan tutar,

Sürdürme Tem�nat: P�yasadak� günlük f�yat hareketler� karşsnda güncelleşt�r�len tem�nat tutarlarnn korumas 
gereken alt snr �fade etmekted�r.

RİSK BİLDİRİMİ (VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN 
GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağnz arac kuruluş �le vadel� �şlem ve ops�yon sözleşmes� alm satm araclğna �l�şk�n olarak �mzalana-
cak “Türev Araçlarn Alm Satmna Araclk Çerçeve Sözleşmes�”nde bel�rt�len hususlara ek olarak, aşağdak� husus-
lar anlamanz çok öneml�d�r.

1. Arac kuruluş nezd�nde açtracağnz hesap ve bu hesap üzer�nden Borsa İstanbul Vadel� İşlem ve Ops�yon P�yasa-
s’nda gerçekleşt�r�lecek tüm �şlemler �ç�n Sermaye P�yasas Kurulu, Borsa ve Takas Merkez� tarafndan çkartlan �lg�l� 
her türlü mevzuat ve benzer� tüm �dar� düzenleme hükümler� uygulanacaktr.
2. Türev araçlar çeş�tl� oranlarda r�sklere tab�d�r. P�yasada oluşacak f�yat hareketler� sonucunda arac kuruluşa yatr-
dğnz tem�natn tümünü kaybedeb�leceğ�n�z g�b�, kayplarnz toplam tem�natnz dah� aşab�lecekt�r.
3. Borsa İstanbul Vadel� İşlem ve Ops�yon P�yasas’nda poz�syon almak üzere arac kuruluş nezd�nde açtracağnz ve 
tem�nat yatracağnz hesabnzdan p�yasada alm-satm �şlem�nde bulunacağnz her vadel� �şlem (futures) sözleş-
mes� �ç�n en az Borsa’nn bel�rled�ğ� tutarda b�r başlangç tem�nat yatrlmas gerekmekted�r.
4. Arac kuruluş tarafndan yaplacak tem�nat tamamlama çağrlarnn �stenen süre �ç�nde ve şek�lde yer�ne get�r�l-
mes�, aks� takd�rde h�çb�r �hbara gerek duymadan poz�syonun p�yasa değer�nden, özen borcu çerçeves�nde zararna 
da olsa kapatlmasna raz olunmas gerekmekted�r.
5. Borsa Yönet�m Kurulu, mevzuatta yer alan bell� koşullarn varlğ hal�nde, vadel� �şlem ve ops�yon sözleşmeler�n�n 
vade b�t�m tar�hler�n� bel�rlemeye veya bel�rlenm�ş olan vade b�t�m tar�hler�n� değ�şt�rmeye ve poz�syonlar tasf�ye 
etmeye yetk�l�d�r.
6. B�r ops�yon sözleşmes� alrsanz ops�yonu kullanmadğnz takd�rde r�sk�n�z�, ops�yon pr�m� ve buna ek olarak öde-
yeceğ�n�z kom�syon ve d�ğer muamele ücret� �le snrlamanz mümkündür.
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7. B�r ops�yon satarsanz görece küçük ters b�r p�yasa hareket�nde, ops�yon satmakla elde ett�ğ�n�z pr�m ödemes�n� 
aşab�lecek snrsz potans�yel kayp r�sk�n� üstlen�rs�n�z. Ops�yonu yer�ne get�rmen�z �stend�ğ�nde, bunun üzer�nde 
herhang� b�r kontrol yetk�n�z yoktur. Dolaysyla sadece yüksek sermayeye sah�p deney�ml� k�ş�ler ops�yon satmaya 
teşebbüs etmel�d�rler. 
8. Ops�yonlarn b�rçok çeş�d� vardr ve kend�n�z� b�r taahhüt altna sokmadan önce, arac kurumunuzla yatrm �ht�-
yaçlarnz ve bu t�p sözleşmelere taraf olmann �çerd�ğ� r�skler konusunda f�k�r alşver�ş�nde bulunmalsnz.
9. P�yasann skşk, l�k�d�ten�n oldukça düşük olduğu, maks�mum f�yat hareket�n�n gerçekleşt�ğ� b�r ortamda, s�s-
temde p�yasa yapclğ mevcut �se p�yasa yapclarnn en gen�ş banttan kotasyon verd�kler� p�yasa şartlarnda, r�sk� 
snrlama �mkân veren “şarta bağl em�rler” �le “stratej� em�rler�”de dah�l olmak üzere arac kuruluş vastasyla p�ya-
saya �let�lmes� �sten�len emr�n gerçekleşmeme �ht�mal� d�kkate alnmaldr.
10. Vadel� İşlem Sözleşmes�nde “spread” (fark veya yaylma) poz�syonu almak normal şartlarda daha az r�skl�d�r. 
Ancak olağanüstü p�yasa şartlarnda yaylma poz�syonu vadel� �şlemler p�yasasnda doğrudan uzun veya ksa po-
z�syon almaktan her zaman daha az r�skl� olmayab�l�r.
11. Kaldraç etk�s� neden�yle, düşük tem�natla �şlem yapmann p�yasada lehe çalşab�leceğ� g�b� aleyhe de çalşab�-
leceğ� ve bu anlamda kaldraç etk�s�n�n tarafnza yüksek kazançlar sağlayab�leceğ� g�b� zararlara da yol açab�leceğ� 
�ht�mal� göz önünde bulundurulmaldr.
12. Borsa tarafndan, hesap ve f�rma baznda bel�rlenen poz�syon l�m�t�ne ulaşldğ takd�rde poz�syonunuzu kapat-
mak dşnda vereceğ�n�z em�rler p�yasada gerçekleşmeyeb�lecekt�r.
13. P�yasadak� f�yat hareketler�, almş olduğunuz poz�syon aleyh�ne gel�şt�ğ�nde hesabnz Borsa tarafndan “r�skl�”
hesap olarak bel�rleneb�l�r. Bu durumda Borsa’ya pas�f em�r g�r�ş� yaplamayab�lecekt�r.
14. Arac kuruluşun türev p�yasalarda yapacağnz �şlemlere �l�şk�n tarafnza aktaracağ b�lg�ler ve yapacağ tavs�ye-
ler�n eks�k ve doğrulanmaya muhtaç olab�leceğ� tarafnzca d�kkate alnmaldr.
15. Vadel� �şlem ve ops�yon sözleşmeler�n�n alm satmna �l�şk�n olarak arac kuruluşun yetk�l� personel�nce yapla-
cak tekn�k ve temel anal�z�n k�ş�den k�ş�ye farkllk arz edeb�leceğ� ve bu anal�zlerde yaplan öngörüler�n kes�n olarak 
gerçekleşmeme olaslğnn bulunduğu d�kkate alnmaldr.
16. Yabanc para c�ns�nden menkul kymetlerde, yukarda saylan r�sklere ek olarak kur r�sk�n�n olduğunu, kur dalga-
lanmalar neden�yle Türk L�ras baznda değer kayb olab�leceğ�, devletler�n yabanc sermaye ve döv�z hareketler�n� 
kstlayab�leceğ�, ek ve/veya yen� verg�ler get�reb�leceğ�, alm-satm �şlemler�n�n zamannda gerçekleşmeyeb�leceğ� 
ve tesl�mat öngörülen sözleşmelerde f�z�ksel varlğn tesl�m ed�lmeme r�sk�ne de maruz kalnab�leceğ� b�l�nmel�d�r.
17. İşlemler�n�ze başlamadan önce, arac kuruluşunuzdan yükümlü olacağnz bütün kom�syon ve d�ğer muame-
le ücretler� konusunda tey�t almalsnz. Eğer ücretler parasal olarak �fade ed�lmem�şse (sözleşme f�yatnn bell� b�r 
yüzdes� dşnda) ücretler�n parasal olarak s�ze nasl yansyacağ �le �lg�l� anlaşlr örnekler �çeren yazl b�r açklama 
talep etmel�s�n�z. Kom�syonun bell� b�r yüzde olarak tahs�l ed�leceğ� durumlarda, s�z�n yatrdğnz parann değ�l de, 
sözleşme değer�n�n bell� b�r yüzdes� olarak tahs�l ed�leceğ� şekl�nde anlaşmaya varmalsnz.

İşbu Türev Araçlar ve Vadel� İşlem/Ops�yon Borsas R�sk B�ld�r�m Formu, yatrmcy genel olarak mevcut r�skler hak-
knda b�lg�lend�rmey� amaçlamakta olup vadel� �şlem ve ops�yon sözleşmeler�n�n alm-satmndan ve uygulamadan 
kaynaklanab�lecek tüm r�skler� kapsamayab�l�r. Dolaysyla tasarruflarnz bu t�p yatrmlara yönlend�rmeden önce 
d�kkatl� b�r şek�lde araştrma yapmalsnz.

İşbu b�lg�lend�rme formu ad altnda bel�rt�len platformun/p�yasann/pazarn �sm�n�n her zaman değ�şeb�leceğ�n�, 
b�lg�lend�rmeler�n mevzuat kapsamnda zorunlu olmamas sebeb�yle bu b�lg�lend�rmeler�n ING Yatrm tarafndan 
ver�len b�r taahhüt �çermed�ğ�n�, gerekl� tüm b�lg�lend�rmelere Borsa İstanbul’un resm� web s�tes�nden er�şeb�leceğ�m 
konusunda b�lg�lend�r�ld�ğ�m�, bu b�lg�lend�rmelerden dolay h�çb�r şek�lde ING Yatrm’a b�r �dd�a ve hak taleb�nde 
bulunamayacağm kabul ve beyan eder�m.

Türev Araçlar ve Vadel� İşlem/Ops�yon Borsas B�lg�lend�rme Formu’nu ve vadel�/�şlem ve ops�yon sözleş-
meler� �şlemler�ne �l�şk�n olarak yatrmclar �ç�n genel açklamalar okuyup anladğm, �şbu Formu özgür 
�rademle �mzaladğm, Form’un b�r örneğ�n� aldğm kabul, beyan ve taahhüt eder�m.
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EK (11) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

ING YATIRIM araclğyla �leteceğ�n�z em�rler tahtnda ING ve/veya leh�ne faal�yet göster�len b�r başka f�nansal kuruluş nez-
d�nde gerçekleşecek �şlemler �ç�n ve/veya ING YATIRIM’IN yatrm danşmanlğ kapsamndak� faal�yetler tahtnda aşağ-
dak� hususlar anlamanz çok öneml�d�r.

 1. Tezgâhüstü p�yasa türev araç �şlemler�, taraflar arasnda farkl ve bel�rl� �ht�yaçlara karşlk vermek üzere 
 yaplandrlmş ve �şlem taraflar farkl özell�klere sah�p olduklarndan, başlangç annda tesp�t ed�lmes� mümkün 
 olmayan baz özel r�sk unsurlarn barndrmas mümkündür. Bu kapsamda taraflarn, �şlem yapacaklar tezgâhüstü 
 sözleşmeler�n kend� özel �ht�yaçlarna uygunluğu ve hukuk� yaptrmlarn uygulanab�l�rl�ğ� konularnda profesyonel 
 yardm almalar tavs�ye olunur.
 2. Tezgâhüstü p�yasa türev araç �şlemler� taraflar arasnda gerçekleşmekted�r. Bu nedenle �şlem�n karş tarafnn, 
 �şlemden doğan yükümlülüğünü yer�ne get�r�p get�remeyeceğ�ne �l�şk�n kapas�tes�n�n değerlend�r�lmes� tavs�ye 
 ed�lmekted�r. Tezgâhüstü p�yasa kapsamnda �şlemler�n netleşt�r�lmes� ve takasna �l�şk�n anlaşmalarn yaplmas 
 mümkün olmakla b�rl�kte, bu tür anlaşmalarn varlğ taraflara �şlemler�n sonuçlandrlmas aşamasnda herhang� b�r 
 garant� ya da koruma sağlamamaktadr.
 3. P�yasa yapclarla yaplan karşlkl �şlemler�n 3. taraflarla yaplmş g�b� kabul ed�lmes� gerekmekted�r. Bu �şlemlerde 
 p�yasa yapclara, özell�kle p�yasa ya da münfer�t �şleme �l�şk�n tekn�k b�lg� ve tecrübeler� d�kkate alndğnda, �şlemlere 
 danşmanlk eden ya da emanetç� taraf olarak baklmamaldr. Taraflar, hukuk� �l�şk�ler�n�n tam ve açklkla 
 bel�rlenmes�ne yönel�k olarak, �şlem kapsamna g�ren her türlü detay ve açklamaya aralarndak� sözleşme metn�nde 
 yer vermel�d�r. Bu türde �şlemler gerçekleşt�rmeden önce hukuk� konularda danşmanlk h�zmet� alnmas uygun 
 olacaktr.
 4. Tezgâhüstü p�yasa türev araç �şlemler� kapsamnda get�r� kadar karşlaşlmas muhtemel zararn da m�ktar çok 
 yüksek tutarda olab�l�r. Ayrca, taraflar �şlem başlangcnda saysal olarak ortaya konulamayan m�ktarlarda zarara 
 maruz kalab�l�rler.
 5. Tezgâhüstü p�yasa türev araç �şlemler�n�n k�ş�sel �ht�yaçlara göre yaplandrlmş olmas ve sözleşmeler�n, �şlemler�n 
 sonuçlandrlmas ya da d�ğer b�r tarafa devred�lmes�ne �l�şk�n �çerd�ğ� kstlamalar neden�yle herhang� b�r tezgâhüstü 
 türev �şlem�n�n, �şlem başlangç f�yat üzer�nde ya da herhang� b�r f�yat üzer�nden zarar durdurmal em�r �ht�va etse b�le 
 tasf�ye ed�lmes� mümkün olamayab�l�r.
 6. P�yasa r�sk�ne �l�şk�n değerlend�rme yaplmas tamamen bu r�ske maruz kalan taraflarn sorumluluğu altndadr. 
 Anlaşma hükümler� çerçeves�nde, tezgâhüstü türev araç �şlem�n�n vades� �çer�s�nde, taraflardan h�çb�r�n�n (araclk 
 eden kurumlar dah�l), �şlem�n d�ğer tarafna ya da taraflarna p�yasa ve f�yat hareketler� hakknda b�lg� verme 
 zorunluluğu bulunmamaktadr.
 7. Tezgâhüstü p�yasa türev araç �şlemler� kapsamnda, yatrm  kuruluşu çalşanlarnn hatal �şlemler�n� de 
 kapsayacak şek�lde, tazm�nat garant�s� veren zorunlu s�gorta anlaşmalar bulunmamaktadr. Tezgâhüstü p�yasa türev 
 araç �şlemler� az tutarda özkaynak �le yaplab�lmekted�r. Bununla b�rl�kte, özell�kle yaplandrlmş tezgâhüstü türev 
 araçlarn n�tel�ğ� ve türü sonucunda, bel�rl� şartlar altnda alnan tem�natlar b�le �şlem�n sonuçlandrlmasnda gerekl� 
 olan parasal tutar ksmen dah� karşlayab�lecek sev�yede olmayab�l�r.
 8. Tezgâhüstü p�yasalarda yapacağnz türev araç �şlemlere �l�şk�n tarafnza aktarlacak b�lg�ler ve yaplacak 
 tavs�yeler�n eks�k ve doğrulanmaya muhtaç olab�leceğ� tarafnzca d�kkate alnmaldr.
 9. Tezgâhüstü p�yasalarda türev araç alm satmna �l�şk�n olarak Ş�rket’�n yetk�l� personel�nce yaplacak tekn�k ve 
 temel anal�z�n k�ş�den k�ş�ye farkllk arz edeb�leceğ� ve bu anal�zlerde yaplan öngörüler�n kes�n olarak 
 gerçekleşmeme olaslğnn bulunduğu d�kkate alnmaldr.

Türev Araçlar B�lg�lend�rme Formu’nu ve ��bu “Ek 11’’de �fade ed�len ��lemlere �l��k�n olarak yatrmclar �ç�n genel 
açklamalar okuyup anladğm, ��bu Formu özgür �rademle �mzaladğm, Form’un b�r örneğ�n� aldğm kabul, be-
yan ve taahhüt eder�m.
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EK (12) PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 

Öneml� Açklama

Sermaye p�yasasnda gerçekleşt�receğ�n�z pay ve/veya pay benzer� d�ğer kymetler�n alm satm �şlemler� sonucunda kâr 
elde edeb�leceğ�n�z g�b� zarar etme r�sk�n�z de bulunmaktadr. Bu nedenle �şlem yapmaya karar vermeden önce, p�yasa-
da karşlaşab�leceğ�n�z r�skler� anlamanz, mal� durumunuzu ve kstlarnz d�kkate alarak karar vermen�z gerekmekted�r.

Bu amaçla, III-39.1 sayl “Yatrm Kuruluşlarnn Kuruluş ve Faal�yet Esaslar Hakknda Tebl�ğ�”n�n (Tebl�ğ) 25’�nc� madde-
s�nde öngörüldüğü üzere “Pay ve Pay Benzer� D�ğer Kymetlere İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu”nda yer alan aşağdak� husus-
lar anlamanz gerekmekted�r.

Uyar

İşlem yapmaya başlamadan önce, çalşmay düşündüğünüz kuruluşun �lg�l� Alm Satm Araclğ Yetk� Belges�’ne ve 
Borsa Üyel�k Belges�’ne sah�p olup olmadğn kontrol ed�n�z. Sermaye p�yasas �şlemler� konusunda yetk�l� olan ban-
ka ve sermaye p�yasas arac kurumlarn www.spk.gov.tr, www.borsa�stanbul.com veya www.tspb.org.tr �nternet 
s�teler�nden veya d�ğer �let�ş�m araçlar vastasyla öğreneb�l�rs�n�z.

Paylar ve Pay P�yasas Hakknda Genel B�lg� Tanmlar

SPK: Sermaye P�yasas Kurulu’dur.

BİST: Borsa İstanbul A.Ş.’d�r.

TSPB: Türk�ye Sermaye P�yasalar B�rl�ğ�’d�r. 

Takasbank: Takas ve Saklama Bankas A.Ş.’d�r. 

Mevzuat: Sermaye P�yasas Mevzuat’dr.

Pay P�yasas: Pay ve pay benzer� d�ğer kymetler�n �şlem gördüğü BİST nezd�nde kurulmuş olan p�yasadr.

Paylar: Anon�m ortaklklarca �hraç ed�len ve anon�m ortaklk sermayes�n� tems�l eden ve sah�b�ne ortaklk hakk ve-
ren menkul kymetlerd�r.

Paylar ve Pay Benzer� D��er Kymetler: Pay, Borsa Yatrm Fonu, Varant, Sert�f�ka ve Rüçhan Hakk Kuponlarn ve 
SPK tarafndan pay benzer� kymet olarak kabul ed�leb�lecek d�ğer kymetler� �fade eder. Paylar ve pay benzer� d�ğer 
kymetler, �k�nc�l p�yasada �şlem görür.

Borsa Yatrm Fonlar (BYF): B�r endeks� baz alan, baz aldğ endeks�n performansn yatrmclara yanstmay amaç-
layan ve paylar borsalarda �şlem gören yatrm fonlardr. BYF’ler, baz aldklar endekstek� paylar ya da d�ğer enstrü-
manlarn (altn, tahv�l, döv�z vb.) get�r�s�n� yanstmakta ve r�sk�n� taşmaktadr. BYF’ler�n �hraççs Fon Kurucusu olan 
Portföy Yönet�m Ş�rket�’d�r.

Portföy Yönet�m Ş�rket�: Özel olarak portföy yönet�c�l�ğ� faal�yet�nde bulunmak üzere Mevzuat’ta bel�rlenen şartlar 
yer�ne get�rerek SPK’dan yetk� belges� almş b�r anon�m ş�rkett�r.

Varantlar: Varant; el�nde bulunduran k�ş�ye, dayanak varlğ ya da göstergey�, önceden bel�rlenen b�r f�yattan, 
bel�rl� b�r tar�hte veya bel�rl� b�r tar�he kadar alma veya satma hakk veren ve bu hakkn kayd� tesl�mat ya da nak�t 
uzlaş �le kullanldğ menkul kymet n�tel�ğ�ndek� sermaye p�yasas aracn �fade eder. Varant satn alan yatrmc, 
öded�ğ� bedel karşlğnda b�r dayanak varlğ değ�l, o dayanak varlğ alma ya da satma hakkn satn alr. Varant-
larn Borsa’da �şlem göreb�lmeler� �ç�n, �hraççlar ya da �hraççlarn anlaştklar arac kurumlar tarafndan yürü-
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tülecek b�r p�yasa yapclk faal�yet� �le desteklenmeler� gerekl�d�r. P�yasa yapc kurum l�k�t ve düzenl� b�r p�yasa 
oluşmasna yönel�k olarak sürekl� alm satm emr� (kotasyon) vermekle yükümlüdür.

Sert�f�kalar: Sert�f�kalar, tpk varantlar g�b�, �hraççy yatrmcya karş mal� yükümlülük altna sokan f�nansal araç-
lardr. Sert�-f�ka �hrac dolaysyla elde ed�len fonlar �hraççnn şahs� sorumluluğu altndadr.

Bu nedenle �hraççnn mal� durumu, ödeme kab�l�yet�, kred�b�l�tes� g�b� faktörler�n yatrm srasnda göz önünde bu-
lundurulmas önem arz etmekted�r. Sert�f�kalar, yatrmcsna önceden bel�rlenm�ş koşullarn oluşmas durumun-
da alacak hakk veren menkul kymet n�tel�ğ�ndek� yaplandrlmş f�nansal ürünlerd�r. Sert�f�kalarn, BİST’te �şlem 
göreb�lmes� �ç�n, �hraççlar ya da �hraççlarn anlaştklar arac kurumlar tarafndan yürütülecek b�r p�yasa yapclk 
faal�yet� �le desteklenmes� gerekl�d�r. Sert�f�kalar, Kolekt�f Yatrm Ürünler� ve Yaplandrlmş Ürünler Pazar’nda �şlem 
görür.

İhraçç ��rket: Pay ve Pay Benzer� D�ğer Kymetler� �hraç eden anon�m ortaklklardr.

Pay P�yasas’nda İşley�ş Esaslar

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) kotunda bulunan ş�rketler�n paylar BİST nezd�ndek� Pay P�yasas’nda (PP); Yldz Pazar (Z), 
Ana Pazar (N), Alt Pazar (T), Yaplandrlmş Ürünler ve Fon Pazar’nda (YÜFP)(K), N�tel�kl� Yatrmc İşlem Pazar’nda 
(NİYİP-Q), Yakn İzleme Pazar’nda (W) ve P�yasa Önces� İşlem Platformu’nda (PÖİP-S) �şlem görmekted�r.

Alt Pazar’da yaplacak �şlemler önces�nde mutlaka “Alt Pazar R�sk B�ld�r�m Formu” okunmal, onaylanmal ve yatrm 
kuruluşundan ayrca b�lg� alnmaldr.

Pay P�yasas’nda �şlemler elektron�k alm satm s�stem� araclğyla f �yat ve zaman öncel�ğ� kural baz alnarak “Sü-
rekl� İşlem”, “P�yasa Yapcl Sürekl� İşlem” ve “Tek F�yat” yöntemler�nde otomat�k olarak gerçekleşmekted�r. Pay P�ya-
sas’nda alm satma araclk �şlemler� aşağdak� pazarlarda gerçekleşt�r�lmekted�r:

Yldz Pazar (Z): Yldz Pazar; BIST kotunda halka arz ed�len paylarn p�yasa değer� 200 m�lyon TL’n�n üzer�nde olan 
paylarn �şlem gördüğü Pazardr.

Ana Pazar (N): Ana Pazar; BIST kotunda halka arz ed�len paylarn p�yasa değer� 200 m�lyon TL-50 m�lyon TL arasn-
dan olan paylarn �şlem gördüğü Pazardr.

Alt Pazar (T): Ş�rketler�n Borsa’ya kotasyonunda halka arz ed�len ksmnn p�yasa değer� 50 m�lyon TL’n�n altnda 
olan paylarn �şlem gördüğü Pazardr.

Yaplandrlmş Ürünler ve Fon Pazar YÜFP-(K): Borsa yatrm fonu katlma belgeler�, varantlar, sert�f�kalar, sa-
h�pl�ğe dayal k�ra sert�f�kalar, gayr�menkul sert�f�kalar, gayr�menkul yatrm fonlar ve g�r�ş�m sermayes� yatrm 
fonlarnn �şlem göreb�ld�ğ� pazardr. 

N�tel�kl� Yatrmc İşlem Pazar – NİYİP (Q): Ortaklklarn halka arz ed�lmeks�z�n n�tel�kl� yatrmclara satlmak üze-
re �hraç ett�ğ� paylarnn ve Yönet�m Kurulu’nca uygun görülen d�ğer sermaye p�yasas araçlarnn yalnzca n�tel�kl� 
yatrmclar arasnda �şlem gördüğü pazardr. N�tel�kl� yatrmc statüsünde olmayanlar bu pazarda �şlem yapamaz.

Yakn İzleme Pazar (YİP): Kotasyon yönerges�ne göre Yldz Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’dan çkarlmas konucunu 
doğuracak gel�şmeler�n oluştuğu ortaklklarn paylarnn �şlem gördüğü Pazardr.

P�yasa Önces� İşlem Platformu – PÖİP (S): Halka açk ortaklk statüsünde olup, paylar Borsa’da �şlem görmeyen ş�r-
ketler �le Borsa tarafndan f��l� dolaşm oran %5’�n altnda olduğu �ç�n bu Platformda �şlem görmes�ne karar ver�len ş�r-
ketler�n paylarnn �şlem gördüğü platformdur.

Ayrca; BİST’te �şlem gören paylara da�r kr�terler SPK ve Borsa  tarafndan bel�rl� zamanlarda değ�şt�r�lmekte olup pay 
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p�yasalarnda �şlem yapmadan önce SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.’n�n bu konuya da�r güncel b�r karar olup olmadğna 
�l�şk�n yatrm kuruluşundan b�lg� alnmaldr.

R�sk B�ld�r�m�

ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş. (ING YATIRIM) �le �mzalanacak “Sermaye P�yasas İşlemler� Çerçeve Sözleşmes�”nde, “Yat-
rm H�z- met ve Faal�yetler� Genel R�sk B�ld�r�m Formu”nda bel�rt�len hususlara ek olarak, aşağdak� hususlar anlamanz çok 
öneml�d�r.

1. ING YATIRIM nezd�nde açtracağnz hesap ve bu hesap üzer�nden gerçekleşt�r�lecek tüm �şlemler �ç�n Sermaye P�yasas 
Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve takas merkezler� tarafndan çkartlan �lg�l� her türlü mevzuat ve benzer� tüm �dar� düzenleme 
hükümler� uygulanacaktr.
2. Pay alm satm �şlemler� çeş�tl� oranlarda r�sklere tab�d�r. P�yasada oluşacak f�yat hareketler� sonucunda ING YATIRIM’a 
yatrdğnz parann tümünü kaybedeb�leceğ�n�z g�b�, kayplarnz yapacağnz �şlem�n türüne göre yatrdğnz para tutarn 
dah� aşab�lecekt�r.
3. Pay değerler�, genel ekonom�k ve s�yas� ortamdan kaynaklanan f �yat hareketler�nden, spekülat�f ve man�pülat�f n�tel�k-
tek� �şlemlerden etk�leneb�l�r.
4. Paylara �l�şk�n alm satm �şlemler�nde farkl b�r şek�lde tezahür eden karş taraf r�sk� bulunmaktadr. Bu doğrultuda; �şleme 
başlamadan önce, paylarn �hraç eden ş�rket�n mal� durumunun bozulmas, �flas, ş�rket mal varlğna kamu otor�teler� tara-
fndan el konulmas g�b� �ht�maller� göz önünde bulundurmalsnz.
5. BİST; �lg�l� mevzuat çerçeves�nde PP’de �şlem gören �hraçç ş�rketler�n �şlem sralarn kapatmaya, yükümlülükler�n� yer�ne 
get�rmeyen ş�rketlere a�t paylar sürekl� veya geç�c� olarak Borsa kotundan çkarmaya yetk�l�d�r.
6. Yatrm yapmş olduğunuz paylar �hraç eden ş�rketler bedell� veya bedels�z sermaye artrmlar yapab�lecekt�r. Bedell� ser-
maye artrmna katlmamanz hal�nde ş�rkette sah�p olduğunuz pay oran düşecekt�r.
7. Paylar �hraç eden ş�rketler�n bedell� sermaye artrm yapmalar durumunda; paylarn bedell� sermaye artrmna katlma 
hakk olan “rüçhan hakk kuponlar” BİST’te alnp satlab�lmekted�r. Gerek hesabnzda bulunan paylar üzer�nden hak etm�ş 
olduğunuz, gerekse BİST’ten satn aldğnz “rüçhan hakk kuponlar”nn b�r vades�n�n olduğunu d�kkate almalsnz. Vade so-
nuna kadar kullanlmayan veya BİST’te satlmayan rüçhan hakk kuponlar geçers�z hale gel�r. Bu durum, tüm haklarnz 
y�t�rmen�ze ve madd� kayba uğramanza sebep olab�l�r.
8. Pay alm satmna �l�şk�n olarak gerçekleşt�rmey� planladğnz �şlemler �ç�n ING YATIRIM’a asgar� olarak SPK mevzuatnda 
bel�rlenen oranda tem�nat yatrmanz gerekmekted�r.
9. Yabanc para c�ns�nden yaplan �şlemlerde; yukarda saylan r�sklere ek olarak kur r�sk�n�n olduğunu, kur dalgalanmalar 
neden�yle Türk L�ras baznda değer kayb olab�leceğ�, devletler�n yabanc sermaye ve döv�z hareketler�n� kstlayab�leceğ�, ek 
ve/veya yen� verg�ler get�reb�leceğ�, alm-satm �şlemler�n�n zamannda gerçekleşmeyeb�leceğ� b�l�nmel�d�r.
10. ING YATIRIM’n p�yasalarda yapacağnz �şlemlere �l�şk�n tarafnza aktaracağ b�lg�ler ve yapacağ tavs�yeler�n eks�k veya 
doğrulanmaya muhtaç olab�leceğ� d�kkate alnmaldr.
11. Pay alm satmna �l�şk�n olarak ING YATIRIM’n yetk�l� personel�nce yaplacak tekn�k ve temel anal�z�n k�ş�den k�ş�ye fark-
llk arz edeb�leceğ� ve bu anal�zlerde yaplan öngörüler�n kes�n olarak gerçekleşmeme olaslğnn bulunduğu d�kkate aln-
maldr.
12. İşlemler�n�ze başlamadan önce; �şlemler�n�z�n Borsa’ya, takas ve saklama kuruluşuna ve ING YATIRIM’a ödene- cek ko-
m�syon ücretler�ne ve �lg�l� mevzuatta bel�rlenen oranlarda verg�ye tab� tutulacağnn b�l�nc�nde olmalsnz. İşlemler�n�ze 
başlamadan önce; �şlemler�n�ze �l�şk�n ücretler ve ücretler parasal olarak �fade ed�lmem�şse, ücretler�n parasal olarak s�ze 
nasl yansyacağ �le �lg�l� anlaşlr örnekler �çeren yazl b�r açklama tarafnza sunulacaktr.
13. Paylara �l�şk�n olarak BİST nezd�nde gerçekleşt�receğ�n�z �şlemler ve bu �şlemlere �l�şk�n elde edeceğ�n�z gel�rler, �lg�l� verg� 
mevzuatna uygun olarak verg�lend�rmeye tab� tutulacaktr.

İşbu “Pay ve Pay Benzer� D��er Kymetlere İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu”, yatrmcy genel olarak r�skler hakknda 
b�lg�lend�rmey� amaçlamakta olup pay alm satmndan ve uygulamadan kaynaklanab�lecek tüm r�skler� kap- 
samayab�l�r. Dolaysyla tasarruflarnz bu t�p yatrmlara yönlend�rmeden önce d�kkatl� b�r şek�lde araştrma 
yapmalsnz.
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İşbu b�lg�lend�rme formu ad altnda bel�rt�len platformun/p�yasann/pazarn �sm�n�n her zaman değ�şeb�leceğ�n�, b�lg�lend�r-
meler�n mevzuat kapsamnda zorunlu olmamas sebeb�yle bu b�lg�lend�rmeler�n ING Yatrm tarafndan ver�len b�r taahhüt 
�çermed�ğ�n�, gerekl� tüm b�lg�lend�rmelere Borsa İstanbul’un resm� web s�tes�nden er�şeb�leceğ�m konusunda b�lg�lend�r�ld�-
ğ�m�, bu b�lg�lend�rmelerden dolay h�çb�r şek�lde ING Yatrm’a b�r �dd�a ve hak taleb�nde bulunamayacağm kabul ve beyan 
eder�m.

Yukardak� tüm hususlar okuyup, anladğm; �şbu esaslarn uygulanmas srasnda ING Yatrm’n kusuru 
veya �hmal� neden�yle doğab�lecek zararlarm talep ve dava haklarm sakl kalmak kaydyla özgür �rademle  
bu “Pay ve Pay Benzer� D�ğer Kymetlere İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu’nu �mzaladğm ve bundan sonra Ser-
maye P�yasas Çerçeve Sözleşmes�’n� �mzalayarak �şbu formun b�r örneğ�n� aldğm kabul ve beyan eder�m. 
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EK (13) ALT PAZAR RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

BİST, alt pazarda �şlem yaplmas baz özel r�sk unsurlar barndrmakta ve yüksek b�r yatrm r�sk� taşmaktadr. BİST 
alt pazarda yapacağnz alm-satm �şlemler� sonucunda kâr elde edeb�leceğ�n�z g�b� zarar edeb�lme r�sk�n�z de bu-
lunmaktadr. Bu nedenle alt pazarda �şlem yapmaya karar vermeden önce, p�yasada karşlaşab�leceğ�n�z r�skler� 
anlamanz, mal� durumunuzu ve kstlarnz d�kkate alarak karar vermen�z gerekmekted�r.

Bu amaçla Alt Pazar R�sk B�ld�r�m Formu’nda yer alan aşağdak� hususlar okuyarak anlamanz ve �mzalamanz ge-
rekmekted�r.

UYARI:

İşlem yapmaya başlamadan önce, çalşmay düşündüğünüz arac kuruluşun BİST alt pazarda �şlem yapma yetk�-
s�ne sah�p, BİST’�n halen faal�yetler�ne devam eden b�r üyes� olup olmadğn www.spk.gov.tr ve www.borsa�stanbul.
com �nternet s�teler�nden veya d�ğer �let�ş�m araçlaryla kontrol ed�n�z.

RİSK BİLDİRİMİ (YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

ING Yatrm �le �mzalanacak Alm Satma Araclk Çerçeve Sözleşmes�’nde bel�rt�len hususlara ek olarak;

1. ING YATIRIM nezd�nde açtrdğm ve/veya açtracağm hesaplar üzer�nden alt pazarda gerçekleşt�r�lecek tüm �ş-
lemler�n SPK, BİST ve d�ğer sermaye p�yasas kuruluşlar tarafndan çkartlan �lg�l� her türlü mevzuat ve benzer� tüm 
düzenleme hükümler�ne tab� olacağn,

2. İşlemler�me başlamadan önce, ING YATIRIM’dan yükümlü olacağm bütün kom�syon ve d�ğer muamele ücretler� 
konusunda tey�t aldğm, Alm Satma Araclk Çerçeve Sözleşmes�’nde kararlaştrlmş esaslar gereğ�nce ve “Ödene-
cek Kom�syon ve Masraf ” başlkl çerçeve sözleşme bölümünde bel�rt�len kom�syon ve masraflarn hesabma yan-
stlacağn b�ld�ğ�m�,

3. Alt Pazarn, BİST’�n kotasyon şartlarn sağlayamayan gel�şme ve büyüme potans�yel�ne sah�p ş�rketler�n sermaye 
p�yasalarndan fon sağlamak �ç�n �hraç edecekler� menkul kymetler�n �şlem göreb�leceğ� şeffaf ve düzenl� b�r ortam 
yaratmak amacyla kurulduğunu,

5. BİST alt pazarda �şlem gören ş�rket paylarnn �k�nc�l p�yasasnn bulunduğu, ancak ş�rket�n n�cel�k ve/veya n�tel�ğ�-
ne �l�şk�n kr�terlere göre oluşacak arz/talep denges� çerçeves�nde l�k�d�te r�sk� �le karş karşya kalnab�leceğ�n�,

6. Ş�rket paylarnn alt pazara kabulünün BİST’�n Kotasyon Yönetmel�ğ�’ne göre yaplmadğn,

7. Ş�rket paylarnn alt pazara kabul şart olarak SPK ve BİST tarafndan n�cel�k ve/veya n�tel�ğe �l�şk�n kr�terler (kârllk, 
faal�yet süres�, sermaye büyüklüğü, p�yasa değer� g�b� unsurlara bağlanmş snrlayc şartlar) aranmadğnn, ş�rke-
t�n hukuk� ve f�nansal durumu �le faal�yetler� açsndan herhang� b�r �nceleme yaplmadğn,

8. Ş�rket paylarnn alt pazarda �şlem görüp göremeyeceğ� hususunda p�yasa danşman tarafndan hazrlanan ş�r-
ket raporuna ve rapor ek�ndek� belgelere dayanarak BİST Yönet�m Kurulu tarafndan değerlend�rme yapldğn,

9. Ş�rket�n SPK ve BİST düzenlemeler�ne uymamas hal�nde, ş�rket paylarnn �şlem srasnn geç�c� olarak durdurula-
b�leceğ� veya ş�rket paylarnn alt pazardan çkarlab�leceğ�n�,

12. Ş�rket paylarnn kayda alnmasnn, ş�rket�n veya ş�rket paylarnn SPK tarafndan tekeffülü anlamna gelmeye-
ceğ�n�n, ş�rket paylarnn alt pazarda �şlem görmes�ne �z�n ver�lmes�n�n, ş�rket�n ve/veya ş�rket paylarnn BİST tara-
fndan tekeffülü anlamna gelmeyeceğ�n�n, alt pazarda yapacağm yatrm ve üstlend�ğ�m r�sk neden�yle uğrayab�-
leceğ�m zararlardan BİST’�n sorumlu olmadğn,
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13. Alt pazarn özell�ğ� gereğ� bu pazarda paylar �şlem görecek ş�rketler�n sermaye p�yasasndan kaynaklanan baz 
yükümlülükler�n�n paylar Borsa’da �şlem gören ş�rketlere göre değ�şken göstereb�leceğ�n� ve b bu kapsamda tüm 
r�skler kapsamnda b�lg�lend�r�ld�ğ�m�,

14. Alt pazarda �şlem gören ş�rket�n p�yasa yapcs veya l�k�d�te sağlaycsnn bulunmas durumunda sürekl� müza-
yede yöntem� �le �şlem göreb�leceğ�, aks� takd�rde tek f�yat yöntem� �le �şlem göreceğ�n�,

17. Alt pazara �l�şk�n BİST düzenlemeler�n�n tamamn okuduğumu, anladğm, bu nedenler �le bu ş�rketlere yatrm 
yapmann her durumda r�skl� olduğunun tarafmca b�l�nd�ğ�n�,  �şlem yaplmak �stenen alt pazarda paylarn der�nl�-
ğ�n/l�k�ted�n�n snrl olab�leceğ� dolaysyla aşağ/yukar yönlü sert f�yat hareketler� �ht�mal�n�n daha yüksek olab�le-
ceğ�n� d�kkate alarak p�yasa r�skler�n�n net b�r şek�lde farknda olunmas gerekt�ğ�n� b�ld�ğ�m�, bu r�skler değerlend�-
r�lerek �şlem yaplmas ve f�yat r�sk�n�n snrlandrlab�lmes� �ç�n alm-saym em�rler�n�n mümkün olduğu kadar l�m�t 
f�yatl em�r şekl�nde �let�lmes� konusunda farknda olduğumu ve bu kapsamda 

İşbu R�sk B�ld�r�m Formu’nu okuyup anladğm, �şbu esaslarn uygulanmas srasnda özgür �rademle bu “�şbu B�l-
d�r�m Formu”nu �mzaladğm ve bundan sonra Sözleşme’y� �mzalayarak Form’un b�r örneğ�n� aldğm kabul ve 
beyan eder�m.

18. İşbu b�lg�lend�rme formu ad altnda bel�rt�len platformun/p�yasann/pazarn �sm�n�n her zaman değ�şeb�lece-
ğ�n�, b�lg�lend�rmeler�n mevzuat kapsamnda zorunlu olmamas sebeb�yle bu b�lg�lend�rmeler�n ING Yatrm tara-
fndan ver�len b�r taahhüt �çermed�ğ�n�, gerekl� tüm b�lg�lend�rmelere Borsa İstanbul’un resm� web s�tes�nden er�şe-
b�leceğ�m konusunda b�lg�lend�r�ld�ğ�m�, bu b�lg�lend�rmelerden dolay h�çb�r şek�lde ING Yatrm’a b�r �dd�a ve hak 
taleb�nde bulunamayacağm kabul ve beyan eder�m.
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EK (14) BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye p�yasasnda gerçekleşt�receğ�n�z borçlanma araçlarnn alm satm �şlemler� sonucunda kâr elde edeb�-
leceğ�n�z g�b� zarar etme r�sk�n�z de bulunmaktadr. Bu nedenle �şlem yapmaya karar vermeden önce, Borçlanma 
Araçlar P�yasasnda karşlaşab�leceğ�n�z r�skler� anlamanz, mal� durumunuzu ve kstlarnz d�kkate alarak karar 
vermen�z gerekmekted�r. Bu amaçla, Ser�:III-39.1 sayl “Yatrm Kuruluşlarnn Kuruluş ve Faal�yet Esaslar Hakknda 
Tebl�ğ�”n�n (Tebl�ğ) 25. maddes�nde öngörüldüğü üzere “Borçlanma Araçlarna İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu”nda yer 
alan aşağdak� hususlar anlamanz gerekmekted�r.

TANIMLAR

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’d�r.

Borçlanma Araçlar P�yasas: Borçlanma araçlarnn �şlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. nezd�nde kurulmuş olan p�yasadr.

Borçlanma Araçlar veya Menkul Kymetleşt�r�lm�ş Varlk ve Gel�rlere Dayal Borçlanma Araçlar: İhraççlarn 
borçlu sfatyla düzenley�p Kurul kaydna alnmak suret�yle �hraç ederek sattklar menkul kymet n�tel�ğ�ndek� kamu 
ve özel sektör borçlanma senetler�d�r.

Kamu Borçlanma Senetler�: Haz�ne Müsteşarlğ tarafndan yurt �ç�nde veya yurt dşnda �hraç ed�len borçlanma 
senetler�n� �fade etmekted�r. Haz�ne bonosu, devlet tahv�l�, TCMB L�k�d�te Senetler�, Euro Tahv�l, Gel�r Ortaklğ Senet-
ler� ve Gel�re Endeksl� Senetler kamu borçlanma sened� n�tel�ğ�nded�r.

Özel Sektör Borçlanma Senetler�: Özel sektör ş�rketler� tarafndan �hraç ed�len borçlanma senetler�n� �fade etmek-
ted�r. Banka Bonosu, özel sektör tahv�ller�, Değ�şt�r�leb�l�r Tahv�l, H�sse Sened�ne Dönüşeb�l�r Tahv�l özel sektör borçlan-
ma sened� n�tel�ğ�nded�r.

İhraçç: Borçlanma araçlarn �hraç eden Haz�ne Müsteşarlğ veya özel sektörde faal�yet gösteren anon�m ortaklklardr.

Borçlanma Araçlar P�yasasnda İşley�ş Esaslar

Borçlanma Araçlar P�yasasnda Türk l�ras ve döv�z ödemel� �hraç ed�lm�ş, borçlanma araçlar, menkul kymetleşt�r�lm�ş 
varlk ve gel�rlere dayal borçlanma araçlar, TCMB l�k�d�te senetler� ve Borsa yönet�m Kurulu tarafndan �şlem görmes�-
ne �z�n ver�len d�ğer sermaye p�yasas araçlar �şlem görürler. İşlemler hafta �ç� her gün 09.15 �le 17.00 arasnda yaplr.

Borçlanma Araçlar P�yasasnda, T.C. Haz�ne Müsteşarlğ tarafndan P�yasa Yapc olarak bel�rlenen kuruluşlar p�yasann 
�şley�ş kurallar çerçeves�nde T.C. Haz�ne Müsteşarlğ tarafndan bel�rlenen tüm ölçüt �hraçlar �ç�n p�yasa yapc kotas-
yonu g�reb�l�rler.

Borçlanma araçlar, devlet ve özel sektör ş�rketler� tarafndan �hraç ed�lmekte olup �k�nc�l p�yasada �şlem görürler.

RİSK BİLDİRİMİ

İşİşlem yapacağnz arac kuruluş �le �mzalanacak “Alm Satma Araclk Çerçeve Sözleşmes�”nde bel�rt�len hususlara 
ek olarak, aşağdak� hususlar anlamanz çok öneml�d�r.

1. Arac kuruluş nezd�nde açtracağnz hesap ve bu hesap üzer�nden Borsa’da gerçekleşt�r�lecek tüm �şlemler �ç�n 
Sermaye P�yasas Kurulu, Borsa ve Takas Merkez� tarafndan çkartlan �lg�l� her türlü mevzuat ve benzer� tüm �dar� dü-
zenleme hükümler� uygulanacaktr. 2. Borçlanma araçlarnn alm satmna �l�şk�n olarak Borsa’da gerçekleşt�receğ�-
n�z �şlemler r�ske tab�d�r. P�yasada oluşacak f�yat hareket� sonucunda Arac Kuruma tevd� ett�ğ�n�z menkul kymetler 
ve nak�t zarara uğrayab�l�r. Kred�l� �şlem gerçekleşt�r�yorsanz f�yat hareketler� net�ces�nde tevd� etm�ş olduğunuz 
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menkul kymetler�n ve nakd�n tamamn kaybedeb�leceğ�n�z g�b�, zararnz yatrdğnz tutar dah� aşab�lecekt�r.

3. Borçlanma Araçlar P�yasasnda �şlem gören Menkul Kymetler genel ekonom�k ve s�yas� ortamdan kaynaklanan 
f�yat hareketler�nden ve spekülat�f ve man�pülat�f n�tel�ktek� �şlemlerden etk�leneb�lecekt�r.

4. Borçlanma araçlarn �hraç eden özel sektör ş�rketler�n�n mal� durumlar bozulab�l�r, �flas edeb�l�rler ve ş�rket mal 
varlklarna devlet tarafndan el konulab�l�r.

5 . Borsa, SPK ve Borsa düzenlemeler� çerçeves�nde borçlanma araçlar, borçlanma araçlar p�yasasnda �şlem gören 
İhraçç Ş�rketler�n �şlem sralarn kapatmaya, yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen Ş�rketlere a�t borçlanma araçlar-
n sürekl� veya geç�c� olarak Borsa kotundan çkarmaya yetk�l�d�r.

6. Borçlanma araçlar p�yasasnda gerçekleşen �şlemlerde �şlemler�n takas ayn gün (T+0), döv�z ödemel� kymetle-
r�n takas �se en az 1 �ş günü (T+1) valörlü olarak gerçekleşt�r�l�r. Bu süre �ç�nde takas yükümlülüğünüzü yer�ne get�r-
memen�z hal�nde temerrüde düşmüş kabul ed�l�rs�n�z. Temerrüt hal�nde arac kurum herhang� b�r �hbar veya �htarda 
bulunma, süre verme, adl� veya �dar� merc�lerden �z�n ya da onay alma, tem�natn açk artrma ya da başka b�r yol �le 
nakde çevr�lmes� g�b� b�r ön şart yer�ne get�rme yükümlülüğü olmakszn tem�nat konusu sermaye p�yasas araçla-
rn, borsa veya teşk�latlanmş d�ğer p�yasalardak� değerler�nden aşağ olmamak üzere satab�l�r, satm bedel�nden 
alacağn tahs�l edeb�l�r veya bu araçlar mülk�yet�ne geç�rerek değer�n� yükümlülükler�n�zden mahsup edeb�l�r.

7. Borçlanma araçlar p�yasasnda �şlem gerçekleşt�r�lmek üzere satş emr� ver�ld�ğ�nde, bu emr� karşlayan em�r bu-
lunmamas hal�nde borçlanma araçlarnn emr�n ver�ld�ğ� anda satlamamas r�sk� bulunmaktadr. Ayn şek�lde alş 
emr� ver�ld�ğ�nde de bu emr� karşlayan em�r bulunmamas hal�nde, emr�n ver�ld�ğ� anda alm �şlem� gerçekleşme-
yeb�lecekt�r.

Borçlanma Araçlarnn Alm Satm İşlemler�ne İl�şk�n Kom�syon, Ücret, Verg� Tutar ve Oranlar

Kom�syon Ücret Verg� Tutar ve Oran

Özel Sektör Borçlanma Senetler�

Kamu Borçlanma Senetler�

şbu Borçlanma Araçlarna İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu tarafnz genel olarak mevcut r�skler hakknda b�lg�lend�rmey� 
amaçlamakta olup Borçlanma Araçlarnn alm satmndan ve uygulamadan kaynaklanab�lecek tüm r�skler� kapsa-
mayab�l�r. Dolaysyla tasarruflarnz bu t�p yatrmlara yönlend�rmeden önce d�kkatl� b�r şek�lde araştrma yapma-
lsnz.

İşbu b�lg�lend�rme formu ad altnda bel�rt�len platformun/p�yasann/pazarn �sm�n�n her zaman değ�şeb�leceğ�n�, 
b�lg�lend�rmeler�n mevzuat kapsamnda zorunlu olmamas sebeb�yle bu b�lg�lend�rmeler�n ING Yatrm tarafndan 
ver�len b�r taahhüt �çermed�ğ�n�, gerekl� tüm b�lg�lend�rmelere Borsa İstanbul’un resm� web s�tes�nden er�şeb�lece-
ğ�m konusunda b�lg�lend�r�ld�ğ�m�, bu b�lg�lend�rmelerden dolay h�çb�r şek�lde ING Yatrm’a b�r �dd�a ve hak taleb�n-
de bulunamayacağm kabul ve beyan eder�m.

Yukardak� tüm hususlar okuyup, anladğm; �şbu esaslarn uygulanmas srasnda yatrmc kuruluşun kusuru 
veya �hmal� neden�yle doğab�lecek zararlarm talep ve dava haklarm sakl kalmak kaydyla özgür �rademle 
bu “Borçlanma Araçlarna İl�şk�n R�sk B�ld�r�m Formu”nu �mzaladğm ve Form’un b�r örneğ�n� aldğm kabul 
ve beyan eder�m.
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EK (15) BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM KURALLARI BİLGİ FORMU

Pay p�yasas Yldz Pazar ve Ana Pazar altnda �k� ana grup şekl�nde oluşmuştur. Pay P�yasas pazar yaps aşağda 
şek�lded�r.

 •  Yldz Pazar (Z)
 •  Ana Pazar (N)
 •  Alt Pazar (T)
 •  Yakn İzleme Pazar (YİP)
 •  P�yasa Önces� İşlem Platformu (PÖİP)
 •  Yaplandrlmş Ürünler ve Fon Pazar (YÜFP)
 •  N�tel�kl� Yatrmc İşlem Pazar (NİYİP)

Yukarda yer alan b�lg�ler tahtnda Pay P�yasasna �l�şk�n genel kurallar aşağdak� tabloda yer almaktadr.

İşlem Esaslar YILDIZ PAZAR ANA PAZAR ALT PAZAR YİP PÖİP

İşlem Yöntem� Sürekl� İşlem Sürekl� İşlem Sürekl� İşlem 5 kez Tek F�yat 5 kez Tek F�yat

Açğa Satş ve Kred�l� İşlem VAR VAR YOK YOK YOK

Brüt Takas YOK YOK VAR VAR VAR

Özkaynak Oran %90 %75 %0 %0 %0

Açk Takas Poz�syonu / 
Özkaynak Oran %20 %50 %100 %100 %100

F�yat Marj %20 %15 %10 %10 %10

Açğa Satş Yukar Adm 
Kural YOK VAR - - -

Devre Kes�c� Tet�kleme 
Oran %10 %7,5 %5 - -

Devre Kes�c� Sonras Em�r 
Toplama Süres� 5 dak�ka 15 dak�ka 15 dak�ka - -

Devre Kes�c� Sonras 
Eşleşt�rme Süres� 2 dak�ka 2 dak�ka 2 dak�ka - -

Tek F�yat Em�r Toplama 
Süres� Boyunca B�lg� 
Yaynn Kstlanmas 

YOK YOK VAR VAR VAR

Açlş Seansnda Son 
5 Dak�kada Em�r İptal� YOK YOK YOK YOK YOK

Açlş Seansnda 
P�yasa Emr� YOK YOK YOK YOK YOK
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İşbu b�lg�lend�rme formu ad altnda bel�rt�len platformun/p�yasann/pazarn �sm�n�n her zaman değ�şeb�leceğ�n�, 
b�lg�lend�rmeler�n mevzuat kapsamnda zorunlu olmamas sebeb�yle bu b�lg�lend�rmeler�n ING Yatrm tarafndan 
ver�len b�r taahhüt �çermed�ğ�n�, gerekl� tüm b�lg�lend�rmelere Borsa İstanbul’un resm� web s�tes�nden er�şeb�lece-
ğ�m konusunda b�lg�lend�r�ld�ğ�m�, bu b�lg�lend�rmelerden dolay h�çb�r şek�lde ING Yatrm’a b�r �dd�a ve hak taleb�n-
de bulunamayacağm kabul ve beyan eder�m.

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM KURALLARI BİLGİ FORMU’nun tarafma sunulduğunu, �çer�ğ�n� okuyup 
anladğm, bundan sonra �mzalayarak Form’un b�r örneğ�n� aldğm beyan eder�m.
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EK (16) YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ FORMU

1. Genel

Yatrm kuruluşlarnn sermaye p�yasas faal�yet�nden kaynaklanan nak�t ödeme veya Sermaye P�yasas Araçlar 
tesl�m yükümlülükler�n� yer�ne get�remed�ğ�n�n veya ksa sürede yer�ne get�remeyeceğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde 
yatrmclarn Kanun’dak� şartlar çerçeves�nde tazm�n� amacyla kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z Yatrmc Tazm�n Merkez� 
(“YTM”) kurulmuştur. YTM, Kurul tarafndan çkarlacak b�r yönetmel�k çerçeves�nde Kurul tarafndan �dare ve tems�l 
olunur. YTM’n�n görev ve yetk�ler�ne, yatrmclarn tazm�n�ne �l�şk�n usul ve esaslar Kurul tarafndan bel�rlen�r. İşbu 
madde kapsamnda yer alan düzenlemeler �le Kurul düzenlemeler�n�n çel�şk�l� olmas hal�nde Kurul düzenlemes� 
esas olacaktr.

2. Başvuru Süres�, Hak Sah�pler�n�n ve Alacak Tutarlarnn Tesp�t�

Yatrmclarn haklarn göster�r belgelerle b�rl�kte YTM’ye başvurmalarn tem�nen, tazm�n kararlar YTM tarafndan 
�lan ed�l�r. Yatrmclarn YTM’ye başvuru süres�, tazm�n sürec� ve esaslar �landa bel�rt�l�r. Yatrmclar başvurularn 
�landa bel�rt�len süre �çer�s�nde YTM’ye, hak sah�pl�ğ�n�n �spatna �l�şk�n belgelerle b�rl�kte, yazl olarak yaparlar. Taz-
m�n taleb�nde bulunma hakk, tazm�n kararnn �lanndan �t�baren b�r yl sonra zaman aşmna uğrar. YTM, yatrm 
kuruluşunun tazm�n kapsamnda yer alan gerçek hak sah�pler�n�, alacak ve borç tutarlarn; Kurul, MKK, Takasbank, 
yatrm kuruluşu, ver� depolama kuruluşu, merkez� saklama kuruluşu kaytlar �le alacakllarn başvurularnda sunu-
lan belgeler ve YTM tarafndan güven�l�r bulunan d�ğer b�lg� ve belgelere dayanarak tesp�t eder.

3. Tazm�natn Kapsam

Tazm�n�n kapsamn, yatrmclara a�t olan ve yatrm h�zmet� ve faal�yet� veya yan h�zmetler �le bağlantl olarak ya-
trm kuruluşu tarafndan yatrmc adna saklanan veya yönet�len nak�t ödeme veya Sermaye P�yasas Araçlar’nn 
tesl�m yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmemes�nden kaynaklanan talepler oluşturur.

Yatrmclarn yatrm danşmanlğ veya p�yasadak� f�yat hareketler�nden kaynaklanan zararlar tazm�n kapsamn-
da değ�ld�r. Bankaclk mevzuat uyarnca mevduat veya katlm fonu olarak kabul ed�len nak�t ödeme yükümlülük-
ler� tazm�n kapsam dşndadr. Kanun’un 106’nc ve 107’nc� maddeler�nde yer alan suçlardan veya suçtan kaynak-
lanan mal varlğ değerler�n� aklama suçundan mahkûm olan yatrmclara a�t talepler, söz konusu eylemlerle �lg�l� 
alacaklarla snrl olmak üzere, tazm�n kapsam dşndadr. Söz konusu suçlardan dolay hakknda suç duyurusunda 
bulunulan k�ş�lere yaplacak ödemeler, anlan suçlara �l�şk�n soruşturmann başlamasndan mahkeme kararnn ke-
s�nleşmes�ne kadar durur.

Aşağda saylan k�ş� ve kurumlar tazm�n ed�lmez:

a) Yatrmclar tazm�n karar ver�len yatrm kuruluşlarnn yönet�m kurulu üyeler�, yönet�c�ler� ve şahsen sorumlu 
ortaklar, yüzde beş veya daha fazla paya sah�p ortaklar, denet�m kurulu üyeler� veya �lg�l� yatrm kuruluşlar �le 
ayn grup �ç�nde yer alan d�ğer ş�rketlerde benzer konumda olan k�ş�ler �le bu k�ş�ler�n eş ve �k�nc� dereceye kadar kan 
ve kayn hsmlar �le bu k�ş�ler adna hareket eden üçüncü k�ş�ler,
b) Yatrmclar tazm�n karar ver�len yatrm kuruluşlar �le ayn grupta yer alan d�ğer ş�rketler,
c) Bu fkrann (a) bend�nde saylan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n yüzde y�rm� beş veya daha fazla paya sah�p olduğu ş�r-
ketler, d) Yatrm kuruluşlarnn mal� skntya düşmes�ne neden olan veya f�nansal durumunun bozulmasna öneml� 
etk�ler� olan olaylarda sorumluluğu bulunan veya bu olaylardan menfaat sağlayan k�ş�ler.

Tazm�n Tutarnn Hesaplanmas

Hak sah�b� her b�r yatrmcya ödenecek azam� tazm�n tutar Kurul tarafndan bel�rlen�r. Bu snr, hesap says, türü 
ve para b�r�m�ne baklmakszn, b�r yatrmcnn ayn kuruluştan olan talepler�n�n tümünü kapsar. YTM tarafndan 
ödenecek azam� tutarn üzer�nde kalan tutarn başka b�r yatrmcya ödenmes� amacyla devred�lm�ş olmas ha-
l�nde, devralana YTM tarafndan ödeme yaplmaz.
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Yatrmclarn tazm�n talepler�, yatrm kuruluşunca karşlanmayan nak�t ödeme ve Sermaye P�yasas Araçlar’nn 
tesl�m yükümlülükler� üzer�nden hesaplanr. Tazm�n tutar, kanun� ve akd� şartlar uyarnca yatrm kuruluşunun 
mahsup ve benzer� talepler� de d�kkate alnarak bel�rlen�r. Tazm�n ed�lecek Sermaye P�yasas Araçlar’nn değer�-
n�n hesaplanmasnda, Kurulun yatrm kuruluşlarnn sermaye yeterl�l�ğ�ne �l�şk�n düzenlemeler�nde yer ver�len 
değerleme esaslar uygulanr. Söz konusu hesaplama, tazm�n karar tar�h� �t�baryla yaplr. Bu madde uyarnca 
aynen tesl�m� yaplacak Sermaye P�yasas Araçlar’na �l�şk�n tazm�n kararndan sonra dağtm tar�h�ne kadar ger-
çekleşen bedels�z sermaye artrm, kupon ödemes� ve benzer� �şlemlerden kaynaklanan nak�tler de aynen tesl�m 
ed�l�r. Ayn k�ş�ye a�t borçlar tazm�n kapsamndak� alacağndan mahsup ed�l�r. Ödenecek tazm�n tutarnn hesa-
bnda mahsup- tan sonrak� net alacak tutar esas alnr.

Tahs�l ve Talep Ed�lmeyen Emanet ve Alacaklara �l�şk�n Zamanaşm

Yatrm h�zmetler� ve faal�yetler�nden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sah�b�n�n yaptğ en son 
talep, �şlem veya herhang� b�r şek�lde verd�ğ� yazl tal�mat tar�h�nden, yatrm fonu ve değ�şken sermayel� yatrm 
ortaklklar �ç�n �se tas-f�ye tar�h�nden başlayarak on yl �ç�nde talep ve tahs�l ed�lmemes� hal�nde YTM’ye gel�r kay-
ded�l�r. Bununla �lg�l� usul ve esaslar Kurulca bel�rlen�r.

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ FORMU’nun tarafma sunulduğunu, �çer�ğ�n� okuyup anladğm, 
bundan sonra �mzalayarak Form’un b�r örneğ�n� aldğm beyan eder�m.
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EK (17) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş. tarafndan �ht�yaçlarnza uygun ürünler�, ver� sağlayc h�zmetler�, araştrma rapor-
lar ve günlük bültenler�, kampanya ve frsatlar s�ze sunab�lmem�z �ç�n gereken K�ş�sel Ver�ler�n�z�n İşlenmes�ne da�r 
bu Açk Rza Metn�n�n tamamn okuyarak yant vermen�z� r�ca eder�z.

K�ş�sel ver�ler�n�z; K�ş�sel Ver�ler�n Korunmas Kanunu, Sermaye P�yasas Kanunu ve �lg�l� mevzuat hükümler� ve bu 
mevzuatta bel�rlenm�ş olan snrlar çerçeves�nde �lg�l� kurum ve kuruluşlarla ve yarg merc�ler� �le Ş�rket�m�z�n ana 
h�ssedar ve �şt�rakler�yle; �şt�rakler�yle, acente/araclk sfatyla s�gorta faal�yet� kapsamnda s�gorta ş�rketler�yle, �ş 
ortaklarmz ve destek h�zmet� alnan �ş ortaklarmzla, sözleşmen�n �fas ve sa�r açk rzaya tab� olmayan şartlar da-
h�l�nde paylaşlab�l�r/�şleneb�l�r.

ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş. (“ING Yatrm” ya da “Ş�rket”) olarak K�ş�sel Ver�ler�n Korunmas Kanunu kapsamn-
da �st�snaya g�ren (Örneğ�n kanunlarda öngörülmes� veya sözleşmen�n �fas �ç�n gerekl� olmas) haller har�c�nde, k�-
ş�sel ver�ler�n�z�n �şlenmes� ve/veya aktarlmas kapsamnda aşağdak� hususlara �l�şk�n açk rzanz talep ed�yoruz:

Sermaye p�yasas faal�yet ve ürünler�ne �l�şk�n pazarlama faal�yetler�n�n yürütülmes�,

ING Yatrm Menkul Değerler’�n müşter�ler�ne en �y� h�zmet� sunab�lmek �ç�n çeş�tl� kanallar (Örn. çağr merkezler�, 
gerçekleş- t�r�len toplantlar, sosyal medya, e-posta vb.) �le h�zmetler�m�zden faydalanan müşter�ler�m�z�n olas ta-
lepler�n�n önceden öngörüleb�lmes� amacyla anal�z, tantm, pazarlama, kampanya ve reklam faal�yetler�n�n çeş�tl� 
kanallarla yürütülmes� ve duyurulmas, müşter�lere özel tekl�fler, ürünler ve h�zmetler sunulmas,

Ş�rket�m�z ana h�ssedar ING ve �şt�rakler�n�n bankaclk, f�nans (portföy, faktor�ng, f�nansal k�ralama vs.), yatrm 
(menkul değerler vs.) veya s�gorta (b�reysel emekl�l�k s�gortas, hayat s�gortas vs.) h�zmetler�ne �l�şk�n mevcut veya 
yen� ürünler�n çapraz satş �ç�n gerekl� çalşmalarn yer�ne get�r�lerek, tekl�fler�n �let�lmes�, bu kapsamda ING ve �şt�-
rakler�ne k�ş�sel ver�ler�n aktarlmas,

Uzun dönem �şlem yaplmamas hal�nde �şlem yaplmamas sebepler�n�n araştrlmas ve konu �le �lg�l� olarak tara-
fnzla �let�ş�me geç�lmes�,

Bel�rl� dönemler �le f�nans p�yasalar �le �lg�l� araştrma, stratej�k ve tekn�k bülten gönder�m�n�n yaplmas,

Müşter� Beyan 

Açk rza metn�n� okudum ve anladm. K�ş�sel ver�ler�m�n yukarda bel�rt�len hususlar kapsamnda �şlenmes�n� ve 
aktarlmasn,

   Onaylyorum     Onaylamyorum

MÜŞTERİ 

Ad/Soyad İmzas
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EK (17) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş. tarafndan �ht�yaçlarnza uygun ürünler�, ver� sağlayc h�zmetler�, araştrma rapor-
lar ve günlük bültenler�, kampanya ve frsatlar s�ze sunab�lmem�z �ç�n gereken K�ş�sel Ver�ler�n�z�n İşlenmes�ne da�r 
bu Açk Rza Metn�n�n tamamn okuyarak yant vermen�z� r�ca eder�z.

K�ş�sel ver�ler�n�z; K�ş�sel Ver�ler�n Korunmas Kanunu, Sermaye P�yasas Kanunu ve �lg�l� mevzuat hükümler� ve bu 
mevzuatta bel�rlenm�ş olan snrlar çerçeves�nde �lg�l� kurum ve kuruluşlarla ve yarg merc�ler� �le Ş�rket�m�z�n ana 
h�ssedar ve �şt�rakler�yle; �şt�rakler�yle, acente/araclk sfatyla s�gorta faal�yet� kapsamnda s�gorta ş�rketler�yle, �ş 
ortaklarmz ve destek h�zmet� alnan �ş ortaklarmzla, sözleşmen�n �fas ve sa�r açk rzaya tab� olmayan şartlar da-
h�l�nde paylaşlab�l�r/�şleneb�l�r.

ING Yatrm Menkul Değerler A.Ş. (“ING Yatrm” ya da “Ş�rket”) olarak K�ş�sel Ver�ler�n Korunmas Kanunu kapsamn-
da �st�snaya g�ren (Örneğ�n kanunlarda öngörülmes� veya sözleşmen�n �fas �ç�n gerekl� olmas) haller har�c�nde, k�-
ş�sel ver�ler�n�z�n �şlenmes� ve/veya aktarlmas kapsamnda aşağdak� hususlara �l�şk�n açk rzanz talep ed�yoruz:

Sermaye p�yasas faal�yet ve ürünler�ne �l�şk�n pazarlama faal�yetler�n�n yürütülmes�,

ING Yatrm Menkul Değerler’�n müşter�ler�ne en �y� h�zmet� sunab�lmek �ç�n çeş�tl� kanallar (Örn. çağr merkezler�, 
gerçekleş- t�r�len toplantlar, sosyal medya, e-posta vb.) �le h�zmetler�m�zden faydalanan müşter�ler�m�z�n olas ta-
lepler�n�n önceden öngörüleb�lmes� amacyla anal�z, tantm, pazarlama, kampanya ve reklam faal�yetler�n�n çeş�tl� 
kanallarla yürütülmes� ve duyurulmas, müşter�lere özel tekl�fler, ürünler ve h�zmetler sunulmas,

Ş�rket�m�z ana h�ssedar ING ve �şt�rakler�n�n bankaclk, f�nans (portföy, faktor�ng, f�nansal k�ralama vs.), yatrm 
(menkul değerler vs.) veya s�gorta (b�reysel emekl�l�k s�gortas, hayat s�gortas vs.) h�zmetler�ne �l�şk�n mevcut veya 
yen� ürünler�n çapraz satş �ç�n gerekl� çalşmalarn yer�ne get�r�lerek, tekl�fler�n �let�lmes�, bu kapsamda ING ve �şt�-
rakler�ne k�ş�sel ver�ler�n aktarlmas,

Uzun dönem �şlem yaplmamas hal�nde �şlem yaplmamas sebepler�n�n araştrlmas ve konu �le �lg�l� olarak tara-
fnzla �let�ş�me geç�lmes�,

Bel�rl� dönemler �le f�nans p�yasalar �le �lg�l� araştrma, stratej�k ve tekn�k bülten gönder�m�n�n yaplmas,

Müşter� Beyan 

Açk rza metn�n� okudum ve anladm. K�ş�sel ver�ler�m�n yukarda bel�rt�len hususlar kapsamnda �şlenmes�n� ve 
aktarlmasn,

   Onaylyorum     Onaylamyorum

MÜŞTERİ 

Ad/Soyad İmzas
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