
 

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

 

1. Tanımlar ve Kısaltmalar 

 

Belge Kayıt Tebliği: III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin belge ve 
Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ 

Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu 

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş. 

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu 

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 

SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

Yatırım Hizmetleri Tebliği: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin 
Esaslar Hakkında Tebliğ 

Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Tebliğ 

 

2. Taraflar 

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi 
(Sözleşme),……………… Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı, şirket 
merkezi……………………………………… adresinde bulunan ………………………………….. A.Ş. 
( Yatırım Kuruluşu)  ile …………………. T.C. kimlik numaralı, …………………..adresinde mukim 
……………………..(Müşteri) arasında imzalanmıştır.  Müşteri’nin beyan ettiği elektronik posta adresi 
…………………………… / GSM numarası ……………………..’dir. 

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 

İşbu Sözleşme, SPKn’nun 37 nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38 inci 
maddesinde yer alan yan hizmetlerin Yatırım Kuruluşu’nun Kurul tarafından verilmiş olan ve 
https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/ adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu’ nda 
kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere, Kurul, Borsa, Takasbank, MKK 
düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı 
işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin organize borsalarının, takas ve saklama 
kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu ile hukuki 
ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. 



Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına hesap 
açılmasını kabul eder, Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve 
işlemlerin yapılmasını taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik 
tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir. 

 

4. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Çerçeve Sözleşmeler 

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Yatırım 
Kuruluşu arasında, organize piyasalar ve/veya tezgahüstü piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım 
satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık 
ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin esaslar, Müşteri 
nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve müşteriye ödenmesine/tevdi edilmesine 
ilişkin esaslar, Müşteri’ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanma ve bildirim 
yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, işbu Sözleşmelerin 
süresi ve feshi ile tabi olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri’nin Yatırım 
Kuruluşu nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, 
Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, Müşteri’nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan 
hizmetlere bağlı olarak, Belge kayıt Tebliği’nin 5 inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve 
sözleşme/sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir. 

Müşterinin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile 
yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu’nun …………………………………… 
adresli internet sitesinde yer almaktadır. 

 

5. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi 

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine 
ilişkin özel risk bildirim formları ile beyanların, elektronik ortamda çerçeve sözleşmenin/sözleşmelerin 
imzalanmasından önce Müşteri’ye sunulacağını, ayrıca bu aşamada Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 33 
üncü maddesi gereğince Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri’ye uygunluk testi yapılacağını ve testin 
sonucunun yazılı olarak müşteriye bildirileceğini, Müşteri’nin portföy yöneticiliği veya yatırım 
danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde, Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin 40 ıncı maddesi gereğince 
kendisine yerindelik testi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.  

İşbu Sözleşme 1 (bir) adet asıl olarak taraflarca Belge Kayıt Tebliği’nin 5 inci maddesine uygun 
olarak imzalanmış olup, Müşteri, Sözleşme’nin Yatırım Kuruluşu’nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına 
uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim almıştır. …./…../2019 

 

  

 

Müşteri                                                                                                     Yatırım Kuruluşu 

İmza                                                                                                          Kaşe/Yetkili İmza 



 

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU 
 
Önemli Açıklama 
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz 

de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 

Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 
Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim 
Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. 

Uyarı 
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye 

piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda 
yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web 
sitelerinden öğrenebilirsiniz. 

Risk Bildirimi 
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek 

olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 
1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm 

işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü 
mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri 
sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız 
yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem 
yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin 
tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve 
yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

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

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin 
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı 
sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım 
işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 
ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, 
ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep 
etmelisiniz. 

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı 
Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı 
kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim 
Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul 
ve beyan ederim. 

Not: Risk bildirim formu matbu olarak hazırlanabilir. Müşterinin bu formu “okudum, anladım” 
ibaresi ile imzalaması yeterlidir.    

 
 

 

 



 

    BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 

Önemli Açıklama 
Bankamızla gerçekleştireceğiniz borçlanma araçlarının alım satım işlemleri sonucunda kâr elde 
edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden 
önce, Borçlanma Araçları işlemlerinde karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve 
kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 
 
Bu amaçla, Seri:III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında  
Tebliği”nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere “Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim 
Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. 
 
Tanımlar: 
 
 
Borçlanma Araçları Piyasası: Borçlanma araçlarının işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde 
kurulmuş olan piyasadır.  
 
Kamu Borçlanma Senetleri: Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde Türk lirası üzerinden ihraç 
edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Hazine bonosu, devlet tahvili kamu borçlanma senedi 
niteliğindedir.  
 
İhraççı: Borçlanma araçlarını ihraç eden Hazine Müsteşarlığı  
 
 

RİSK BİLDİRİMİ 
(BORÇLANMA ARAÇLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN İŞLEMLERLE İLGİLİ 

OLARAK  
YATIRIMCILAR İÇİN AÇIKLAMALAR) 

 
Bankamızla yapacağınız işlemlerle ile ilgili olarak  imzalanacak “Hesap Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.  
 
1. Bankamız nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden  gerçekleştirilecek tüm işlemler için 
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve 
benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.  
 
2. Borçlanma araçlarının alım satımına ilişkin olarak Bankamızla gerçekleştireceğiniz işlemler riske 
tabidir. Borçlanma Araçları Piyasasında oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Bankamıza  tevdi ettiğiniz 
menkul kıymetler  zarara uğrayabilir.  
 
3. Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören Menkul Kıymetler genel ekonomik ve siyasi ortamdan 
kaynaklanan fiyat hareketlerinden ve spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir.  
    
4. Borçlanma araçlarını almak/satmak istediğinizde Bankamızca Borçlanma Araçları Piyasası şartlarına 
bağlı olarak belirlenen fiyatlar sizi zarara uğratabilir. 

5.Bankamızda borçlanma araçları alım satım işlemleri…. Saatleri arasında yapılmaktadır. 



İşbu Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu tarafınızı genel olarak mevcut riskler hakkında 
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Borçlanma Araçlarının alım satımından ve uygulamadan 
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 
 
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun 
kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla 
özgür iradem sonucu bu "Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve 
Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.  
 
YATIRIMCI AD SOYAD : ................................................................................  
  
  
 YATIRIMCI İMZA :  
 
  
  TARİH : ........... / ........... / ............................  
  
Not: Bu metin yazılı bildirim yapılması halinde yatırımcı tarafından kendi elyazısıyla "okudum, 
anladım" ibaresi ile imzalanacaktır 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. 

REPO-TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 

 

MADDE 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir tarafta, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ( İzmir Cad. No : 

35 KIZILAY-ANKARA adresinde mukim ve bundan böyle TKYB diye anılacaktır) ile diğer tarafta,  

Adı Soyadı (Ünvanı)            : ……………………………….. Adı Soyadı (Ünvanı)  :……………………………………….. 

                                                  

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

Telefon /İş                            :………………………………… Telefon/İş                    :……………………………………….. 

Telefon/Ev                            :…………………………………. Telefon/Ev                 :………………………………………… 

Telefon/GSM                        :………………………………….  Telefon/GSM           :………………………………………… 

Faks                                        :………………………………….. Faks                           :………………………………………… 

Vergi Daire ve No                :………………………………….. Vergi Daire ve No    :………………………………………… 

Ticaret Sicil No                     :…………………………………… Ticaret Sicil No        :……………………………………….. 

TC Kimlik No                         :…………………………………… TC Kimlik No            :……………………………………….. 

( bundan böyle MÜŞTERİ/LER olarak anılacaktır) arasında …. /.… /20      tarihinde aşağıdaki koşullarla Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde repo-ters repo işlemleri yapılmasına ilişkin iş bu Sözleşme 

imzalanmıştır. 

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU : Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu repo/ ters repo işlemlerini 

düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre taraflar arasında Borsa’da veya Borsa dışında yapılacak repo ve ters repo 

işlemlerinin esaslarının düzenlenmesidir. 

                İş bu Sözleşme’de :  

                Repo, TKYB’nin geri alma MÜŞTERİ/LER ‘in geri satma taahhüdü ile TKYB’nin MÜŞTERİ/LER’e menkul 

kıymet satması ; 

                Ters repo, TKYB’nin geri satma, MÜŞTERİ’LER’in geri alma taahhüdü ile TKYB’nin MÜŞTERİ/LER’ den 

menkul kıymet satın alması anlamına gelir. 

MADDE 3 :MÜNFERİD MUAMELEDEKİ UYGULAMA ESASLARI : İşlem günü, işleme konu olan menkul kıymetlerin 

ayırıcı nitelikleri, menkul kıymetin satış ve geri alış tarihi ve bedeli taraflarca düzenlenecek MENKUL KIYMET 

SATIŞ FORMU (bundan böyle DEKONT diye anılacaktır) ’ nda belirtilir. TKYB, bu formu, iki nüsha olarak 

düzenleyeceğini, bir nüshasını kendisinin saklayacağını , diğer nüshayı ise MÜŞTERİ’LER’ e teslim edeceğini kabul 

ve beyan etmektedir. Borsa’da gerçekleştirilecek repo/ ters repo işlemlerinde dekont düzenleme zorunluluğu 



bulunmamakta olup, bu işlemleri tevsik edici belgeler ise SPK ve/veya BORSA İSTANBUL A.Ş.’nin belirleyeceği 

esas ve şartlarda düzenlenecektir. 

 

MADDE 4 : TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ : Repo işleminde ; TKYB , dekontta yer aldığı üzere, işlem gününde 

dekontta yer alan satış bedeli üzerinden ilgili menkul kıymeti satmayı ve belirtilen vadede dekontta yer alan alış 

bedeli üzerinden geri almayı taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ/LER, TKYB tarafından işlem esnasında kendisine 

teslim edilen dekontta yer aldığı üzere ,işlem gününde dekontta yer alan satış bedeli üzerinden ilgili menkul 

kıymeti almayı ve belirtilen vade sonunda geri satmayı taahhüt etmektedir. İşlem esnasında kendisine teslim 

edilmek üzere hazırlanan ve MÜŞTERİ/LER ’in teslim alması için hazır bulundurulan dekontu teslim almayan 

MÜŞTERİ/LER,  daha sonra dekontu teslim almamış olmaktan ötürü söz konusu dekontta yer alan taahhütlerini 

yerine getirmekten kaçınamaz. 

                 Repo işleminde menkul kıymetlerin mülkiyeti  MÜŞTERİ/LER ‘ e geçer, getirisi ise TKYB ‘ a aittir, vade 

tarihinde menkul kıymetlerin mülkiyeti, kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar TKYB’na geçer.ters repo 

işleminde menkul kıymetlerin mülkiyeti TKYB’ na geçer, getirisi ise TKYB’na ait olur, vade tarihinde menkul 

kıymetlerin mülkiyeti , kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar MÜŞTERİ/LER’e  geçer. 

MADDE 5 : TARAFLARI TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLER :  

A)Anlaşma ve dekontları imzalamak, ödemeleri yapmak ve kabul etmek için TKYB tarafında, biri Birinci Derecede 

olmak üzere en az iki imza gereklidir. 

B)Diğer tarafta temsil yetkisini haiz kişiler ile temsil yetkisinin kapsamı şu şekildedir. MÜŞTERİ/LER, gerçek kişi 

ise şahsı veya yetkili vekili  ile, tüzel kişi ise İmza Sirküleri esasları çerçevesinde temsil edilir. Tüzel kişi 

MÜŞTERİLER’i temsil ve ilzama yetkili olanlarda meydana gelen değişiklikler mesnet belgeler ile birlikte TKYB’na 

yazılı olarak bildirilmedikçe TKYB’na karşı ileri sürülemez. 

TKYB, kendisine bildirilecek olan yetkili imza örneklerini bu kişilerin TKYB’na gönderecekleri belgelere 

koyacakları imzalarıyla makul ve mutad bir dikkatle karşılaştırır. Ancak ilk bakışta anlaşılmayacak imza 

farklılıklarından veya benzerliklerinden ve bu hususun doğurabileceği tüm sonuçlardan TKYB sorumlu tutulamaz. 

Aynı husus ,tüm belgelerin sahteliği veya dolandırıcılık veya benzeri durumlar için de geçerlidir. 

MADDE 6:TEMERRÜT:Bu anlaşmada ve dekontta belirtilen taahhütlerin taraflarca yerine getirilmemesi 

durumunda, taahhüdünü yerine getirmeyen ve temerrüde düşen taraf karşı tarafa ,her bir işlemde gecikilen her 

gün için T.C.M.B. İnterbank Para Piyasasında gün içinde oluşan en yüksek faiz oranının ….. puan üzerinde bir faizi 

cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. 

MADDE 7:ALACAK BAKİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TKYB, iş bu sözleşmede MÜŞTERİ/LER’in verdiği 

yetkiye bağlı olarak , gün sonu itibariyle müşterinin alacak bakiye veren hesaplarındaki nakitlere piyasa olanakları 

dahilinde ve TKYB tarafından belirlenen miktar sınırlamaları çerçevesinde ,yatırım fonu katılma belgeleri, repo 

vesair sabit getirili sermaye piyasası araçları veya TAKASBANK A.Ş. Para Piyasası dahil teşkilatlanmış diğer resmi 

borsa para ve sermaye piyasalarında yapılacak işlemlerde değerlendirebilir. Bakiyenin repo yapılarak 

değerlendirilebilmesi için MÜŞTERİ/LER’in Repo/Ters Repo Çerçeve Sözleşmelerini imzalamış olmaları 

gerekmektedir. MÜŞTERİ/LER iş bu sözleşmenin altına imza koymakla gün sonu itibariyle alacak bakiye veren 

hesaplarındaki bakiyenin piyasa olanakları çerçevesinde değerlendirilmesine yetki vermiş sayılacaktır. 

MADDE 8:VADE VE FAİZ ORANININ TESPİTİ: Repo/Ters Repo vadeleri ve uygulanacak faiz oranı MÜŞTERİ/LER 

ve TKYB arasında repo/ters repoya konu olacak menkul kıymetlerin itfa tarihlerini aşmamak kaydıyla serbestçe 

belirlenir. Vade sonu iş günü olarak hesaplanır. Hafta tatili, ulusal ve dini bayramlar gibi tatil gününe rastlayan 

vadenin hataen son gün olarak seçilmesi halinde ise, takip eden iş günü vade günü sayılır. MÜŞTERİ/LER’in 



vadesinden önce repo ve/veya ters repo işlemini tamamen ve/veya kısmen sona erdirmek istemesi halinde 

TKYB’nin bu talebi kabul edip etmeme hakkı saklıdır. TKYB, piyasa koşulları ,kalan gün sayısı ,kendi pozisyonu vb. 

faktörleri gözönünde tutarak faiz uygulayıp uygulamamakta veya dilediği faiz oranını uygulamakta serbesttir. 

MADDE 9:KIYMETLERİN DEPO EDİLMESİ: Repo/Ters Repo işlemlerine konu olan menkul kıymetler, T.C.Merkez 

Bankası’nın düzenlemeleri çerçevesinde T.C.Merkez Bankası ve/veya Takasbank (Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş.)’de depo edilir. TKYB bu menkul kıymetleri işlem tarihi ile vade tarihi arasında kalmak ve vadesi geri satma 

vadesini geçmemek koşulu ile repo işlemi ile satabilir. 

MADDE 10:ÖDEMELER: Bu Sözleşmede belirtilen işlemler nedeniyle yapılacak ödemelerde ,işlemlerin tutarına 

göre, nakit, havale, TCMB virmanı ve bankalararası EFT ödemelerinin hangilerinin kullanılacağına ,her bir işlemde 

taraflar arasında varılacak mutabakata göre karar verilecektir. Mutabakat sağlanamadığı taktirde, Bankaca 

uygun görülecek ödeme şekli uygulanacaktır. 

MADDE 11:MÜŞTEREK HESABIN KULLANIMI: Müşterek hesaplar, hesap sahiplerinin vereceği yazılı talimat 

doğrultusunda müşterek imza ile ya da münferiden kullanılabilir. Yazılı talimatın verilmediği durumlarda ,hesap 

sahiplerinin hesabı münferiden kullanabileceği kabul edilir. 

MADDE 12:MASRAF,KOMİSYON VE ÜCRETLER: İş bu Sözleşme gereğince yapılan ve yapılacak masraf, ücret ve 

komisyonlar ve bütün vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler MÜŞTERİ/LER’e ait olacaktır. 

MADDE 13:TEBLİGAT ADRESLERİ: İş bu Sözleşme ile ilgili olarak taraflara yapılacak tebligatlar için kanuni 

ikametgahlar Sözleşme’nin ……. maddesinde yazılı adreslerdir .MÜŞTERİ/LER adres değişikliklerinde yeni 

adresini yazılı olarak TKYB’na bildirinceye kadar eski adresine yapılan tebligatlar ve bildirimler MÜŞTERİ/LER’in 

kendisine yapılmış sayılır. 

MADDE 14:SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: İş bu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. TKYB, herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmeyi dilediği tarihte, tek taraflı olarak 

feshedebilir. Bu fesih ,TKYB’ nin feshedilen Sözleşme’den doğan ve fesih tarihinde yürürlükte olan taahhütlerine 

halel getirmez. MÜŞTERİ/LER ,….. iş günü önceden yazılı olarak bildirmek ve taahhütlerini yerine getirmek 

kaydıyla herhangi bir gerekçe göstermeksizin Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 

MADDE 15:UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: İş bu Sözleşme’nin uygulama ve yorumundan doğabilecek 

anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

TKYB, mevzuatta yapılacak değişiklikleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doğrudan uygulayacaktır. TKYB, yeni 

mevzuat hükümlerinin yürürlüğe girmesi halinde iş bu Sözleşme’de gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde,2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

çıkartılan tebliğ ve karar hükümleri tatbik edilir. 

MADDE 16:YÜRÜRLÜLÜK: İş bu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

İş bu Sözleşme 16 madde ve biri MÜŞTERİ/LER’e verilmek üzere iki nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca 

birlikte okunarak içeriğinin doğruluğunun kabulü ile ……../……/20..  tarihinde müşterek imza ve muvafakat altında 

imzalanmıştır. 

 

                   Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.                                                    MÜŞTERİ/LER 

 

 

 

 



 
 

BONO,TAHVİL VE YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ ALIM SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 

1.Bir tarafta, Türkiye Kalkınma ve Bankası A.Ş.( İzmir Cad.NO.35 KIZILAY-ANKARA adresinde mukim ve bundan 

böyle TKYB diye anılacaktır) ile diğer tarafta, 

Adı Soyadı (Ünvanı)          :…………………….................    Adı Soyadı (Ünvanı)         :…………………….................  

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

Telefon/İş                           :……………………………………    Telefon/İş                           :…………………………………… 

Telefon/Ev                          :…………………………………..     Telefon/Ev                          :………………………………….. 

Telefon/GSM                      :…………………………………..    Telefon/GSM                      :………………………………….. 

Faks                                      :…………………………………..    Faks                                     :…………………………………… 

Vergi Dairesi ve Numarası:…………………………………..    Vergi Dairesi ve Numarası:…………………………………. 

Ticaret Sicil No                    :…………………………………..    Ticaret Sicil No                    :………………………………… 

TC Kimlik No                        :…………………………………..    TC Kimlik No                        :………………………………… 

Faks                                      :……………………………………    Faks                                      :………………………………… 

Vergi Dairesi ve Numarası:……………………………………    Vergi Dairesi ve Numarası:………………………………… 

Ticaret Sicil No                    :…………………………………..    Ticaret Sicil No                   :……………….………………… 

TC Kimlik No                        :…………………………………..    TC Kimlik No                      :……………..…………………… 

 

(bundan böyle MÜŞTERİ/LER olarak anılacaktır) arasında       /        /20        tarihinde aşağıdaki koşullarla, yatırım 

Fonu katılma belgeleri, bono tahvil ve benzeri menkul kıymetlerin alım ve satımına ilişkin iş bu sözleşme 

İmzalanmıştır. 

 

2.Taraflar arasında hazine bonosu, devlet tahvili, banka bonoları ve banka garantili bonolar, kamu ortaklığı 

İdaresi ve toplu konut idaresince ihraç edilen borçlanma senetleri ile mahalli idareler ve bunların dışında kalan 

menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan 

borçlanma senetleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde oluşturulan 

yatırım fonu katılma belgelerinin alım-satımı hususunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenip, 

düzenlenmesidir. 

 

3.MÜŞTERİ/LER, hazine bonosu, tahvil, yatırım fonu katılma belgesi gibi yatırım yapacağı menkul kıymetlerin 

Alım ve satımına ilişkin talimatını TKYB’na iletecek ve satın alacağı menkul kıymet karşılığı TL tutarını son işlem 

Saatinden önce TKYB’na gönderecektir. 

 

4.Yatırım fonu katılma belgelerinin alım ve satımında Fon İç Tüzüğü hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

 

5.TKYB, MÜŞTERİ/LER’in emri doğrultusunda gerçekleştirilen alım işlemleri sonucunda MÜŞTERİ/LER adına 

iktisap ettiği Menkul kıymetleri MÜŞTERİ/LER’e teslim edinceye kadar bir banka nezdinde yahut Takas ve 

Saklama Bankası A.Ş.’nde gideri MÜŞTERİ/LER’e ait olmak kaydı ile saklamaya yetkilidir. 

 

6.MÜŞTERİ/LER satılmak üzere TKYB’na teslim ettiği hazine bonosu, tahvil, yatırım fonu katılma belgesi gibi 

menkul kıymetlerin sahte veya herhangi bir nedenle kısıtlanmış olması halinde bunun sonuçlarından sorumlu 

olup bu kıymetlerle ilgili olarak TKYB’nın uğradığı ve/veya uğrayacağı tüm zararları nakden ve def’aten tazmin 

edecektir. 

 

 



7.TKYB’nın bu sözleşme kapsamındaki menkul kıymetlerin Borsa’da veya Borsa dışında alım-satımı konusunda 

sunacağı aracılık hizmeti karşılığında MÜŞTERİ/LER, yürürlükteki ilgili mevzuat ve TKYB’nın uygulamasına göre 

satış veya alış rakamı üzerinden tespit edeceği komisyonu TKYB’na ödeyecektir. TKYB, söz konusu komisyon 

oranını dilediği zaman değiştirmeye yetkilidir. 

 

8.İş bu sözleşme, taraflar arasında akdedilmiş bulunan Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Sözleşme’nin Eki 

mahiyetinde olup, Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Sözleşme’nin iş bu sözleşme kapsamındaki İşlemlerin 

niteliğine aykırı olmayan hükümleri (madde 5:Tarafları Temsile Yetkili Kişiler, madde 6: Temerrüt, madde 7: 

Alacak Bakiyelerinin Değerlendirilmesi, madde 10: Ödemeler, madde 11:Masraf, Komisyon ve Ücretler, madde 

12: Tebligat Adresleri, madde 13:Sözleşmenin süresi, madde 14:Uyuşmazlıkların Çözümü, madde 15: Yürürlük) 

bu Sözleşme hakkında da uygulanacaktır. 

 

İş bu Sözleşme 8 madde ve biri MÜŞTERİ/LER’e verilmek üzere iki nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca birlikte 

okunarak içeriğinin doğruluğunun kabulü ile …./…./ 20      tarihinde müşterek imza ve muvafakat altında 

imzalanmıştır. 

 

 

 

                   Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.                                                    MÜŞTERİ/LER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


