Müşteri Adı Soyadı / Unvanı :
TCKN / VKN / YKN
:
YURT DIŞI PİYASALAR
ÖN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU
İşbu sözleşme öncesi bilgi formu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 21. Maddesi, Finansal Hizmetlere
İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-45.1) sayılı Yatırım Hizmet
Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 5. Maddesi uyarınca
sermaye piyasası işlemlerine ilişkin sözleşmelerin onayından önce tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Emir iletimine aracı sıfatıyla T. Garanti Bankası A.Ş.
Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422
Genel Müdürlük adresi: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul
Web adresi: www.garantibbva.com.tr
Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet ve 6362 sayılı Kanun
kapsamında izin ile bildirim yapılan faaliyetler
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr
İşlem aracısı sıfatıyla Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Mersis Numarası: 0389000683300011/ T icari Sicil Numarası: 235103
Genel Müdürlük adresi: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş 34337 İSTANBUL
Web adresi: www.garantibbvayatirim.com.tr
Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm
faaliyetler ile bildirim yapılan faaliyetler
Email Adresi:garantibbvayatirim@hs03.kep.tr
Önemli Açıklama
Yurt dışı piyasalarda gerçekleştireceğiniz Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin ve/veya Türev
Araç’ların alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de
bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, bu piyasalarda 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 işbu Yurt Dışı Piyasalar Risk ve Fiyat Bilgilendirme
Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Yurt Dışı Piyasalar Alım Satım İşlem Aracılığı Özel Hükümler Sözleşmesi’nde yer alan Tanımlar; işbu Risk
ve Fiyat Bilgilendirme Formu’nda başka şekilde tanımlanmadıkça, aynı anlamları taşımaktadır.
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.tspb.org.tr web
sitelerinden öğrenebilirsiniz.
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Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi’nde ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
Genel Risk Bildirim Formu’nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok
önemlidir.
1. İşlem Yapılan Borsa ve Piyasalar: NYSE Euronext Amsterdam (AMS), NYSE Euronext Brussels
(BRU), NYSE Euronext Lisbon (LISB), NYSE Euronext Paris (PAR), Deutsche Börse (XETRA) (FSE),
Irish Stock Exchange (ISE), London Stock Exchange (LSE), Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (MIL),
, , Oslo Bors/Oslo Stock Exchange (OSE), BME Spanish Exchanges (SIBE), SIX Swiss Exchange
(SWX), Wiener Börse/Vienna Stock Exchange (VIE), Toronto Stock Exchange (TSE), TSX Venture
Exchange (TSX), Hong Kong Stock Exchange (HKEX), US Main Exchanges (AMEX, NASDAQ, NSC,
NYSE, ARCA), CME (Chicago Merchantile Exchange), COMEX
(Commodity Exchange), CBOT (Chicago Board of Trade), NYMEX (Newyork Merchantile Exchange),’dir.
Belirtilen borsalarda sadece ikincil piyasa işlemlerine aracılık edilmekte olup birincil piyasa halka arz
işlemlerine aracılık edilmemektedir ve tezgahüstü piyasa işlemleri yapılmamaktadır. Aracılık edilen
borsalarda muhtelif zamanlarda değişiklik yapılabilecek olup işlem gerçekleştirilen borsalara ve
teşkilatlanmış diğer piyasalara ilişkin güncel bilgilere www.garantibbvayatirim.com.tr sitesinden
ulaşabilirsiniz.
2. Yurt Dışı Yatırım Kuruluşu: Yurt dışı borsalarda işlem yapmaya ve/veya saklama hizmeti vermeye
yetkili olan ve Garanti BBVA Yatırım ile sözleşme akdeden Saxo Bank A/S,
3. Platformlar: Paragaranti International, Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetlere ve/veya Türev
Araçlar’a ilişkin işlemleri yapabileceğiniz, emirlerinizi ilgili piyasalara doğrudan iletebileceğiniz ve Garanti
BBVA Yatırım’ın Saxo Bank A/S aracılığı ile sağladığı elektronik işlem platformudur.
4. Yurt Dışına Yapılan Para Transferleri: Yabancı Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ve/veya
Türev Araçlar’ı almak için müşteriler tarafından Garanti BBVA Yatırım hesaplarına yatırılan tutarlar, alım
işleminin takas tarihinde Saxo Bank A/S’ye gönderilmektedir.
5. Saklamacı Kurum: Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından alım satımına aracılık
edilen yabancı sermaye piyasası araçları “Citibank” ve/veya Saxo Bank A/S’nin belirleyeceği bazı
saklamacı kurumlar nezdinde Garanti BBVA Yatırım’ın hesabı altında saklanmaktadır.
6. Yatırımcı Tazmin Sistemi: Yatırım yapmış olduğunuz şirketin payları ve/veya pay benzeri diğer
kıymetleri ve/veya Türev Araçlar çeşitli nedenlerle resmi merciler tarafından geçici süreyle veya tamamen
borsada işlem görmekten men edilebilir, işlem gördüğü pazar değiştirilebilir, borsa kotundan çıkartılabilir,
ihraççı hakkında iflas kararı verilebilir. Bu ve benzeri haller için yatırımcıları tazmin sistemi
bulunmamaktadır. 10 yıl süre ile hareketsiz kalan hesaplarda bulunan her türlü emanet, alacaklar ve
bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer gelirler talep ve tahsis edilmemesi halinde zaman aşımına uğrar ve
Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devir edilir.
7. Riskler: Söz konusu riskler sınırlandırıcı olmayacak şekilde aşağıda belirtilmiş olup risklerin takibi
müşteri tarafından yapılır. Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin müşteri adına risk takibi
yapma veya tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirilirken ilgili
yabancı ülke, kuruluş ve piyasanın kabul ettiği uygulama ve düzenlemelere uymanız gerektiğini, aksi
halde ilgili ülke, kuruluş veya piyasanın size veya yurt içinde çalışacağınız yatırım kuruluşuna yaptırım
uygulaması nedeniyle sorumluluğunuz doğabileceğinin bilincinde olmalısınız.
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7.1. İhraççı Şirket Riski: Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ihraç eden anonim
ortaklıklardır. Satın aldığınız menkul kıymetler ile ilgili olarak, bu kurumların taşıdığı tüm risklere de
ortak olmaktasınız. Pay senedini satın aldığınız kurumun sermaye artırımı veya azaltımı, şi rket
birleşme, satın alma veya benzeri tüm kararlarının piyasa fiyatının değişmesine yol açabilecek ve
sermaye artırımın bedelli olması halinde ilave para yatırmanız gerekebilecektir.
7.2. Karşı Taraf Riski: Sermaye piyasasında işlem yapan taraflardan birinin, Alım/Satıma ilişkin
yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir.
7.3. Piyasa Riski: Yurt dışı piyasalarda yaptığınız işlemler başka bir ülkenin borsasında
gerçekleşmekte olup işlem gören menkul kıymetlerin değerleri, ekonomik ve siyasi gelişmeler,
ihraççı şirketlerin mali yapısında oluşabilecek olumsuz gelişmeler ile piyasada gerçekleşebilecek
spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir. İşlem yaptığınız menkul
kıymetlerin işlem gördüğü borsanın ve/veya Garanti BBVA Yatırım’ın ilgili ülke iş günü veya tatil
günleri, yurt içi piyasaların iş günü veya tatil günlerinden farklı olabilecek ve işlem yaptığınız ülke
veya borsaya bağlı olarak takas süreleri de değişiklik gösterebilecektir. Türev araçlar çeşitli
oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırdığınız teminatın
tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. Yurt dışı
borsalarda işlem gören menkul kıymet veya türev araçlar, işlem saatleri ve işleyiş esasları
bakımından yurt içi borsalardan farklılık gösterebileceği için yatırımcı tarafından pozisyonların
ve/veya teminatların kontrol ve takibi daha zor ve riskli olabilmektedir. Cuma akşamları piyasalar
kapanırken açık olan bir işleminiz, Pazartesi günü piyasa açılırken ani fiyat değişimlerinden ötürü
negatif bir değerle açılarak sizi zarara uğratabilir. Bu nedenle hesabınızda yeterli teminatı sürekli
bulundurmalısınız.
7.4. Kur Riski: İşlem yapacağınız menkul kıymetin kur değerinde aleyhinize değişimler nedeniyle
zarar riskiniz bulunmaktadır. Devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceğini
göz önüne almalısınız.
7.5. Likidite Riski: Yatırımcının elinde bulunan varlığı nakde çevirirken yeterli alıcı/satıcının
bulunmaması, fiyat oluşmaması vb. riskleri ifade etmektedir. Yurt dışı türev araç piyasalarında farklı
dayanak varlıklara dayalı ve farklı vadelerde sözleşmelerin işlem görmesi mümkün olup, türev araç
işlemleri dayanak varlığın türüne ve sözleşmenin vade sonuna kalan gün sayısına göre değişiklik
gösteren likidite riski bulunmaktadır.
7.6. Ülke Riski: İşlem yapılmadan önce, işlem yapılacak piyasaların bulunduğu ülkelerin riski de
ayrı bir risk faktörü olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda ihraççı kurum riskinin yanı
sıra, ihraççı kurumun faaliyet gösterdiği ülkenin risk durumu da dikkate alınmalıdır.
7.7. Yurt Dışı Yatırım Kuruluşu Riski: Yurt dışı Yatırım Kuruluşu nezdindeki Garanti BBVA
Yatırım adına açılmış hesaplarda oluşan döviz ve menkul kıymetlerin, bu kuruluşlar nezdinde
saklanması esnasında uğrayacağınız zararların tazmini için herhangi bir yasal güvence
bulunmamaktadır. Yurt Dışı Yatırım Kuruluşu’nun tabi olduğu mevzuat uyarınca ödemelerinin tatil
edilmesi, aciz haline düşmesi veya iflas etmesi durumunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak
ve yapmış olduğunuz yatırımın tamamı karşılanamayabilecektir.
7.8. Opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Herhangi bir yatırım
kararı almadan ve kendisini taahhüt altına sokmadan önce, yatırım ihtiyaçlarınızı belirlemenizi ve
bu tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler ile gerçekleştirmeyi düşündüğünüz işlemin ihtiva
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ettiği diğer riskler konusunda gerekli araştırmayı yaparak, profesyonel yardım alma ihtiyacınız
doğabilecektir.
7.9. Yurt dışı borsalar ya da teşkilatmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere aracı kuruluş
nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım -satım işleminde
bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa’nın belirlediği tutarda bir
başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
7.10. İlgili Borsaların, kendilerine ait mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem
ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirleme veya belirlenmiş olan vade bitim
tarihlerini değiştirme ve pozisyonları tasfiye etme yetkileri bulunabilir.
7.11. Teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde
hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına
da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir
7.12. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi
ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
7.13. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde
ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz.
7.14. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur.
Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs
etmelidirler.
7.15. Yurt dışı türev işlemlerinin limitli emir vermek suretiyle yapılacağı durumlarda, bu emirlerin
çeşitli teknik problemler ya da piyasa koşulları nedeniyle belirlediğiniz fiyat seviyesinden
gerçekleşmeyebileceğini dikkate almalı ve yatırım kararlarınızı bu doğrultuda vermelisiniz.
7.16. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği
bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon
verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri”
de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme
ihtimali dikkate alınmalıdır.
7.17. Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda
daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler
piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
7.18. Pazartesi günü geceleri piyasa açılırken veya yurt dışı tatil günlerinde votalitenin düşük
olmasından dolayı yurt dışı piyasalarda spread’ler, ortalama spread aralığından daha fazla
açılabilir.
7.19. Piyasada olağandışı bir gelişme yaşandığında, spread’lerin olağandışı biçimde açılmasıyla,
yayılma pozisyonu aldığınız pozisyonlar da teminat çağrısı ile kapanabilir. Yayılma pozisyonu
almak, normal şartlarda teminat çağrısını geçici olarak ertelemenize yardımcı olabilmekle birlikte,
yayılma yöntemi, işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelid ir.
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7.20. Vadeli işlem sözleşmelerinde, Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile gerçekleştirilen
işlemlerde fiziksel olarak teslimat desteklenmediği üzere, Müşteri’nin vade sonuna (expiry date) ve
ilk uyarı tarihine (first notice date) dikkat etmesi gerekmektedir. Eğer vade sonu tarihi, ilk uyarı
tarihinden önce ise sözleşme vade sonu tarihinde kapanacaktır. Eğer ilk uyarı tarihi, vade sonu
tarihi ile aynı veya daha önce ise sözleşme ilk uyarı tarihinden 1 (bir) iş günü önce kapanacaktır.
Eğer sözleşme ilgili tarih öncesinde kapanmaz ise, otomatik olarak kapatılacak ve olası masraflar
Müşteri’ye yansıtılacaktır.
7.21. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi
aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar
sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
7.22. İlgili Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde
pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
7.23. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız ilgili
Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi
yapılamayabilecektir.
7.24. Türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktarılacak bilgiler ve yapılacak
tavsiyeler eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
7.25. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak yetkili personelce
yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan
öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
7.26. İlgili Borsa’ların ait olduğu devletlerin ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım/satım
işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel
varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
8. Teminat Yatırma: İşlem yapmaya başlayabilmek için tercih ettiğiniz döviz cinsi üzerinden asgari 1.000
USD/EUR/GBP/CAD tutarı aşağıdaki Garanti BBVA Yatırım hesaplarına yatırmanız gerekmektedir.
Hesap açılışına ilişkin teminat tutarı Garanti BBVA Yatırım tarafından değiştirilebilecektir. Teminat tutarı
internet sitemizde güncel olarak ilan edilecek ve/veya tarafınıza elektronik ortamda bildirilecek olup güncel
olarak takip etmeniz gerekmektedir.
Para transferi gerçekleştirirken açıklama kısmına isim, soy isim ve yatırım hesap numarası yazılması
gerekmektedir.
Banka : Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şube : İstanbul Kurumsal Şubesi
Alıcı : Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Hesap
Tipi
Vadesiz
GBP

Hesap
381/9049586 - İSTANBUL
KURUMSAL

1.Müşteri İmzası : ………………………………

IBAN
TR49 0006 2000 3810 0009
0495 86

Asgari Başlangıç
Teminat Tutarı
1000 GBP
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Vadesiz
EUR

381/9049587 - İSTANBUL
KURUMSAL

TR22 0006 2000 3810 0009
0495 87

1000 EUR

Vadesiz
USD

381/9049588 - İSTANBUL
KURUMSAL

TR92 0006 2000 3810 0009
0495 88

1000 USD

Vadesiz
CAD

381/9048394 - İSTANBUL
KURUMSAL

TR29 0006 2000 3810 0009
0483 94

1000

9. Teminat Tamamlama/Stop Out:
İlk Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) Oranı

%80

İkinci Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) Oranı

%100

Otomatik Pozisyon Kapama (Stop-Out) Seviyesi

%150

İkinci Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) Sonrası Otomatik
Pozisyon Kapama (Stop-Out) için tanınan süre

47 Saat

Yukarıdaki tablo tahtında Paragaranti International hesabınızda Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile
yapmış olduğunuz işlemlerinizde pozisyon açtığınız müddetçe hesaplarınızda bulunan Teminat (Margin)
kullanım oranında değişiklik olur. Bu halde Teminat (Margin) kullanım oranınız; pozisyon açmak için
kullanılan teminat/hesap değeri oranlanarak hesaplanmaktadır.
a)
Hesabınızdaki Teminat (Margin) kullanım oranınız %80 seviyesine geldiği zaman,
pozisyonunuzu sürdürmek için Müşteri’ye ilk Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) gider.
b)
Hesabınızdaki Teminat (Margin) kullanım oranınızın %100 seviyesine gelmesi halinde
ise pozisyonunuzu sürdürmek için Müşteri’ye ikinci Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call)
yapılır. İkinci Teminat Tamamlama Çağrısı’nın (M argin Call) Müşteri’ye bildirildiği anda
hesabınızdaki pozisyonunuzu sürdürmek için hesabınıza Teminat göndermek veya açık olan
pozisyonlarınızı azaltmagk için Müşteri’ye 47 saat süre tanımaktadır.
c)
İkinci Teminat Tamamlama Çağrısı’nın (Margin Call) yapıldığı andan itibaren Müşteriye
tanınan 47 saat içerisinde hesabınızdaki pozisyonlarınızı sürdürmek için Teminat
göndermemeniz veya hesabınızda bulunan açık pozisyonları azaltmamanız halinde 47 saat
bitiminde bütün pozisyonlarınız sistem tarafından otomatik pozisyon kapama (Stop-Out) işlemi ile
otomatik olarak kapatılır.
d)
Bununla birlikte, İkinci Teminat Tamamlama Çağrısı’nın (Margin Call) yapıldığı andan
itibaren Teminat seviyenizin %100’ün altına düşmesi halinde 47 saat uygulaması kendiliğinden
geçerliliğini yitirecektir. Teminat seviyesi %100’ün üzerine çıktığı durumda ise 47 saat uygulaması
yeniden başlayacaktır.
e)
Müşteri’ye tanınan 47 saat içerisinde hesabınızdaki pozisyonlarınızı sürdürmek için
Teminat göndermemeniz veya açık pozisyonlarınızı azaltmamanız halinde, hesabınızdaki
Teminat (Margin) kullanım oranınız 47 saat içerisinde herhangi bir zamanda %150’ye ulaştığı
anda 47 saatin bitimi beklenmeden bütün pozisyonlarınız Sistem tarafından otomatik pozisyon
kapama (Stop-Out) işlemi ile otomatik olarak kapanacaktır.
Yukarıda anlatılan her bir teminat tamamlama çağrısı (margin call) ve otomatik pozisyon kapama (stop
out) uygulamasında uyarılar ve bildirimler elektronik işlem platformu aracılığı ile verilen uyarı mesajları
yoluyla ve Müşteri’nin tanımlı e-posta adresine ve tercih edilmesi durumunda sms ile yapılmakta, işbu
uyarı mesajlarının müşteri tarafından bizzat takip/kontrol edilmesi gerekmektedir. Garanti BBVA Yatırım
1.Müşteri İmzası : ………………………………

2.Müşteri İmzası : ………………………………

Garanti Yatırım M enkul Kıymetler A.Ş.
Adres: Etiler M ahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş 34337 İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası: 235103 / İnternet Sitesi: www.garantibbvayatirim.com.tr

6 / 12

kendi inisiyatifinde olmak üzere uygun görür ise Müşteri’yi farklı kanallar aracılığı ile uyarabilir. Ancak
Garanti BBVA Yatırım’ın Müşteri’yi arayarak bilgilendirmek hususunda bir zorunluluğu bulunmam aktadır.
Şüpheye mahal vermemek adına Garanti BBVA Yatırım’ın; Genel Hükümler’in “Temerrüt Esasları” başlıklı
maddeleri uyarınca tanınan hak ve yetkilerine ilaveten, otomatik pozisyon kapama (Stop-Out) uygulaması
sonunda Müşteri hesabında eksi bakiye oluşması durumunda yurt dışı hisse senedi pozisyonları dahil her
türlü menkul kıymetine ilişkin pozisyonu kapatma ve her türlü sermaye piyasası aracını rayiç fiyattan
satarak alacaklarını satış bedellerinden tahsil etme hakkı bulunmaktadır.
10. Komisyon, Ücret ve Vergi Tutar ve Oranları: İşlemlere başlamadan önce ödemekle yükümlü
olduğunuz komisyon, ücret, vergi vb. kesintiler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. İşlemlere
ilişkin komisyon, ücret, vergi ve oranları ile diğer tüm kesintiler internet sitemizde güncel olarak ilan
edilecek ve/veya tarafınıza elektronik ortamda bildirilecek olup güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir.
Hesabınıza ait para cinsi dışında başka bir para cinsi ile işlem yapıldığında ilgili işleme ait komisyon, ücret,
vergi vb. kesinti hesabınıza Elektronik İşlem Plaformu’nda yer alan kur fiyatları üzerinden dönüştürülerek
yansıtılır.
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YURT DIŞI PİYASALAR İŞLEMLERİNDE YAPILAN HER İŞLEMDE ALINACAK STANDART
KOMİSYONLAR:
Yurt Dışı Hisse Senedi Standart Komisyon Oranları/Tutarları
Komisyon Oranı/Tutarı

Asgari Komisyon Tutarı

ABD ve Borsaları

%0.3

15 USD

Hong Kong Borsası

%0.3

25 USD

Avustralya Borsası

%0.3

20 USD

ABD Borsaları (Pre-Market
Ekstra Komisyon)
Avrupa,Hong Kong (PreMarket Ekstra Komisyon)

0,005 USD hisse başına
%0,03
Kanada Borsaları

Hisse Senedi Fiyatı

Komisyon Oranı/Tutarı

Asgari Komisyon Tutarı

1 CAD altı

100 USD

10 CAD altı

0.03 CAD hisse başına

25 USD

10 CAD üstü

%0.3

25 USD

Tüm Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Standart Komisyon Oranları/Tutarları
Kontrat Başına Komisyon Tutarı

Asgari Komisyon Tutarı

6,8 USD

10 USD

YURT DIŞI PAY PİYASASI İŞLEMLERİNDE ALINACAK VERGİLER VE DİĞER ÜCRETLER:
ABD borsalarında hisse senedi satış işlemlerinde %0,00231 oranında SEC clearing ücreti (ABD Menkul
Kıymetler ve Borsa Komisyonu) alınmaktadır.
Euronext Paris borsasında hisse senedi alım işlemlerinde pozisyon büyüklüğünün %0,3’ü oranında işlem
vergisi alınmaktadır.
Hong Kong borsasında hisse senedi alım/satım işlemlerinde pozisyon büyüklüğünün %0,108’i oranında
damga vergisi alınmaktadır.
İngiltere borsasında hisse senedi alım işlemlerinde pozisyon büyüklüğünün %0,5’i oranında damga vergisi
alınmaktadır. Aynı zamanda hisse senetlerinin alım/satım işlemlerinde, işlemin büyüklüğü 10.000
GBP’den fazla olduğunda 1 GBP PTM (Panel for Takeovers and Mergers) alınmaktadır.
Borsa Italiana/Milan Borsası (MIL)’da 0,1% oranında işlem vergisi alınmaktadır.
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İrlanda borsasında hisse senedi alım/satım işlemlerinde, işlemin büyüklüğü 12.500 EUR’dan fazla
olduğunda 1.25 EUR ITP (Irish Takeover Panel) alınmaktadır. Aynı zamanda hisse senetlerinin alım
işlemlerinde pozisyon büyüklüğünün %1’i oranında damga vergisi alınmaktadır.
Yatırdığınız teminat para cinsi dışında başka para cinsi ile işlem yaptığınız takdirde %0,5 dönüşüm ücreti
(conversation fee) hesabınıza yansıtılacaktır. Örneğin; USD teminat yatırıp Avrupa Borsalarında EUR
işlemi yaptığınızda belirtilen ücret tarafınızdan alınacaktır.
Ek olarak saklama masrafları kapsamında yıllık 6 bps (Bps: Base Points (1 Baz Puan= on binde 1)) ücret
kesilecektir.
Platform üzerinde düzey paketleri satın alınabilmektedir. Platform üzerinde maliyetler belirtilmiş olup satın
alındığı takdirde bakiyenizden kesilecektir. Garanti BBVA Yatırım piyasa verileri üzerinde sorumluluk
kabul etmemekte olup hizmet alınan 3. partiler fiyatlar üzerinde değişiklik yapabilir.
Teminatınız bulunmayan hesaptan işlem gerçekleştirmeniz durumunda, hesabınız eksiye düşeceği için
tarafınıza Saxo Bank tarafından belirlenecek olan faiz yansıtılacaktır. Tarafınıza yansıtılan faiz tutarını
platform üzerinden Faiz Detayları bölümünden takip edebilirsiniz.
YURT DIŞI VADELİ İŞLEMLER PİYASALARINDA ALINACAK DİĞER ÜCRETLER
Yurt dışı piyasalar vadeli işlemlerinde borsa payı alınmaktadır. Borsa payı kontrat ve borsa bazında
değişiklik göstermektedir.
Taşıma maliyeti: Vadeli İşlem Piyasalarında açık pozisyonların taşınmasından ve muhafazasından
kaynaklanan ve yatırımcının hesabından resen tahsil edilen maliyeti ifade eder. Hesaplama = Margin
gerekliliği* Taşıma süresi * (İlgili Interbank oranı+ Markup(150 bps) / (365 veya 360 gün)
YURT DIŞI OPSİYON PİYASALARINDA ALINACAK DİĞER ÜCRETLER
Alım Opsiyonlarında günlük tutma maliyeti (Nominal Değer)
Kategori

Faiz Oranı

Döviz Kuru
Oranları ve
Altın

Hisse
Senetleri

Değerli
Metallar, Altın
Hariç

Emtialar,
Değerli
Metaller Hariç

<120 gün
vade

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

>120 gün
vade

0.10

0.70

1.10

1.00

1.60

Günlük Tutma Maliyeti = Nominal Değer / 1,000,000 * İlgili Kategori ücretleri
11. Ücretlerin Değişiklik Bildirimleri: İşbu formda belirtilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutar veya
oranlarında değişiklik olması halinde, tarafınıza yazılı veya elektronik ortamlarda bilgil endirme
yapılacaktır. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda
Şirketimizin tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
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12. Ücretlerin Tahsilat Şekli: Tahsilat, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben tahsil edilmek
suretiyle yapılır.
13. Cayma Hakkı: Sözleşme kapsamında gerçekleştireceğiniz yatırım işlemleri, döviz işlemleri, para
piyasası araçları, devredilebilir menkul kıymetler, yatırım ortaklığı payları, türev sözleşmeler ve eş
değer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar, vadeli faiz oranı anlaşmaları, faiz döviz ve hisse senedi
swapları, opsiyon işlemleri ve eş değer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlara dair olacağından,
sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek bu işlemler açısından cayma hakkından
faydalanamayacağınızı bilgilerinize sunarız.
14. Süre ve Fesih: İmzalayacağınız Sözleşme, sözleşmenin imza tarihi itibari ile yürürlüğe girecek ve
feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflarca 10 (on) gün önceden ihbarda bulunmak suretiyle
her zaman feshedilebilir.
15. İşlem Örneği:
(Aşağıda yapılan örneklendirmeler tamamen referans niteliğinde olup hiçbir şekilde tavsiye ve/veya
yönlendirme anlamına gelmemektedir. Bu nedenle örneklere bakarak pozisyon almanız kayıplar
yaşamınıza neden olabilir. )
Yabancı Pay Senedinde Alım Fiyatı:
110.41 USD
Alınan Hisse Senedi Adedi: 200 Lot

Yabancı Pay Senedinde Satım Fiyatı:
111.51 USD
Satılan Hisse Senedi Adedi: 200 Lot

Ödenen Tutar: 22.082 USD

Alacak Tutarı: 22.302 USD

Komisyon Oranı: Binde 3

Komisyon Oranı: Binde 3

Ödenen Komisyon: 66,24 USD

Ödenen Komisyon: 66,90 USD

Hesaptan Çekilecek Tutar: 22.148,24 USD

Hesaba Geçecek Tutar: 22.235,1

Kar: 22.235,1 – 22.148,24= 86,86 USD
Vadeli İşlem Örneği:
Dayanak Varlık

Altın

Sözleşme Büyüklüğü

100 ons altın

Kontrat Adedi/Yönü

1 Kontrat Long (Uzun)

Alış Fiyat

1348.00 USD

Minimum Fiyat Adımı

1 pt=10 USD

Pozisyon Büyüklüğü

134.800 USD

Kaldıraç

1:25

Başlangıç ve Sürdürme Teminatı

Başlangıç Teminatı= $5390
Sürdürme Teminatı= $5390

Toplam Komisyon

10$+Borsa Payı(Alış)+10$+Borsa Payı(Satış)

1.Müşteri İmzası : ………………………………

2.Müşteri İmzası : ………………………………

Garanti Yatırım M enkul Kıymetler A.Ş.
Adres: Etiler M ahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş 34337 İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası: 235103 / İnternet Sitesi: www.garantibbvayatirim.com.tr

10 / 12

Satış Fiyatı

1358.00 USD

Brüt Kar

(1358.00-1348.00)*100*1=1000 USD
Hisse Senedi Opsiyon İşlemi Örneği:

Spot Apple Fiyat

167 USD

Dayanak Varlık/ Strike Fiyatı

Apple 170 USD

Kontrat Adedi/Opsiyon Yönü-Call/Put

1 Kontrat Call Alış(Buy)

Vade

Nisan 2018

Sözleşme Büyüklüğü

100 lot hisse

Hisse Başı Prim(Alış)

3.70 USD

Ödenmesi Gereken Toplam Prim

3.70*100= 370 USD

Toplam Komisyon

10$+Borsa Payı(Alış)+10$+Borsa
Payı(Satış)

Spot Apple Fiyatı

180 USD

Hisse Başı Prim(Satış)

9.50 USD

Kazanılan Opsiyon Primi

9.50*100= 950 USD

Brüt Kar

950-370= 580 USD

Uyarı:
İşbu Yurt Dışı İşlemler Risk ve Fiyat Bilgilendirme Formu tarafınızı genel olarak mevcut riskler ve ücretler
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup yurt dışı piyasalarda Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetler
ve/veya Türev Araçlar’ın alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.
Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma
yapmalısınız.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Alım Satım Aracılığı Çerç eve Sözleşmesi’nde
ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nda yer almakta olup dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Şirketimizden detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla
Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi’ne ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim
Formu’na ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
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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 "Yurt Dışı Piyasalar Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetlere ve/veya Türev Araçlar’a
İlişkin Risk ve Fiyat Bilgilendirme Formu"nu imzaladığımı ve Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan
ederim.
Lütfen aşağıdaki kutucuğa el yazınız ile “İşbu formu okudum, anladım ve bir nüshasını teslim aldım.”
yazarak imzalayınız.
1.Müşteri Beyanı:

TARİH: ____________________
1.MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Unvanı

:

İmzası

:

2.Müşteri Beyanı:

TARİH: ____________________
2.MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Unvanı

:

İmzası

:

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin Emir İletimine Aracı Sıfatıyla,
T. Garanti Bankası A.Ş. …………………Şubesi
Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
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Versiyon No:1 Güncelleme Tarihi:23.03.2021
1.Müşteri İmzası : ………………………………

2.Müşteri İmzası : ………………………………

Garanti Yatırım M enkul Kıymetler A.Ş.
Adres: Etiler M ahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş 34337 İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası: 235103 / İnternet Sitesi: www.garantibbvayatirim.com.tr

12 / 12

