TÜREV İŞLEMLER SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU
1.
Türkiye Finans Katılım A.Ş. Tezgahüstü Türev Araçlar Çerçeve Sözleşmesi ("Sözleşme"),
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış olan III.37-1
sayılı Yatırım Hizmetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, III.39-1 sayılı
Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ, III-45.1 sayılı Yatırım
Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak; Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ("Türkiye
Finans") tarafından şirketinize/size ("Müşteri") sunulacak sermaye piyasası hizmetlerine ilişkin
olarak, hizmetin usul ve esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşme
menfaatinize aykırı olabilecek hükümler içermekte olup, 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu'nun genel işlem şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle, Sözleşme
hakkında bilgi sahibi olmanız, menfaatinize aykırı olabilecek hükümleri öğrenmeniz ve
anlamanız gerekmektedir.
2. Sözleşme, genel hükümler ve özel hükümlere ilişkin hususları düzenleyen ekler dâhil çeşitli
eklerden oluşmaktadır. Genel hükümler, Türkiye Finans ve Müşteri arasında sözleşme kapsamında
yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak geçerli ve uygulanacak olan genel hükümleri içermektedir.
Özel hükümlere ilişkin eklerde ise, Müşteri'nin Türkiye Finans'tan talep edeceği ürün ve hizmet
türüne bağlı olarak uygulama alanı bulacak ve sunulacak olan faaliyetin niteliğine uygun özel
hükümler yer almaktadır.
3. Sözleşme'nin 5’inci 6’ıncı maddelerinde, Müşteri'nin temsiline, Müşteri'nin sınıflandırılmasına,
uygunluk testine, Türkiye Finans'ın sorumluluğuna ve Müşteri hesapları üzerinde tasarruf yetkisine
ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, bu maddeler menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler
içermektedir.
4. Sözleşme'nin 23’üncü ve 26’ıncı maddeleri, delillere, ihbar ve tebligatlara, uygulanacak hukuk
ve ihtilafların çözümlenmesine ilişkin hükümleri içermekte olup, bu maddeler menfaatinize aykırı
olabilecek düzenlemeler içermektedir.
5. Sözleşme'nin 21’inci, 24’üncü, 27’inci, 29’uncu maddeleri, sözleşme değişikliklerine,
sözleşmenin süresi ve feshine, ilişkin olup, bu maddeler menfaatinize aykırı olabilecek
düzenlemeler içermektedir.
[https://www.turkiyefinans.com.tr] adresinde bir örneği yer alan Sözleşme ve bunların tüm ekleri,
Sözleşme'nin imzalanmasından önce danışmanlarımızla da görüşülerek ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Ayrıca Türkiye Finans tarafından yapılan bilgilendirmede genel işlem şartları ve
kullanımı hakkında yeterli bilgi edinilmiş ve Sözleşme'deki genel işlem şartlarının içeriğinin
öğrenilmesi için tarafımıza zaman ve imkân sağlanmıştır.
Bu çerçevede:
 Başlangıç teminatı, olağanüstü durum teminatı ve sürdürme teminatına ve talep edilen her
türlü diğer teminata ilişkin tutar ve oranlar ile teminata kabul edilebilecek kıymetler,
bunların değerleme kat sayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususların Türkiye Finans
tarafından belirleneceğini; ilgili teminatları, gayri nakdi olanları nakde çevirme ve bunlarla
Açık Pozisyonlar'dan oluşan zararları karşılama dâhil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm
tasarruf hakları Türkiye Finans'ta olacak şekilde Türkiye Finans'a tevdi edeceğimizi;
tarafımızca yatırılan bu teminatların bu Sözleşme, genel kredi sözleşmesi ve bankacılık
işlemleri sözleşmesinin hükümleri uyarınca Türkiye Finans lehine rehinli olduğunu ve
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Türkiye Finans'ın bu teminatın üzerine bloke koymaya yetkili olduğunu okuyup
anladığımızı ve gayrikabili rücu kabul ettiğimizi beyan ederiz.
 Türkiye Finans'ın, teminat tamamlama çağrısına düşen işlemler nedeniyle tarafımıza süre
vereceğini ve bu süre zarfında teminat tamamlamasında bulunulmadığı takdirde, ayrıca bir
ihbarda bulunulmadan, Türkiye Finans'ın tarafımıza ait Açık Pozisyonları kapatma hakkına
sahip olduğunu okuyup anladığımızı ve gayrikabili rücu kabul ettiğimizi beyan ederiz.
 Genel kredi sözleşmesi, bankacılık işlemleri sözleşmesi ve işbu Sözleşme’deki
yükümlülüklerden herhangi birisinin gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine
getirilmemesi ve/veya genel kredi sözleşmesi, bankacılık işlemleri sözleşmesi ve işbu
Sözleşme’de ve bunların eklerinde belirtilen/belirtilecek, muacceliyet, fesih, temerrüt,
cayma, dönme, aciz hali, kontrol değişikliği ve sair hallerin gerçekleşmesi halinde Türkiye
Finans’a karşı temerrüde düşmüş sayılacağımızı okuyup anladığımızı ve gayrikabili rücu
kabul ettiğimizi beyan ederiz.
 Türkiye Finans'ın temerrüt halinde: (i) teminatlarımızı özel satış yolu dâhil, uygun göreceği
her türlü yolla paraya çevirebileceğini; (ii) işlemlerimizi iptal veya tasfiye edebileceğini, ters
işlemle kapatabileceğini veya kendi takdirinde olmak üzere vadeyi bekleyebileceğini; (iii)
rehinli hesaplarda yer alan para, altın, kıymetli maden, sermaye piyasası aracı ve benzeri
varlıkları para çevirerek alacaklarını tahsil edebileceğini; (iv) bütün borçlarımızı muaccel
sayarak ödenmeleri için her türlü yasal yola başvurabileceğini ve (v) bu sözleşmeyi
feshedebileceğini ve ayrıca, her türlü zararını talep edebileceğini okuyup anladığımızı ve
gayrikabili rücu kabul ettiğimizi beyan ederiz.
Türkiye Finans'ın, (i) Sözleşme konusu yükümlüklerimizi yerine getirmememiz; (ii) kimlik
bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeni ile yürürlükteki mevzuat
tahtında yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin yapılamaması; (iii) Sözleşme’ye konu işlem,
ürün ve hizmetlerden doğan borçları ve Türkiye Finans'a olan başkaca borçları ödemememiz; (iv)
Türkiye Finans tarafından diğer bir işlem nedeniyle takibe alınmamız, üçüncü kişilerce yasal takibe
maruz kalmamız; iflasımızın talep edilmesi, iflas etmemiz, konkordato talep etmemiz, finansal
yeniden yapılandırmaya başvurmamız veya bu hususlarda hakkımızda herhangi bir işlem yapılması;
(v) yürürlükteki mevzuata aykırı bir davranışta bulunmamız; (vi) işbu Sözleşme kapsamında
sunulan hizmetleri kötüye kullanmamız; (vii) Türkiye Finans tarafından hizmet verilmesini
tahammül edilemeyecek derecede zorlaştırmamız; (viii) Türkiye Finans birimlerinde huzuru
bozacak davranışlarımızın süreklilik arz etmesi veya (ix) işbu Sözleşme konusu
ürün/hizmet/hesapların son işlem tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile kullanılmaması nedeniyle ve
bunlarla sınırlı olmaksızın haklı herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmak sureti ile nezdindeki
hesapları kapatabileceğini, ürün/hizmetleri sona erdirebileceğini, borcun fer’ileri ile birlikte
tamamen ödenmesini talep edebileceğini ve Sözleşme’yi tek yanlı olarak feshedebileceğini okuyup
anladığımızı ve gayrikabili rücu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Türkiye Finans ile akdedeceğimiz
Sözleşme'de, aleyhimize olsa dahi yukarıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın genel işlem
şartlarının kullanılmasını gayrikabili rücu kabul ve beyan ederiz.
Müşteri'nin Unvanı

: ____________

Kaşe/İmza

: ____________
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