ANADOLU ARACILIK HĐZMETLERĐ A.Ş.
ELEKTRONĐK ÜRÜN SENEDĐ ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐ ARACILIK
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ
Sözleşme No:
Düzenlenme Tarihi:
Taraflar
Bir tarafta;
Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş.
(bundan böyle kısaca ”Aracı Kurum” olarak anılacaktır) ile,
diğer taraf;
Adı Soyadı /Ticari Unvanı:
TCK No/ Vergi Daire ve No:
Adres:
Telefon No:
Faks No:
E-Mail adresi:
Yatırım Hesap Numarası:
(bundan böyle kısaca ”Üye” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlarda tam bir anlaşmaya
varmış ve karşılıklı olarak iş bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Sözleşmenin Konusu
Đş bu Sözleşme, Aracı Kurum tarafından 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu hükümleri ve Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde, Piyasada işlem gören veya görecek olan ELÜS’lerin alım satımına aracı
sıfatıyla, Üyenin, Aracı Kurum’un kendisine sunacağı işlem kanallarını kullanarak doğrudan
ve/veya Üyenin hesabına ve namına Aracı Kurum tarafından alım satımının
gerçekleştirebilmesine ilişkin esasları ve alınan pozisyonun piyasa koşullarına göre
sonlandırılması veya sürdürülmesi amacıyla sunulan hizmetlerin çerçevesi ile tarafların hak
ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Tanım ve Kısaltmalar
ELÜS: 5300 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılmış olan Elektronik Lisanslı Ürün Senedini,
ELÜS Đşlem Piyasası (Piyasa): Aracı Kurum tarafından Üyeye verilen şifrenin kullanımı
suretiyle Üye’nin ELÜS alım-satımı yapabileceği BorsaPolatlı Tarımsal Ürün ve Emtia
Đhtisas Piyasaları (TÜVEĐP) ELÜS Đşlem Piyasasını,
Emir: Alım emri, satım emri veya alım/satım emrini,
Alım Emri: Üye’nin Aracı Kuruma Elektronik Ürün Senedinin satın alınması için dijital
ortamda, yazılı veya sözlü ya da telefon, faks veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı
bildirimi,
Satım Emri: Üye’nin Aracı Kuruma Elektronik Ürün Senedinin satılması için dijital ortamda,
yazılı veya sözlü ya da telefon, faks veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi,
Borsa: Polatlı Ticaret Borsası’nı,
Yönetim Kurulu: Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nu,
MKK: Merkezi Kayıt Kurumu’nu ifade eder
Sözleşmenin Genel Esasları
1. Üye, alım veya satıma konu ELÜS’lere ilişkin işlemlerin ilgili kanun, mevzuat ve
yönetmelikler çerçevesinde Borsanın Alım Satım Özel Yönetmeliği düzenlemeleri dâhilinde
Aracı Kurum tarafından bilgisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirileceğini ve Yönetim
kurulunun işlem yöntemi, işlem limiti ve fiyat adımı gibi hususları her zaman için yeniden
belirleyebileceğini kabul eder.
2. Üye, Piyasada gerçekleştirilen ELÜS işlemlerinden Borsa Tescili, Lisanslı Depoculuk
Tazmin Fonu ücreti, Lisanslı Depoculuk kira ücreti ve Aracılık ücreti gibi mevcut ve yeni
oluşabilecek yasal kesintilerin alınacağını, bu hususta taraf olmadığından bahisle hiçbir iddia
ve itirazda bulunmaya hakkı bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3. Üye, üyelik kaydı ve aidat ücretinin Aracı Kurum tarafından alabileceğini ve üyelik
ücretleri ve yıllık aidatlarla ilgili her türlü bedelin belirlenmesi, alınıp alınmaması ve gruplara
göre farklı uygulanması konularında Yönetim Kurulunun tam yetkili olduğunu kabul eder.
4. Đşbu sözleşmenin imzalanmış olduğu tarihten önce üye olanlar için üye giriş bedeli alınıp
alınmayacağına ve ne miktar alınacağına Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu
tarafından alınan kararın Kurum tarafından ilan edilmesi ile buna ilişkin bildirim
yükümlülüğü yapılmış sayılır.
5. ELÜS işlemlerine ait aracılık faturası Aracı Kurum tarafından Üyenin kayıtlı e-posta
adresine gönderilerek tebliğ edilmiş sayılır.
6. Üye, ELÜS Đşlemlerinde üye adına ve üye beyanıyla, Aracı Kurum tarafından
yetkilendirilen ve Borsa’ya bildirilen temsilci veya temsilciler aracılığıyla alım ve satım
işlemlerinin gerçekleştirileceğini, gerçekleştirilen işlemlerden dolayı şahsının ve/veya
şirketinin sınırsız sorumlu olduğunu kabul eder.
7. Üye, Elektronik ürün senetleri ve bunlara ilişkin haklar ile ilgili kayıtların elektronik kayıt
kuruluşu olan MKK tarafından saklanacağını, Elektronik Kayıt Kuralları ve MKK
düzenlemelerini kabul ettiğini, ELÜS işlemlerinin ilgili kural ve düzenlemeler çerçevesinde
Aracı Kurum tarafından gerçekleştirileceğini kabul eder.
8. Üyenin alım satım emri verdiği veya vereceği durumlarda emrin verildiği an itibariyle
Üyenin banka hesabında TL bakiyenin ve kıymetin bulunması zorunludur. Bu duruma
aykırılık haliyle işlemlerin gerçekleşmemesi durumunda uygulanacak cezai işlemlere rızası
aranmaksızın uyacağını ve her türlü masrafı karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
9. Üyenin Piyasadan yararlanabilmesi için internet erişimini sağlayabilecek teknik imkânlara
sahip bulunması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz olması
veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda Piyasadan yararlanılamamasının
sorumluluğu Üyeye aittir.
10. Aracı Kurum Üyenin yararlanacağı Piyasanın altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve
içeriğini Üyenin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan haklarına zarar vermemek
koşuluyla güncellemekte, değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni
ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçını çıkartmakta
serbesttir.
11. Üye, dijital ortam üzerinden Piyasaya iletilen emirlerin ve/veya talimatların
gönderilmesinde kullanılacak şifreyi, kullanıcı adını ve hesap numarasını gizli tutacaktır. Üye,
işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, kullanıcı adı ve şifresini sadece kendisi kullanabilir ve
her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını bundan
yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine hak ve menfaat
sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini devredemez.
Üçüncü şahısların Üyenin kullanıcı adını/hesap numarasını ve şifresini kullanarak
göndereceği her türlü emir ve/ veya talimat Üye tarafından gönderilmiş kabul edilecek ve
emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Üye sorumlu olacaktır.
12. Üye, teknik altyapı kaynaklı veya sistemin diğer paydaş kurumlarından kaynaklı hatalar,
Đşlem yapma yetkisi verilenlerden en az biri veya Aracı Kurum personeli tarafından alım
satım sistemlerine iletilen hatalı emir veya emirler sonucunda gerçekleşen işlemler, işlem
yapma yetkisi verilenlerin ve/veya işlem gören yatırım araçlarının işlemlerini durduracak
diğer maddi unsurlar çerçevesinde Aracı Kurum’un bekleyen emirleri iptal edilebileceğini,
fiyatlarını değiştirebileceğini veya Üye hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan
eder. Üye, teknik altyapı kaynaklı veya diğer sair nedenlerle gerçekleştirilemeyen işlemlerde
Aracı Kurumun hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını kabul eder. Aracı Kurum
veya Borsa söz konusu emirlerin yerine getirilmemesinden doğabilecek zararlardan sorumlu
tutulamayacaktır.
13. Çerçeve sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde öncelikle Polatlı Ticaret Borsası
Piyasalar Alım Satım Özel Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat ve hükümleri uygulanır.
Đhtilaf vukuunda Borsa ve ilgili aracı Kurum kayıtları esastır ve taraflar arasında “kesin delil”
teşkil eder.

14. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresi, kimlik ve iletişim bilgileri esas olup tebligat
yapılmadığı durumlarda Tebligat Kanunu 35. Madde hükümlerine göre bu adreslere tebligat
yapılacaktır.
Emirlere Đlişkin Hükümler
1. Üye tarafından verilen emirler Aracı Kurum tarafından Üyeye vekâleten ifa edilir. Üye
emirlerinin alınması, içeriği, işlem usulleri ve izlenmesi hususunda Borsanın ELÜS
Đşlemlerine ilişkin idari nitelikteki düzenlemeleri uygulanır.
2. ELÜS alım ve satım işlemlerinde emir tipleri; Đşlem miktarı ve tutarının girildiği Limit
Fiyatlı Emirler ile Alıcı ve Satıcısı belirli olan, miktar ve fiyatı uyuşan, karşılıklı alım ve
satımı gerçekleştirilecek Özel Nitelikli Emirlerdir.
3. Emirlerin geçerlik süresi seans adedine bakılmaksızın günlüktür. Sistem, aksi
belirtilmedikçe bütün emirleri günlük emir olarak kabul edecektir. Emirlerin geçerlilik
süresine ilişkin herhangi bir değişiklik Yönetim Kurulu kararıyla Aracı Kurum tarafından
üyelere bildirim yapılmak kaydıyla uygulanır.
4. Üye tarafından Aracı Kuruma iletilen emirlerde Üye, ilgili emirlerin Aracı Kurum
tarafından Piyasaya iletilmesi yönünde açık talimatı olduğunu, Aracı Kurumun söz konusu
emri iletmekle Üye emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmiş
sayılacağını kabul eder.
5. Aracı Kurum personeli onayından geçmiş veya gerçekleşmiş Üye emirleri Aracı Kurum
tarafından iptal edilmez veya değiştirilmez. Emirlerin iptali veya düzeltilmesi işlemleri
Yönetim Kurulunca uygun bulunması durumunda Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilir.
Ancak alıcı veya satıcı tarafta bulunan Üye emirlerinin tamamı veya bir kısmı meşru bir
gerekçe ile taraflardan birinin talebi üzerine yahut resen Aracı Kurum tarafından aşağıdaki
durumlarda iptal edilebilir veya fiyat değişikliği yapılabilir.
a. Đtiraz üzerine Üye lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
b. Piyasada meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Üye mağduriyetinin
giderilmesi amacıyla,
c. Sistemin diğer paydaş kurumlarından kaynaklı hatalarda,
d. Đşlem yapma yetkisi verilenlerden en az biri veya Kurum personeli tarafından alım satım
sistemlerine iletilen hatalı emir veya emirler sonucunda gerçekleşen işlemler.
e. Đşlem yapma yetkisi verilenlerin ve/veya işlem gören yatırım araçlarının işlemlerini
durduracak diğer maddi unsurlarda.
6. ELÜS alım satım emirlerinin Sisteme iletilmesi ve eşleştirilmesine ilişkin uygulama
aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:
a. ELÜS alım-satım emirleri, belirlenmiş kurallar çerçevesinde yazılı, sözlü veya Aracı
Kurum’un belirleyeceği elektronik ortamda Aracı Kurum’a veya Piyasaya Üye’nin kendisi
tarafından doğrudan seans saatleri içerisinde internet sitesi üzerinden iletilebilir. Aracı
Kurum, sözlü olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit
edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü
değildir.
b. Emir iletimlerinde miktar veya tutar olarak Yönetim Kurulunca getirilen sınırlamalara
uyulur.
c. Emirler, Sisteme iletildikleri andan itibaren fiyat ve zaman önceliğine göre eşleştirilerek
gerçekleştirilir ve eşleştirmeler bu şekilde devam eder.
d. Özel Nitelikli ELÜS Đşlemleri, sorumluluk alıcı ve satıcıya ait olmak kaydı ile Yönetim
Kurulunca uygun bulunması durumunda, seans saatleri içerisinde Normal ELÜS
Đşlemlerinden ayrı ve şartlı olarak yapılır.
7. Üye, Piyasaya internet sitesi üzerinden kendisi yahut Aracı Kurum aracılığıyla vermiş
olduğu emri, Ajan Onayından geçmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. Üye, emir iptal
talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı Kurum’un iptal talimatını yerine
getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder. Üye, Aracı Kurum’un emirleri ve/veya talimatları
gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini kabul ve beyan eder.

8. Üye, Aracı Kurum’un Resmi tatil olan günlerde emir kabul etmeyebileceğini, mesai
uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe
gidebileceğini kabul eder.
9. Üye verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği Ürün
senedinin ISIN kodunu, miktarını ve Aracı Kurum’un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve
anlaşılır şekilde belirtmekle yükümlüdür.
10. Üye, Aracı Kurum’un kabul etmesi şartıyla Aracı Kurum’a belirli bir tarihte geçerli olacak
şekilde emir iletebilir. Üye, Aracı Kuruma ileteceği ELÜS alım satım talimatlarını
göndermeden önce Aracı kurum aracılığıyla verdiği talimatın koşulları ile talimat/teyit
içeriğini karşılaştırmakla ve uyuşmazlık olması halinde gerekli düzeltmeleri yapmak üzere
Aracı Kuruma bildirim yapmakla yükümlüdür. Üye, talimat/teyidi iletmekle söz konusu
kontrol yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğunu ve talimat/teyitte yer alan işlem koşullarının
talimatı ile uyumlu olduğunu kabul eder.
Sözleşmenin Süresi, Askıya Alınması ve Sona Ermesi
Đşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Ancak Üye, Kurum tarafından yapılan
düzenlemelere, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara ve/veya uygun hareket etmediği
tespit edildiği ve/veya Platformda işlem yapmasının sakınca doğuracağı durumlarda üyeliği
askıya alınır veya
silinebilir. Üyeliğin askıya alınması halinde hiçbir hizmetten faydalanamaz. Üyeliğin askıya
alınma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde askıya alınma sebeplerinin ortadan kalkmaması
halinde üyelik tek
taraflı olarak Kurum tarafından feshedilir. Taraflar haklı sebeplerin varlığı halinde Sözleşmeyi
tek taraflı olarak ve yazılı bildirim yapılması kaydıyla feshedebilir.
Uyuşmazlık ve Uygulanacak Hükümler
Uyuşmazlık halinde Polatlı Mahkemeleri ve Đcra Müdürlükleri yetkilidir.
VEKALETNAME
Ticaret Borsalarında Alım-Satım Yapan Aracılar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 nci
maddesi (c) bendi gereğince, başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım
yapmak üzere, …………………………………………………….. adına Polatlı Ticaret
Borsası Elektronik Đşlem Platformu’nda (BORSAPOLATLI) Elektronik Ürün Senetlerini
(ELÜS) almaya ve satmaya, platformda emir vermeye, işlem yapmaya, düzenlenen sözleşme
ve alım satım beyannamelerini borsada tescil ettirmeye, alım satımlarla ilgili her türlü
beyanname ve diğer evraka imza koymaya, çıkacak ihtilafın çözümü için gerekli başvuruları
yapmaya münferiden mezun ve yetkili olmak üzere; Polatlı Ticaret Borsası aracılarından
Polatlı Vergi Dairesi 068 086 1511 Vergi kimlik numaralı ANADOLU ARACILIK
HĐZMETLERĐ A.Ş. tarafımızdan nasb ve vekil tayin edilmiştir.
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