İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Bu ‘İşlem Sözleşmesi’ (Sözleşme) Klas Trading LTD (Şirket) ve ‘Yatırımcı’ arasında, taraflardan biri
anlaşmayı bozana kadar süresiz olarak geçerlidir. Bu sözleşme müşterinin kişisel ve kurumsal bilgilerini
içermektedir. Bu sözleşme Vanuatu’da 14807 sicil numarasıyla kurulmuş Klas Trading LTD tarafından
hazırlanmıştır. Klas Trading LTD, Vanuatu yasalarına tabii ve Vanuatu Financial Services Commission
(VFSC) lisansına sahip bir aracı kurumdur. Şirketin kurulum adresi Vantu House, 133 Santina Parade,
Elluk, Port Vila, Efate, Vanuatu’dur. Şirket yatırımcılarına hesap açma, hesap değişikliklerini yapma ve
tezgah üstü forex piyasasında işlem yapma imkânı sağlar.
TANIMLAR
1- Kaldıraçlı Alım- Satım İşlemi: Yatırılan teminat tutarı karşılığında her türlü döviz, mal, kıymetli
maden ve şirketçe belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını
ifade eder.
2- Kaldıraç Oranı: Kaldıraçlı alım-satım işlemi yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında
alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır.
3- Hesap Bakiyesi: Yatırımcı tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların toplamından,
gerçekleşmiş kayıplar, komisyon ve ücretlerin düşürülmesi sonucunda kalan bakiyedir.
4- Satış Fiyatı: Şirket’in elektronik işlem platformunda belirtilen satış fiyatıdır.
5- Alış Fiyatı: Şirket’in elektronik işlem platformunda belirtilen alış fiyatıdır.
6- Baz Döviz: Yatırımcının işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk para cinsidir.
7- Karşıt Döviz: Yatırımcının işlem yaptığı döviz paritesinde ikinci olarak listelenmiş para cinsidir.
8- Uzun Pozisyon: Baz dövizin alımı ya da mala, kıymetli madene veya Şirket tarafından belirlenecek
diğer varlıklara dayalı bir kontrata alım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur.
9- Kısa Pozisyon: Baz dövizin satımı ya da mala, kıymetli madene veya Şirket tarafından belirlenecek
diğer varlıklara dayalı bir kontrata satım yönünden girilmesi ile doğan pozisyondur.
10- Açık Pozisyon: İster kısa ister uzun pozisyon olsun bir yatırımcının işlem gerçekleştirmesi ve bu
işlemin diğer işlem ile kapatılmamasından doğan durumdur.
11- Kontrat: Yatırımcı’nın dövize, mala, kıymetli madene veya Şirket tarafından belirlenecek diğer
varlıklara dayalı bir alım- satım işlemi gerçekleştirmek için Şirket ile yapmış olduğu herhangi bir
kontrattır.
12- Çapraz Parite Kontratı: Yabancı bir para cinsinden başka bir yabancı para cinsi karşılığında, satımı
için yapılan kontrattır.
13- Döviz Kuru: Elektronik işlem platformunda yer alan iki para cinsi arasındaki orandır.
14- Teminat: İşlem yapabilmek için gerekli olan öz kaynak tutarıdır.
15- Başlangıç Teminat Tutarı: Şirketin kendi takdiri ile belirlediği, Yatırımcı’nın yeni pozisyon
açabilmesi için gerekli olan minimum öz kaynak tutarıdır.
16- Sürdürme Teminat Tutarı: Şirketin kendi takdiri ile belirlediği, Yatırımcı’nın açık pozisyonunu
sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari öz kaynak tutarıdır.
17- Serbest Marjin: Yatırımcı’nın yeni işlem açabilmesi için kullanabileceği teminat tutarıdır.
18- Kullanılan Marjin: Yatırımcı’nın açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarıdır.
19- Swap: Yatırımcı’nın hesabına Şirket tarafından yansıtılacak gecelik pozisyon taşıma maliyetidir.
20- Spread: Yatırımcı’nın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır.
21- Kar/Zarar: Kapanmış pozisyonlardan doğmuş ABD Doları cinsinden gerçek kazanç veya kayıp ile
açık pozisyonların piyasa cari fiyatı üzerinden değerlenmesi ile oluşan teorik kazanç veya kayıplardır.
22- Elektronik İşlem Platformu: Şirket’in kaldıraçlı alım-satım işlemlerinin gerçekleştirileceği
bilgisayar yazılımıdır. Şirket işlem platformu olarak MetaTrader4 platformunu kullanmaktadır.
Elektronik işlem platformunun değiştirilmesi halinde Şirket, Yatırımcı’yı yazılı olarak bilgilendirecektir.
Şirket web üzerinden ya da mobil cihazlar vasıtasıyla Yatırımcı’ya emir iletme imkânı sunabilir.

Yukarıda yer alan tanımlar işbu sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın Yatırımcı ile Şirket
arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. Yatırımcı’nın söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu
şekilde işlem yaptığı varsayılır.
YATIRIMCI HESABININ AÇILMASI
Yatırımcı, Şirket’e emir iletmeye başlamadan önce işbu sözleşmeyi ve sözleşmenin ekinde yer alan Risk
Bildirim Formu’nu online ortamda kabul etmiş olmalıdır. Şirket, Yatırımcı’nın kabul ettiği sözleşme ve
eklerini inceleyerek Yatırımcı’nın hesabını açar ve hesabın açıldığını Yatırımcı’ya bildirir. Şirket,
sözleşme kurallarını kabul etmiş olmasına rağmen Yatırımcı’ya hesap açmama hakkına sahiptir. Bu
durumda Yatırımcı’ya bildirmek suretiyle sözleşmeyi iptal eder.
EMİRLERİN İLETİLMESİ
Yatırımcı hesap açtığı andan itibaren işlem yapma hakkına sahiptir. İşlemlerini Şirket’e elektronik işlem
platformu üzerinden, ıslak imza ile yazılı olarak ve telefon ile iletebilir. Emir iletiminde Yatırımcı’nın
dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır;
1- Yatırımcı elektronik işlem platformunun tüm bilgilerini muhafaza etmeli, Şirket çalışanları dâhil hiç
kimseyle paylaşmamalıdır.
2- Telefonla emir iletiminde Şirket çalışanlarının sorduğu güvenlik sorularını doğru yanıtlamalıdır.
3- Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda Yatırımcı’nın imzası bulunur. Yatırımcı’dan
telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler alındıkları anda Yatırımcı
imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir.
Yatırımcı’nın verdiği emirlerde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir;
a) İşleme konu varlık
b) Emir Tipi
c) Emrin alım ya da satım emri olduğu
d) Emrin fiyat ve miktarı
e) Emrin alındığı tarih ve zaman
f) Emrin gerçekleştiği tarih, zaman, fiyat ve miktar
g) Yatırımcı’nın hesap numarası
h) Emrin gerçekleştirileceği anda Elektronik İşlem Platformu’nda oluşan fiyat
4- Yatırımcı, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa
koşulları veya belirli varlık ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla
sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde,
Şirket’in bekleyen emirleri iptal edebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya Yatırımcı hesaplarını
işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder. Kaldıraçlı alım-satım işlemlerinin tezgâh üstü piyasada
gerçekleşmesinden dolayı verilen emir piyasada oluşan son işlemden farklı bir fiyatla gerçekleşebilir.
Yatırımcı, limitli ve zarar durdurmalı emirlerin özellikle boşluk oluşumlarında belirlediği fiyatlardan
gerçekleşmeyebileceğini, garantili stop olmayacağını kabul eder.
5- Yatırımcı, Şirket tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna emir iletebilir.
6- Yatırımcı Şirket’in ulusal/uluslar arası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul
etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde
değişikliğe gidebileceğini kabul eder.
7- Yatırımcı, Şirket’e verdiği tüm şahsi bilgileri doğru beyan etmekle yükümlüdür (kimlik, telefon
numarası, e-posta adresi vb.). Aksi takdirde hesabı Şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan
kapatılmak durumundadır.

8- Şirket, 3 aylık periyod içerisinde Yatırımcı’nın hesabında herhangi bir işlem, para yatırma- çekme gibi
aktivite görmez ise hesabı pasif duruma getirme ve arşivleme hakkına sahiptir.
9- Yatırımcı’nın kaldıracı arttıracak şekilde işlem yapması durumunda Şirket margin seviyesini %100’e
gelecek şekilde ters işlem açma hakkına sahiptir.
10- Yatırımcı’nın usulsüz işlem yaptığı tespit edilirse, Şirket herhangi bir açıklama yapmadan işlemlere
müdahale etme ve hesap kapatma hakkına sahiptir.
11- Her Yatırımcı bir ana hesap ve bir alt hesap olmak üzere toplamda maksimum 2 hesap açabilme
hakkına sahiptir. Yatırımcı bu iki hesap arasında virman yapabilir. Fakat 3. şahıslara ait hesaplara virman
yapamaz.
EMİR TİPLERİ
a) Tarihli Emir: Talep edilen gün ve saat içerisinde geçerli olan emirdir.
b) İşlem İptal Edilene Kadar Geçerli Emir: Yatırımcı tarafından iptal edilinceye kadar geçerli olan
emirdir.
c) Limit Emir: İşlemlerin ya da kontratların Yatırımcı tarafından belirlenen, o anki piyasa fiyatından
daha iyi fiyattan alınması veya satılması emridir.
d) Stop Emir: İşlemlerin ya da kontratların Yatırımcı tarafından belirlenen, o anki piyasa fiyatından
daha kötü fiyattan alınması veya satılması emridir.
e) Piyasa Emri: Kontratların anlık piyasa fiyatından alınması veya satılması emridir. Yatırımcı almış
veya satmış olduğu piyasa emirlerini iptal edemez.
f) Takip Eden Zarar Durdurucu: Belirlenen stop noktasının fiyatın olumlu yönde ilerlemesi ile beraber
otomatik olarak ilerlemesini sağlayan emirdir (Bu emrin aktif kalabilmesi için platformun açık kalması
gerekmektedir).

KOMİSYONLAR, MALİYETLER VE DİĞER MASRAFLAR
1- Yatırımcı, Şirket’in belirlediği komisyon, swap gibi masraf ve maliyetleri ödemekle yükümlüdür.
2- İşlemlere başlamadan önce Şirket, Yatırımcı’ya komisyonlar, swaplar vb. masraflar hakkında detaylı
ve açık bir bilgi verecektir. Bu bilgiler verildikten sonra Yatırımcı masraflardan yükümlü olacaktır.
3- Yatırımcı para transferlerinde ve teminat yatırmalardaki bankaların veya aracı kuruluşların uyguladığı
masraflardan yükümlü olacaktır. Banka veya aracı kuruluşlardan kaynaklanan gecikme ve problemlerden
Şirket sorumlu tutulamayacaktır.
4- Şirket kaldıraç, swap, komisyon, margin vb. unsurlarda değişiklik yapma ve silme haklarına sahiptir.
Gerekli değişiklikleri yaparken bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur.

TEMİNAT GEREKLİLİKLERİ
1- Şirket, Yatırımcı’nın açtığı pozisyonun karşılığını tümüyle hesapta bulunmasını zorunlu
tutmamaktadır. Buna karşılık Yatırımcı açmış olduğu veya açmak isteyeceği her pozisyonun başlangıç
teminatını hesabında bulundurmak zorundadır.
2- Şirket tarafından Yatırımcı’ya tanınabilecek azami kaldıraç oranı 1:500’dür. Kaldıraç oranı tarafların
yazılı mutabakatı ile 1:500’ü geçmeyecek şekilde taraflar arasında serbestçe belirlenir.
3- Yatırımcı, hesabına gönderilen her teminatın kendisi tarafından gönderildiğini kabul eder.
4- Teminat, Yatırımcı tarafından gönderildikten sonra iptal ve itiraz edilemez.

5- İşlem yapmak üzere getirilen teminatlar yalnızca kaldıraçlı alım-satım işlemlerinde kullanılmak üzere
kabul edilecektir.
6- Kurumun risk politikasına uygun olmayan şekilde işlem yapan yatırımcıların piyasa koşullarından
dolayı yaşayacakları zarar durumundan, eksi bakiylerinden ve teminat tutarlarından bizzet kendileri
sorumludur.
7- Yatırımcı yeni bir pozisyon açabilmesi için başlangıç teminat tutarı kadar miktarı hesabında
bulundurmalıdır. Teminat tutarı kaldıraç oranına göre değişiklik göstermektedir.
8- Yatırımcının mevcut açık pozisyonlarını sürdürebilmesi için hesabında bulundurması gereken
sürdürme teminat tutarı, başlangıç teminat tutarının minimum %20’si kadar olmalıdır.
9- Sürdürme teminat tutarı başlangıç teminat tutarının %20’sinin altına düştüğü anda, en çok zararda olan
pozisyondan başlamak üzere, Yatırımcı’nın açık pozisyonları kapanacaktır. Söz konusu oran %100
seviyesinde ise yatırımcı ‘margin call’ uyarısı alacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI
1- Yatırımcı sözleşmeyi imzaladığı anda Şirket’in gizlilik politikasını kabul ettiğini bilmelidir.
2- Yatırımcı sözleşmeyi imzaladığında kişisel bilgilerinin Şirket veri tabanına kaydedildiğini ve bu
bilgilerin hiçbir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını bilmelidir. Şirket, Yatırımcı’nın kişisel
bilgilerini saklamak ve korumakla yükümlüdür.
3- Şirket herhangi bir ‘Kara Para Aklama’, ‘Terör Finansmanı’ gibi durumlar hasıl olduğunda müşteri
bilgilerini yasalar çerçevesinde Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile paylaşabilir.
4- Şirket, Yatırımcı istediği takdirde işlem geçmişi, bakiye, ödeme geçmişi vb. bilgileri sağlamakla
yükümlüdür.
5- Yatırımcı herhangi bir zamanda e-posta ve SMS gönderim listesinden çıkmak isterse bunu Şirket’e
yazılı bir biçimde beyan etmek durumundadır.

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU
Kaldıraçlı işlemler sonucunda Yatırımcı kâr elde edebileceği gibi, zarar riskini de göz ardı etmemelidir.
Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşılabilecek riskleri anlaması ve sınırlarını dikkate
alarak hareket etmesi gerekmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ
- İşlem yapılacak Şirket ile imzalanacak ‘Sözleşme’de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki konuların
da anlaşılması çok önemlidir.
- Kaldıraçlı alım-satım işlemleri risk içerir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatla yapılan işlemlerin
piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin Yatırımcı’ya
yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi, yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde
bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırılan meblağın tamamını
kaybedilebilir de. Yüksek getiri vaatlerine itibar edilmemelidir.
- Şirket tarafından paylaşılan tüm bilgi ve piyasa yorumları; tamamen Yatırımcı’yı bilgilendirmek amacı

ile Klas FX Araştırma Departmanı tarafından hazırlanmış olup, yatırım danışmanlığı kapsamında
değerlendirilemez ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. Bu alanda yer alan yatırım seçenekleri,
yorumlar ve öneriler kişisel görüşlere dayanmakta olup, bu yapılan yorumlar Yatırımcı’nın risk ve getiri
tercihinize uygun olmayabilir. Yatırımların sadece bu alanda yer alan bilgilere dayanılarak verilmesi
Yatırımcı’nın mali durumuna ve getiri beklentisine uygun sonuçlar doğurmayabilir.
- Yatırımcı işlemlere başlamadan önce, yükümlü olacağı bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri
konusunda Şirket’ten teyit almalıdır. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, Yatırımcı söz
konusu giderlerin kendisine nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren bir açıklama talep
edebilir.
- Kaldıraçlı alım-satım işlemleri sonucu kayba uğranılıp uğranılmayacağı, olası kaybın kontrol altında
tutulacağı veya kayba uğranması durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında Şirket’in garanti
veremeyeceği dikkate alınması gerekmektedir.
- İşbu kaldıraçlı alım-satım işlemleri Risk Bildirim Formu, Yatırımcı’yı genel olarak mevcut riskler
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım-satım işlemlerindeki tüm riskleri
kapsamayabilir.
- Yatırımcı, Şirket tarafından kendisine verilen işbu Risk Bildirim Formu’nu, Sözleşme’yi imzaladığını
ve Risk Bildirim Formu’nun bir örneğini teslim aldığını beyan eder.
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