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YURT DIŞI İŞLEMLER ARACILIK HİZMETLERİMİZ (YFTRADEINT) HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME 

 
İş Ortağımız: Yurtdışı piyasalarda alım satımına aracılık edilen ve/veya saklama hizmeti 
sunulan sermaye piyasası araçları için, yurt dışında faaliyet gösteren ve Amerika 
Birleşik Devletleri yetkili otoritesi FINRA ( Financial Industry Regulatory Authority) 
kurallarına ve düzenlemelerine tabi Interactive Brokers LLC şirketi yurtdışı çözüm 
ortağımızdır. Yurtdışı piyasalarda saklama hizmeti sunulan sermaye piyasası 
araçlarının saklaması da Interactive Brokers LLC şirketi tarafından yapılmakta olup 
şirketin hâkim ortağı IBG Holdings LLC’dir. Interactive Brokers LLC şirketi aynı 
zamanda, Amerikan Borsası’nın (New York Stock Exchage) üyelerinden olup One 
Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA adresinde mukimdir. 

 
Interactive Brokers ile aramızda yapılan sözleşme uyarınca; 

 
 Kurumumuz sözleşmeyi her zaman feshetme hakkına sahiptir. 
 Kurumumuzun, almış olduğu hizmete karşılık Interactive Brokers’a ücret ödeme 

yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 Interactive Brokers’ın Amerikan Hukuku ve uygulamalarına uygun davranma 

yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 Interactive Brokers’ın müşteri bilgilerini yetkili makamların talebi haricinde gizli 

tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 Interactive Brokers’ın bulunduğu ülke mevzuatı saklı kalmak kaydı ile müşteri 

kişisel bilgilerini ihtiyacı sona erdiğinde ve herhalde 8. yılsonunda anonimleştirme 
veya ortadan kaldırma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

 

Platformlar: YFTRADEINT, Yurtdışı işlemlerini yapabileceğiniz, emirlerinizi piyasalara 
doğrudan iletebileceğiniz Kurumumuz elektronik işlem platformudur. 

 
Platformda yaşanabilecek sorunlarınızda işlem talimatlarının Kurumumuza mesai 
saatlerinde de yazılı ve/veya telefonla iletilmesi mümkündür. 

 
Yatırımcı tarafından YFTRADEINT uygulamamız üzerinden Interactive Brokers 
platformuna bağlanılarak gerçek zamanlı olarak teminat ve pozisyon risklerinin 
elektronik işlem platformu üzerinden izlenebilmektedir. Yatırımcı’larımız 
gerçekleştirecekleri işlemlerin teyidini, hesap durumunu ve diğer her türlü bildirimleri 
elektronik işlem platformu üzerinden takip edebilmektedir. Yatırımcı’larımızın söz 
konusu platforma giriş ve şifre parola işlemlerine yönelik destek hizmetleri Kurumumuz 
bünyesinde verilebilmektedir. 

 

İşlem Yapılan Borsa ve Piyasalar: Bats Global Markets (BATS), Chicago Stock 
Exchange (CHX), IEX, NASDAQ, New York Stock Exchange (NYSE), Toronto Stock 
Exchange (TSE), Alpha ATS (ALPHA), Canadian Securities Exchange, TSX Venture 
(VENTURE), Vienna Stock Exchange (VSE), Bats Europe (BATEEN), CHI-X Europe 
Ltd Clearnet (CHIXEN), ENEXT.BE, Turquoise (TRQXEN), Euronext France (SBF), 
Bats Europe (BATEDE), CHI-X Europe Ltd Clearstream (CHIXDE), Frankfurt Stock 
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Exchange (FWB), Stuttgart Stock Exchange (SWB), Tradegate Exchange 
(TRADEGATE), Turquoise DE (TRQXDE), XETRA (IBIS), Borsa Italiana (BVME), 
Euronext NL Stocks (AEB), OMXNO, BVL, Bats Europe (BATEES), Bolsa de Madrid 
(BM), CHI-X Europe Ltd Clearnet (CHIXES), Swedish Stock Exchange (SFB), BATS 
Europe (BATECH), CHI-X Europe Ltd Swiss (CHIXCH), SIX Swiss Exchange (EBS), 
Turquoise CH (TRQXCH), VIRT-X (VIRTX), Bats Europe (BATEUK), CHI-X Europe Ltd 
Crest (CHIXUK), London Stock Exchange (LSE), Australian Stock Exchange (ASX), 
Chi-X Australia, Hong Kong Stock Exchange (SEHK), Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect (SEHKNTL), Shenzhen Stock Exchange, Japan CHI-X Japan (CHIXJ), 
JAPANNEXT, Tokyo Stock Exchange (TSEJ), Singapore Exchange (SGX). 
Belirtilen borsalarda sadece ikincil piyasa işlemlerine aracılık edilmekte olup Birincil 
piyasa halka arz işlemlerine ve tezgahüstü piyasa işlemlerine aracılık edilmemektedir. 

 

Aracılık edilen borsalara ilişkin güncel bilgiler www.yf.com.tr Kurumsal internet 
sitemizde yayınlanmaktadır. 

 

Yurt Dışına Yapılan Para Transferleri: Yatırımcı’nın, yurt dışı işlemleri için teminat 
aktarımını kendi hesabı üzerinden Interactive Brokers nezdindeki hesabına yapması 
esastır.  
 
Yurtdışı işlemler için yatırımcı’larımız tarafından Kurumumuz hesaplarına yatırılan 
teminatlar, çalışılan muhabir bankalar üzerinden Yabancı İş Ortağımız Interactive 
Brokers nezdindeki Kurumumuz hesabına gönderilmek suretiyle de İnteractive Brokers 
nezdinde yatırımcı’larımız adına açılan hesaplara aktarılır. Ancak söz konusu aktarım 3 
iş günü sonrasında yatırımcı hesaplarına yapılabilmektedir. 

 

Saklamacı Kurum: Kurumumuz tarafından alım satımına aracılık edilen sermaye 
piyasası yatırım araçları Interactive Brokers nezdinde müşteri bazında saklanmaktadır. 

 
İşlem gerçekleştireceğiniz yurtdışı piyasalarının mevzuatına göre işlem kuralları, takas 
işleyiş usul ve esasları farklılık gösterebilecektir. 

 
Yurtdışı işlemlere yönelik olarak işlem öncesinde bulundurulması gereken teminat 
tutarı, pozisyon limitleri, emir tipleri, emir iletim şekilleri ve emirlerde miktar, fiyat, 
geçerlilik süresi belirleme ve takas esasları yurtdışı piyasaların bağlı olduğu borsaların 
kendi uygulamaları içerisindeki kural ve mevzuata tabidir. 

http://www.yf.com.tr/
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Yurtdışı borsa ve piyasalarda yapılacak işlemler ile ilgili olarak; emirlerin iletilme şekli, 
emirlerin gerçekleştirilmesi, para transferi, valör, nakit ve kıymet takası, atıl kalan 
nakdin değerlendirilmesi, masraf, komisyon ve vergi gibi hususlar ilgili borsanın 
ve/veya işleme aracılık edecek muhabir banka veya aracı kuruluşun bulunduğu ülkenin 
ve ayrıca söz konusu kuruluşların mevzuatı ve kuralları çerçevesinde yürütülür. 
Yatırımcı emir ve talimatını ilettiğinde bu hususu önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

 
Yatırımcı’nın yurtdışı piyasalardaki işlemlerine yönelik ve piyasanın düzenlemelerine 
bağlı olarak, saklama ve takas süreci, para transferi, işlemlerinin teyidi, Yatırımcı’nın bu 
işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri, ilgili piyasalarda yapılan işlemlere ilişkin 
korumanın kapsamı hususlarında Kurumumuz Yatırımcı’yı en iyi şekilde bilgilendirmeye 
gayret gösterecektir. 

 
Ancak bu bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin 
tümünü kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden 
Yatırımcı’nın sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 

 
Bu çerçevede işlemlere başlamadan önce işlem yapılacak piyasa/borsaların işlem 
kuralları hakkında Kurum yetkililerimizden bilgi almanızı önemle öneririz. 

 
Yurtdışı piyasalarda yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar 
riskiniz de bulunmaktadır. İşlem yapmaya karar vermeden önce piyasada 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuz ve kısıtlarınızı dikkate alarak 
karar vermeniz gerekmektedir. 

 

Yatırımcı Tazmin Sistemi: Yatırım yapmış olduğunuz yurtdışı piyasalar/borsalar ve 
ürünlerde çeşitli nedenlerle resmi merciler tarafından mevzuat değişiklikleri; geçici 
süreyle veya tamamen borsada işlem görmekten men, pazar değişimi, borsa kotundan 
çıkarım gibi tedbir kararları ya da ihraççı hakkında iflas kararı verilmesi gibi riskler 
yaşanması mümkündür. Bu ve benzeri haller için ülkemizde olduğu gibi yurt dışı 
piyasalarda yatırımcıları koruyan yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır. 

 

Piyasa Riski: Piyasa fiyatlarındaki (faiz, kur, emtia, pay fiyatı vb.) olağan veya 
beklenmeyen hareketlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 
Yabancı pay senedi, vadeli sözleşmeler, opsiyon vs. ürünlerde almış olduğunuz 
pozisyonların değeri; pay senedinin ya da dayanak varlık fiyatının hareketine, 
piyasadaki arz – talep dengesini belirleyen etkenlere bağlı olarak değişim gösterebilir. 
Bu suretle pozisyonunuza göre kar ya da zarar elde etmeniz mümkündür. 

 

Karşı Taraf Riski: Karşı taraf riski, karşı tarafın yükümlüğünü kısmen/tamamen yerine 
getirememe riskidir. Yabancı pay piyasasında alım-satım yapan taraflardan birinin bu 
işleme ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu işlemin diğer tarafının zarara 
uğraması mümkündür. 
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Likidite Riski: Likidite riski, hazır değerlerinin nakde dönüştürülememesi nedeniyle 
zarara uğrama ihtimalidir. Yurt dışı piyasalar/borsalarda almış olduğunuz pay 
senetlerini ya da diğer sermaye piyasaları araçlarındaki pozisyonlarınızı belirlediğiniz 
ya da arzı ettiğiniz fiyat düzeylerinde satmak/kapamak istediğinizde piyasada yeterli 
alıcı olmama ihtimali bulunmaktadır. Aynı şekilde almak istediğiniz pozisyonlara yönelik 
piyasada yeterli sayıda satıcı olmama ihtimali de bulunmaktadır. 

 

Kur Riski: İşlem yaptığınız yurt dışı piyasa ve borsalarda kur (USD, EUR, GBP vb.) 
değerinde aleyhinize değişimler nedeniyle zarar riskiniz bulunmaktadır. 

 

Diğer Risk Faktörleri ve Açıklamalar: 
 
Pay senedini aldığınız şirketin sermaye artırımı/azaltımı, şirket birleşme, satın alma vs. 
kararları piyasa fiyatının değişmesine yol açabilecektir. Sermaye artırımının bedelli 
olması halinde ilave para yatırmanız gerekebilecektir. Yatırım yaptığınız yabancı 
şirketlerin elde ettiği kar üzerinden pay sahiplerine kar payı dağıtması halinde temettü 
geliri elde etme ihtimaliniz bulunmaktadır. Ancak kar ya da temettü elde etme garantiniz 
bulunmamaktadır. 

 
Yatırıma yönlendirdiğiniz anaparanıza ilişkin herhangi bir koruma garantisi 
bulunmadığından anaparanızdan kayıplar söz konusu olması olasılığı mevcuttur. 
Yabancı pay senedi piyasasında yaptığınız işlemler başka bir ülkenin borsasında 
gerçekleşmekte olup gerek küresel gerekse ilgili ülkedeki siyasi, jeopolitik, ekonomik 
vb. gelişmeler yatırımınız üzerinde etkili olabilecektir. 

 
İşlem yaptığınız sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü borsanın ilgili ülke 
işgünü/tatil günleri, yurt içi piyasaların işgünü/tatil günlerinden farklı olabilecektir. 

 
İşlem yaptığınız ülke ya da borsaya bağlı olarak takas süreleri değişiklik gösterebilecek 
olup ödeme ve nakit akışlarınızı bu doğrultuda ayarlamanız; bahsedilen riskler ve 
açıklamalar kapsamında yeterli derecede bilgi sahibi olmanız, gündemi ve gelişmeleri 
takip ederek yatırımlarınıza yön vermeniz önem arz etmektedir. 

 

Vergiler: Tam mükellef gerçek kişiler tüm dünya kazançları üzerinden Türkiye’de 
vergilendirilmekte olup bunların Türkiye dışında elde ettikleri gelirleri yıllık beyanname 
ile beyan etmeleri esastır. 

 
Ülkemiz tarafından imzalanmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında 
(ÇVÖA) menkul kıymetlerin alım-satım kazançları ve bunların iratlarının vergilendirmesi 
hususları benzerlik arz etse de her ülke ile imzalanmış olan ÇVÖA’nın ayrı ayrı 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı anlaşmalarda bir ülkede elde edilen menkul 
kıymet gelirlerinden bir kısmının diğer ülkede istisna olduğu hükmü yer almaktadır. Bazı 
anlaşmalarda ise, bir ülkede elde edilen gelir üzerinden ödenen vergilerin, anlaşmaya 
taraf diğer ülkede hesaplanan vergiden mahsup edilebileceği 
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hükmü yer almaktadır. Türkiye’deki beyana göre hesaplanan vergiden mahsup 
edilebilecek yurtdışı vergi Türkiye’de hesaplanacak vergiyi aşamayacaktır. 

 
Dolayısıyla yurt dışı işlemlerinizden elde edilen kazançların vergilendirilmesi 
hususunda her hangi bir yükümlülüğünüzün atlanmaması açısından vergi müşavirinize 
danışmanızı önemle tavsiye ederiz. 

 

Komisyon Oranları: Yurt dışında işlem yapılan ülke borsalarının yerel kur cinsi 
üzerinden yatırımcı ile anlaşılan işlem aracılığı komisyonu ile birlikte ilgili borsa ve 
piyasaların takas, saklama vb. komisyonları yatırımcıdan tahsil edilmektedir. 

 
Yurt dışı işlemlere yönelik olarak uygulanan güncel komisyon oranları Kurumumuz 
resmi internet sitesinde (www.yf.com.tr) Yatırımcılarımızın bilgisine ve takibine 
sunulmuştur. 

 

Kişisel Verilerin Korunması: Yatırımcılarımızın kişisel veriler kapsamındaki bir kısım 
bilgileri yurtdışı işlemlerin yürütülmesi ile sınırlı olarak Kurumumuz tarafından sözleşme 
imzalanan yurtdışında yerleşik iş ortağı ile paylaşılmaktadır. Yurtdışında yerleşik iş 
ortağımız yatırımcılarımızın kişisel bilgilerini yurt dışı işlemlerine aracılık faaliyeti ile 
sınırlı olarak Kurumumuzdan talep etmektedir. Yurt dışı işlemlere aracılık faaliyetimiz 
çerçevesinde temin edilen/paylaşılan kişisel bilgilere dair ihtiyaç ortadan kalktığında ve 
herhalde 8 (sekiz) yılsonunda yurtdışı İş Ortağımız nezdindeki yatırımcılarımıza ait 
kişisel bilgiler kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında anonimleştirilecek veya 
tamamen ortadan silinerek ortadan kaldırılacaktır. 

 
Yurtdışı piyasalardaki işlemlerinize aracılık faaliyetimiz çerçevesinde imzalanan 
çerçeve sözleşmelerimiz, yapılan risk bildirimlerimiz ve yukarıda açıklanan tüm 
hususlardaki bilgilendirmelerimiz çerçevesinde tereddüt edilen tüm hususlarda 
Şubenizle iletişime geçilerek bilgi alınmasını önemle tavsiye ederiz. 

 
 

Saygılarımızla, 
 
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

http://www.yf.com.tr/

