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DAR YETKİLİ ARACI KURUM OLARAK YETKİLENDİRİLME  
BAŞVURUSUNA İLİŞKİN DUYURU METNİ 
 

 

Değerli Yatırımcımız; 

Geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyet göstermekte olan Şirketimiz Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş., dar yetkili aracı 

kurum olarak yetkilendirilme talebiyle  Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur. Şirketimiz dar yetkili aracı 

kurum olarak yetkilendirilmesi neticesinde yalnızca emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında hizmet sunacak olup, 

işlem aracılığı kapsamında gerçekleştirilen; sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık ve portföy aracılığı 

kapsamında gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım hizmetini ve saklama hizmetini sunamayacaktır.  

Bu çerçevede, Kurumumuz ile Işık Menkul Değerler A.Ş. ile Emir İletimine Aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Dileyen 

müşterilerimiz, Işık Menkul Değerler A.Ş.’de sözleşme imzalamış ve hesap açmış olmak kaydıyla Kurumumuzdaki 

hesaplarını herhangi bir masraf ödemeksizin transfer edebileceklerdir. 

Süreçle ilgili olarak bilgilendirilmeniz ve değerleme yapabilmeniz adına açık pozisyonların taşınmasına ilişkin şartlar 

aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.   

Kaldıraçlı Alım Satım (KAS) müşterilerimizin açık pozisyonlarının başka bir aracı kuruma taşınması işlemlerinde;Açık 

pozisyonların taşınacağı aracı kurum tarafından deneme hesabı yükümlülüğü uygulanmayacaktır.  

i. Açık pozisyonların taşınacağı aracı kurum tarafından deneme hesabı yükümlülüğü uygulanmayacaktır.  

ii. Açık pozisyonların taşınacağı aracı kurumun uyguladığı ücret ve masraf politikası hakkında söz konusu aracı kurum 

tarafından yatırımcıya detaylı bilgi verilecektir.  

iii. Açık pozisyonların taşınacağı aracı kurum tarafından başlangıç teminat tutarı ve kaldıraç oranına ilişkin olarak III-37.1 

Sayılı Tebliğ’in 27. maddesinde öngörülen kısıtlamalardan pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak 10/1 kaldıraç 

oranı ile asgari 50.000,00-TL başlangıç teminat tutarının sağlanmasına ilişkin yükümlülükler uygulanmayacaktır.  

iv. Açık pozisyonların taşınması hususunda mutabakata varılamayan, pozisyonlarını kapatmayan veya kendi inisiyatifleri 

ile pozisyonlarını taşımayan yatırımcılarımıza mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

Ayrıca, yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere Şirketimizin dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmesini takiben 

mevzuat uyarınca saklama hizmeti verilemeyecek olması sebebiyle saklama hesaplarının en geç 01.10.2018 tarihine 

kadar tasfiye edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, tüm yatırımcılarımızın hesaplarında yer alan nakit ve/veya 

kıymet bakiyeleri (açık pozisyonu olmayan yatırımcılarımızın KAS işlemlerinden kaynaklanan alacak tutarları 

(teminatları) ve yatırımcılarımızın KAS işlemleri dışında kalan diğer işlemlerden kaynaklanan nakit ve/veya kıymet 

bakiyeleri) bildirecekleri hesaplara virman edilecek veya belirleyecekleri şekilde kendilerine teslim edilecektir.  

Şirketimiz nezdindeki hesabında açık pozisyonu bulunmayan yatırımcılarımız için yukarıda yer verilen şartlar 

uygulanmayacak olup, söz konusu yatırımcılarımız bir başka aracı kurum nezdinde hesap açarak işlem yapamaya 

başlamaları durumunda III-37.1 sayılı Tebliğ’de yer verilen tüm düzenlemelere tabi olacaktır. 

Ayrıca, yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere Şirketimizin dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmesini takiben 

mevzuat uyarınca saklama hizmeti verilemeyecek olması sebebiyle saklama hesaplarının en geç 01.10.2018 

tarihine kadar tasfiye edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, tüm yatırımcılarımızın hesaplarında yer alan nakit 

ve/veya kıymet bakiyeleri (açık pozisyonu olmayan yatırımcılarımızın KAS işlemlerinden kaynaklanan alacak 

tutarları (teminatları) ve yatırımcılarımızın KAS işlemleri dışında kalan diğer işlemlerden kaynaklanan nakit ve/veya 

kıymet bakiyeleri) bildirecekleri hesaplara virman edilecek veya belirleyecekleri şekilde kendilerine teslim 

edilecektir.  
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Bu hususa ilişkin olarak ulaşılamayan yatırımcılarımıza ait nakit ve bakiyeler III-39.1 sayılı Tebliğin 59.  Maddesinin 

(c) bendinde öngörüldüğü şekilde 60. maddedeki prosedür izlenmek kaydıyla İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş.’ye devredilecektir.  

Şirketimiz nezdinde açık pozisyonu bulunan yatırımcılarımızın pozisyonlarının taşınması işlemleri ve saklama 

hesaplarının tasfiyesi 01.10.2018 tarihine kadar gerçekleştirilecek olup, işlemlerinizi en kısa sürede 

gerçekleştirmenizi rica ederiz.  

Detaylı bilgi almak için 0212 703 41 00 nolu telefondan Kurumumuz yetkililerine ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla; 

 


