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                                    FBS Ortaklık Sözleşmesi 
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Address: No.1 Orchid Garden Street, Belmopan, Belize, C.A. 

 

  
FBS Markets Inc. ileride "Şirket" olarak anılacak ve www.fbs.com adresinden IB hesabı açmış olan Müşteri ileride 

"Tanıtıcı Broker" olarak anılacak, ikisi beraber takip eden IB sözleşmesine katılan "Taraflar" olarak anılacaktır:  

 

  

1. Ortak hükümler  

1.1. Bu Sözleşme, Müşteri Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.  

1.2. Tanıtıcı Broker olarak kayıt yaptırmak için şunları yapmak gereklidir:  

1.2.1. Şirketin web sitesinde bir Kişisel Alan kaydedin.  

1.2.2. Bu Sözleşmeyi kabul edin ve IB hesabı açma ile ilgili bir onay e-postası alın.  

1.2.3. Kişisel Tanıtıcı Broker kimlik numaranızı alın.  

1.2.4. Şirket, kişisel kimlik bilgilerini veya herhangi bir zamanda IB'nin kişisel verilerini teyit eden diğer belgeleri talep 

etme hakkını saklı tutar.  

1.3. Bir IB hesabı açıldıktan sonra Tanıtıcı Broker, Şirketin web sitesinde bulunan herhangi bir tanıtım materyalini 

seçebilir ve bunları web sitesine yerleştirebilir veya alternatif olarak, kendi referans bağlantısını kullanabilir.  

1.4. madde 1.2'deki şartlar yerine getirildiğinde, IB hesabı aktif sayılır. Kayıt sırasında verilen Tanıtıcı Broker'ın e-

postasına otomatik bir e-posta bildirimi gönderilir.  

1.5. Şirket ve Tanıtıcı Broker, Şirket tarafından sağlanan işlem araçlarıyla müşterilerin piyasaya kazandırılması ve 

doğrudan piyasalarda işlem yapmaları amacıyla karşılıklı olarak koordineli taahhütte bulunur.  

1.6. Tanıtıcı Brokerın, işbu Sözleşmede belirtilen taahhütleri, şirket için müşteriler araştırmak, çekmek ve bu 

Sözleşmede belirtilen diğer hak ve yükümlülükleri yerine getirmektir. Tanıtıcı Broker, bu Sözleşmede belirtilen 

taahhütleri yerine getirirken kendi başına hareket eder, yalnızca Müşterileri Şirkete kazandırır.  

1.7. Tanıtıcı Broker koşulsuz olarak, şirkete kazandırdığı tüm müşterilerin, Şirketin Müşterileri olduğunu kabul eder.  

 

  

2. Tarafların işbirliği  

2.1. Bu Sözleşme hiçbir şekilde herhangi bir istihdam ilişkisi ya da bir firma ortaklığı anlamına gelmez. Tanıtıcı Broker, 

Şirket'in önceden yazılı izni olmadan Şirketin ismini, şirket logosunu ve diğer telif hakkı alınmış materyallerini, reklam, 

baskı, kartvizit, duyuru, yayın da dahil olmak üzere herhangi bir yerde kullanamaz. Tanıtıcı Broker, Şirketin 

Müşterisiyle olan müzakerelerinde yalnızca Tanıtıcı Broker ayrıcalıklarıyla faaliyetlerini yerine getirebilir ve kendini 

tanıtabilir. Başka hiçbir farklı statüye izin verilmez. Tanıtıcı Broker, Şirket tarafından kendisi için özel olarak 

tasarlanmış tanıtım materyalleri kullanma hakkına sahiptir. 

2.2. Şirket, hiçbir koşulda aşağıdakilerden sorumlu değildir:  

2.2.1. İşbu Sözleşme ve/veya Müşteri Sözleşmesinin herhangi bir hükmüne aykırı olarak gerçekleştirilen Tanıtıcı 

Broker faaliyetleri.  

2.2.2. Şirket tarafından sağlanan haklar dışında gerçekleştirilen Tanıtıcı Broker faaliyetleri.  

2.2.3. Tanıtıcı Broker tarafından üçüncü taraflarda oluşan herhangi bir zarar veya kayıp.  

2.2.4. Tanıtıcı Broker'ın bu Sözleşmenin 3.1. maddesini yerine getirmemesinden kaynaklanan her türlü talep.  

2.3. Taraflar, aksi belirtilmedikçe ve akdedilmedikçe bu Sözleşme ve/veya Müşteri Sözleşmesinin hükümlerini yerine 

getirmekle yükümlüdürler.  

 

 

3. Tanıtıcı Broker'ın hakları ve yükümlülükleri  

3.1. İşbu Sözleşme kabul edildiğinde, Tanıtıcı Broker adına, Şirket tarafından ödenecek ödül için:  

3.1.1. Şirketin reklamını yapmak.  

3.1.2. Şirkete yeni müşteriler çekmek için kendi ülkesinin mevzuatına uygun hertürlü faaliyetlerde bulunmak.   

3.1.3. Şirketin faaliyetleri, hizmetleri, avantajları ve diğer ilgili konular hakkında yeni müşterileri bilgilendirmek.  

3.1.4. Şirketin adres ve iletişim bilgileri, şirketin genel veya özel hizmet koşulları dahil olmak üzere yeni müşterilere 

Şirket hakkında bilgi vermek.  
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3.1.5. Yeni müşterilere Şirket'in tüzel web sitesi(www.fbs.com) ve yapısı hakkında bilgi sağlamak, web sitesinde yer 

alan bilgileri, gerekli durumlarda yorumlamak ve açıklamak.  

3.2. Tanıtıcı Broker, faaliyetlerinin kendi ikamet ettiği ülkenin mevzuatına uygun olduğunu garanti eder.  

3.3. Tanıtıcı Broker, kendi faaliyetlerine olan müdahaleyi derhal Şirkete bildirmekle yükümlüdür.  

3.4. Tanıtıcı Broker müşterileri şirkete kazandırmakla yükümlüdür.  

3.5. Müşteri, aşağıdaki koşullardan birisinin olması durumunda Tanıtıcı Broker tarafından firmaya kazandırılmış 

sayılır:  

3.5.1. Müşteri, Tanıtıcı Broker tarafından sağlanan özel (referans) bağlantıyı kullanarak hesabını kaydeder.   

3.5.2. Müşteri, Şirkete kendisinin Tanıtıcı Broker tarafından firmaya çekildiğini belirten yazılı bir talep gönderir. 

Müşteri, www.fbs.com adresinden kayıt yaptırdıktan sonra ve Müşteri halihazırda farklı bir Tanıtıcı Broker altında 

kayıtlı değilse, şirket talep iletildikten sonraki 7 iş günü içinde talebi yerine getirilir.   

3.6. Şirket, Müşteri'nin www.fbs.com adresinde kayıt yaptırmasından sonraki 7 iş günü içinde Müşteriyi Tanıtıcı 

Broker tarafından çekilmiş olarak kaydetme hakkını saklı tutar. Bu durumda, Tanıtıcı Broker, belirtilen Müşteri'nin 

kazandırıldığı gerçeğini kanıtlamalı ve niçin kayıt işleminin bu Sözleşme maddesi. 3.5'ine göre yapılamadığını 

açıklamak zorundadır.  

3.7. Tanıtıcı Broker, herhangi bir reklam kampanyası yürütmeden önce, herhangi bir reklam malzemesini (kartvizit 

dahil olmak üzere) Şirkete onaylatmakla yükümlüdür.  

3.8. Tanıtıcı Brokerın, Şirketi tanıtmak için herhangi bir hileli reklamcılık yöntemini kullanması yasaklanmıştır. 

Aşağıdaki yöntemleri kullanmak kesinlikle yasaktır:  

3.8.1. APS (Aktif Promosyon Sistemleri);  

3.8.2. Ahlakdışı (pornografik web siteleri dahil) web sitelerinde reklam yapmak;  

3.8.3 Tanıtıcı Brokerın ülke mevzuatına uymayan web sitelerinde reklam yapmak;  

3.8.4. İstenmeyen e-posta ve spamdexing;  

3.8.5. Eksik veya çarpıtılmış hizmet açıklaması içeren reklamlar ve/veya müşterilere riskleri ve hizmetleri açıklama 

konusunda yetersizlik;  

3.8.6. Çarpıtılmış bilgi içeren yanlış beyanlar veya Tanıtıcı Brokerın ülke mevzuatına uymayan reklamlar;  

3.8.7. Şirketin ismine ve markasına zarar verebilecek herhangi diğer faaliyetler;  

3.8.8. Sahte reklamcılığın her türlü diğer yolları.  

3.9. Tanıtıcı Brokerın şunlara hakkı yoktur:  

3.9.1. "FBS" ismini içeren ya da benzer şekillerinde domain kaydetmek ve/veya kullanmak ör: fsb, ffbs, fbss vb.  

3.9.2. "FBS" ismini içeren ya da benzer şekillerde iş/firma ismi kaydetmek ör: fsb, ffbs, fbss, vb. 

3.9.3. Tanıtıcı Brokerın, herhangi bir PPC sisteminde (Google, Yahoo!, Live vb.) doğrudan şirket URL'sinin yanı sıra 

kendi referans bağlantısını kullanması, marka talepleri doğrultusunda reklam kampanyaları yürütmesi yasaktır. 

Müşterilerin yönlendirme veya web sitesine zorla (sahtekarlıkla) çekilmelerinin diğer yolları da yasaklanmıştır.  

3.10. Tanıtıcı Brokerın müşterilerle herhangi bir parasal ilişki kurma hakkı yoktur (fon kabul etme, banka havaleleri 

veya kartları, vb.).  

3.11. Tanıtıcı Broker, Şirketin faaliyetlerini ve/veya Tanıtıcı Brokerın ulaşabileceği bilgilerin gizliliğini korumakla 

yükümlüdür.  

3.12. Tanıtıcı Broker, Şirket için olumsuz sonuçlar (riskler) doğurabilecek durumların farkına vardığı anda, hemen 

Şirketi bilgilendirmekle yükümlüdür.  

3.13. Müşterilerden Tanıtıcı Brokerın faaliyetleri ile ilgili Şirkete yapılan herhangi bir talepte, Tanıtıcı Broker bu 

talepleri kendi başına çözmekle yükümlüdür. 

3.14. Tanıtıcı Broker, Müşteri Sözleşmesi imzalanmadan önce Müşteriyi kaldıraçlı piyasa işlemlerinin riskleri hakkında 

uyarmakla yükümlüdür. 

3.15. Şirket, Tanıtıcı Brokerın Müşteriye yatırım işlemleri ve/veya stratejilerine yönelik herhangi bir öneri ve/veya 

tavsiyede bulunmasını, ya da başka herhangi bir şekilde Müşterinin kararlarını etkilemesini tavsiye etmez. Şirket bu 

tür öneri ve tavsiyelerin sonuçları ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  

http://www.fbs.com/
http://www.fbs.com/
http://www.fbs.com/
http://www.fbs.com/
http://www.fbs.com/
http://www.fbs.com/
http://www.fbs.com/
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3.16. Tanıtıcı Brokerın kitle iletişim araçlarında, dergilerde şirketin adına gölge düşürebilecek herhangi bir malzeme 

yayımlama, paylaşma, işbirliği içinde bulunma ya da iştirak etme; gazetelere, dergilere, bloglara, internet forumlarına 

yada başka her türlü kitle iletişim araçlarına herhangi bir bülten ya da not gönderme gibi aktivitelere hakkı yoktur.  

3.17. Müşterilerle herhangi bir ilişkiye girmeden önce, Tanıtıcı Broker kendi Tanıtıcı Broker statüsü ve ayrıcalıklarıyla 

ilgili Müşterileri bilgilendirmekle yükümlüdür.  

 

 

4. Şirketin hak ve yükümlülükleri  

4.1. Şirket, bu Sözleşme hükümlerini yerine getirirken Tanıtıcı Brokera yardım sağlamalıdır.  

4.2. Şirket, bu Sözleşmede belirlenen şekilde Tanıtıcı Brokera bir ödül ödemekle yükümlüdür.  

4.3. Şirket işlem ve hesaplamalardan sorumludur. Aksi belirtilmediği sürece, Şirket Tanıtıcı Brokerın talebi üzerine 

ayda 4 defadan fazla olmamak kaydıyla işlem raporları temin eder.  

4.4. Şirket, Tanıtıcı Broker tarafından çekilen Müşterilere, Müşteri Sözleşmesinin şartları ve koşullarına uygun olarak 

gerçek hesaplar açmakla yükümlüdür.  

4.5. Şirket Müşterilerin Şirket tarafından verilen giriş ve şifreler aracılığıyla yatırım işlemleri gerçekleştirebilmelerini 

sağlamakla yükümlüdür.  

4.6. Şirket, Müşterinin işlemlerinin tam muhasebesini yürütmekle yükümlüdür.  

4.7. Şirket Tanıtıcı Broker tarafından müşteri çekmek için yürütülen kampanyaların ve promosyonların sonuçlarını 

Tanıtıcı Brokerdan detaylı bir rapor şeklinde alma hakkını saklı tutar. 

4.8. Tanıtıcı Brokerın, Tanıtıcı Broker olarak kayıt olmasından sonraki 90 gün içinde 5 aktif müşteri çekmekte başarısız 

olması durumunda, Şirketin bu Sözleşmeyi fesh etme hakkı vardır.  

4.9. Şirket, belirtilen hesaba Müşterinin Kişisel alanından kayıt olmasından sonraki 30 gün içinde para yatırılmaması 

durumunda, bir veya daha fazla Müşterinin hesabını Tanıtıcı Broker tarafından çekilen müşteriler listesinden çıkarma 

hakkını saklı tutar. 

4.10. Tanıtıcı Brokerın bu Sözleşmenin koşullarını yerine getirmekte başarısız olması durumunda, Şirketin Tanıtıcı 

Brokerın Müşterileri listesinden Müşteri(leri) çıkarma hakkı vardır.  

4.11. Şirketin, bu Sözleşme kapsamında yapılan faaliyetlerden ötürü Tanıtıcı Brokerın Müşterilerinin işlemleri 

dolayısıyla kazandığı ödül ile ilgili olarak Müşterileri bilgilendirme hakkı vardır.  

4.12. Eğer Şirket Tanıtıcı Brokerın, bu Sözleşmenin madde 3.8'de tarif edilen, hileli müşteri çekme yöntemleri 

kullandığını açığa çıkarırsa, Şirketin bu Sözleşmeyi feshetme ve Tanıtıcı Brokerın bütün ödüllerini iptal etme hakkı 

vardır. Bu durumda Tanıtıcı Brokerın bütün referansları, Şirketin direkt Müşterileri olur.  

4.13 Şirket, Tanıtıcı Brokerın zaruri koşulları yerine getirmedeki başarısızlığı durumunda bu Sözleşmeye son verme 

hakkına sahiptir.  

 

  

5. Tanıtıcı Brokerın Ayrıcalıkları, Sınırlamaları  

5.1. Önceden Şirketin yazılı izni olmadan, Tanıtıcı Brokerın aşağıdakileri yapması yasaktır:  

5.1.1. Şirketin adı altında herhangi bit taahhütte bulunmak veya Şirketi herhangi bir taahhüt altında bırakmak.  

5.1.2. Herhangi bir teminat ve/veya vaat; belirlenmiş sözleşmelere ilişkin herhangi bir ödeme ile ilgili herhangi bir 

açıklama sadece Şirket tarafından yapılır. 

5.2. Bir Tanıtıcı Brokerın şunları yapması yasaktır:  

5.2.1. Şirket tarafından sağlanmış olan, Kişisel Alanda bulunan promosyon malzemelerinin kodunu değiştirme. Eğer 

değişiklik yapıldığı anlaşılırsa, Şirketin bu Sözleşmeyi feshetme ve Tanıtıcı Brokerın ödülünü iptal etme hakkı vardır.  

5.3. madde 5.1 ve 5.2'de belirtilen sınırlamalar Sözleşmenin imzalanmasından ve Sözleşmenin feshinden ya da 

hükümsüz kılınmasından sonraki 5 yıl daha geçerlidir.  

5.4. Tanıtıcı Brokerın bu Sözleşmenin koşullarına yerine getirememesi sebebiyle (izinsiz yapılan etkinlikler ve beyanlar 

dahil olmak üzere), Şirkete herhangi bir dava açılırsa, Şirketin bütün masraflarının (zararlarının) tamamı Tanıtıcı 

Broker tarafından telafi edilmek zorundadır. Bu durumda Tanıtıcı Brokerın bu Sözleşmeyi yerine getirememesinden 

ötürü Şirketin kayıpları, Şirketin kendi haklarını ve çıkarlarını (gerçek kayıplar) telafi etmek için karşıladığı veya 
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karşılayacağı bütün masrafları, aynı zamanda iş namına zarar gelmemişken ki normal çalışma şartları zarfında 

muhtemel edinmiş olacağı kar kaybı olarak tanımlanır. Tanıtıcı Brokerın Şirketin tazminat olarak talep ettiği kayıp 

miktarına itiraz etme hakkı yoktur.  

5.5. Tanıtıcı Brokerın bu Sözleşmenin şartlarına uymaması durumunda, Şirket onun IB ve gerçek hesaplarını, 

kayıpların tamamı karşılanana kadar engelleme hakkını saklı tutar. Şirketin Tanıtıcı Brokerın aldığı Tanıtıcı Broker 

ödülü veya burada ve/veya Müşteri Sözleşmesinde öngörülen herhangi bir başka ödemenin karşılanmasını isteme 

hakkı vardır.  

5.6. Tanıtıcı Broker ile referansı arasında herhangi bir veri uyuşması durumunda (adres, e-posta adresi, telefon, IP 

adresi, vb ile sınırlı olmaksızın) referans Tanıtıcı Brokerın Müşteri listesinden çıkarılacaktır. İki veya daha fazla gerçek 

hesabın aynı IP adresinden işletilmesi durumunda, bunlar ortak (otomatik referans) olarak dikkate alınır ve bunlar 

üzerindeki işlemlerden ödül ödenmez.  

5.7. Şirket, Ortak hesabından çekilen fonları onaylamadan önce, Ortağın komisyon aldığı tüm müşterilerinden Kişisel 

alan doğrulaması talep etme hakkını saklı tutar. 

 

  
6. Tanıtıcı Brokerın Çalışma ve Müşteri edinme prensipleri  

6.1. Tanıtıcı Brokerın, Şirketin faaliyetlerini belirten, dünya finansal piyasası ve Şirketin hizmetleri üzerine, bu 

Sözleşmenin madde. 13'ünde ifade edilen şekilde bir web sitesi açma hakkı vardır.  

6.2. Müşterinin kaydı ve Tanıtıcı Brokerın grubuna (Müşteri listesine) eklenmesi aşağıdaki yöntemlerden biri ile 

gerçekleştirilir:  

6.2.1. Müşteri Şirketin web sitesine referans bağlantısını kullanarak girer.  

6.2.2. Bir Müşteri, daha önce herhangi bir Ortağa bağlanmamış ise ve herhangi bir hesapta bir işlem geçmişi veya 

önceki bir işlem emri yoksa, yatırım hesabını açıktan sonra bir herhangi bir zamanda talep üzerine bir Ortağa 

bağlanmayı seçebilir. "Bonus 123" üzerindeki işlem emirleri hariç tutulur. 

6.2.3. Bir müşteri eğer bir hafta içinde herhangi bir hesapta işlem emri geçmişi yoksa, başka bir ortağa tekrar 

bağlanmayı seçebilir. "Bonus 123" üzerindeki işlem emirleri hariç tutulur. Bir müşteri sadece bir kere ortak 

değiştirebilir. 

6.3. Müşteri her zaman kendi Tanıtıcı Brokerından ayrılıp Şirketin direkt Müşterisi olabilir. 

6.4. Tanıtıcı Brokerın kendi hesabından ya da akrabalarına ait olan hesaplardan veya herhangi bir başka bağ olunan 

ortakların hesabından yaptığı işlemlerden (Tanıtıcı Brokerın bir birey ya da tüzel kişi olup olmadığı önemsenmeksizin) 

herhangi bir ödül alması yasaktır.  

 

 

7. Komisyonlar ve Tanıtıcı Broker Ücretleri  

7.1. Şirket, Tanıtıcı Broker aracılığı ile Firmaya çekilmiş, her bireysel Müşteri hesabında (MT4 ve MT5 hesapları) her 

tamamlanan işlem (açılan ve sonra kapanan emir) için, kısmi kapanma veya çoklu kapanma sebebiyle kapanan 

işlemler hariç, anlaşmanın 7.3. maddesinde belirlenen şekilde Tanıtıcı Broker Komisyonunu, öder.  

7.1.1. Şirket, Tanıtıcı Brokerın komisyonunu 3 seviye ilkesine göre öder. 

Birinci seviye - direkt çekilmiş müşterilerden %100 komisyon.  

İkinci seviye - direkt çekilmiş Tanıtıcı Brokerın komisyonundan %15.  

Üçüncü seviye - alt Tanıtıcı Brokerın (ikinci seviye) komisyonundan %5. 

7.1.2. Komisyonlar madde.7.2. ve madde.7.3.'e göre hesaplanır ve ödenir. 

7.2. Tüm çekilmiş olan müşteri hesaplarındaki Tanıtıcı Broker Komisyonu toplanır ve 24 saat içinde 1 kere ödenir.   

7.3. Tanıtıcı Broker'ın Komisyonu: 

7.3.1. "Cent" hesapları için, firmaya çekilmiş olan Müşteri tarafından gerçekleştirilen her tamamlanmış işlem (açılmış 

ve ardından kapatılmış talimat) için 10 cent/lottur. "Cent" hesapları için Tanıtıcı Broker Komisyonunun asgari miktarı 

1 cent olarak ödenir. Tamamlanmış işlemin açılış ve kapanış fiyatı arasındaki fark karlı olmasına bakılmaksızın 59 puanı 

aşmalıdır. 
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7.3.2. "Mikro" hesaplar için müşteri tarafından gerçekleştirilmiş her tamamlanmış işlem için (açılmış ve kapatılmış 

emir) lot başına 80 USD'dir. Tamamlanmış işlemin açılış ve kapanış fiyatı arasındaki fark, işlemin karlı olup olmadığına 

bakılmaksızın 59 puanı aşmalıdır 

7.3.3. "Standart" ve Sıfır Spread hesapları için, firmaya çekilmiş olan Müşteri tarafından gerçekleştirilen her 

tamamlanmış işlem başına (açılmış ve ardından kapatılmış talimat) için 10 USD/lottur. Tamamlanmış işlemin açılış ve 

kapanış fiyatı arasındaki fark karlı olmasına bakılmaksızın 59 puanı aşmalıdır. 

7.3.4. "ECN" hesapları için, firmaya çekilmiş olan Müşteri tarafından gerçekleştirilen her tamamlanan işlem başına 

(açılmış ve ardından kapatılmış talimat) için 3 USD/lottur. Tamamlanmış işlemin açılış ve kapanış fiyatı arasındaki fark 

karlı olmasına bakılmaksızın 59 puanı aşmalıdır. 

7.4. Aynı yatırım aracı üzerinden açılmış ve piyasada aynı anda tutulan Alış ve Satış emirlerinden alınan ortak 

komisyonu için, emirlerin açılış fiyatları arasındaki fark 59 puandan azsa, Şirket ortağın hareketlerini hileli olarak 

değerlendirme ve ödenmiş komisyonu iptal etme hakkına sahiptir. 

7.5 Tanıtıcı Broker'ın Şirket'in bonus programlarına katılan müşteri hesapları için komisyonu, tahmini toplamın %50'si 

oranında ödenir (s.7.3.). 

7.6. Tanıtıcı Broker Komisyonu, bonus hesapları için, yalnızca bonus hesap sahibi Müşterinin kendi fonlarını yatırması 

durumunda ödenir.   

7.7. Eğer bir Müşteriden gelen Tanıtıcı Broker Komisyonu, çekilme talebinden önceki 1 ay ve 6 ay arasındaki toplam 

Tanıtıcı Broker Komisyonunun %30'unu aşarsa, Şirket bunu iptal etmek hakkını saklı tutar.  

7.8. Bir Müşteri hesabından toplam Tanıtıcı Broker Komisyonu, bu hesap için toplam mevduatın %60'ını aşarsa, 

Komisyon Şirket tarafından bu hesap için toplam mevduat miktarının %60'ının altında bir miktara ayarlanabilir.  

7.9. Tanıtıcı Broker Komisyonu, raporlanan ay için tüm Müşteri hesaplarınin ortalama varlığının %50'sini aşamaz. 

Ortalama Varlık şu şekilde hesaplanır:   

, burada 

E - ortalama Varlık,  

E1 ay başındaki tüm Müşterilerin hesaplarındaki Varlık. 

E2 -  ay sonundaki tüm Müşterilerin hesaplarındaki Varlık.  

7.10. madde. 7.1.'de belirlenen Komisyon Şirket tarafından Tanıtıcı Brokera ödenen tek ödeme kalemidir. Tanıtıcı 

Broker başka bir ödeme talep edemez.  

7.11. Tanıtıcı Broker Müşterilerinin hesaplarının para birimleri gözetilmeksizin, Tanıtıcı Broker Komisyonu ABD doları 

üzerinden ödenir.   

7.12. "Sabit Oran" seçeneği açık olan Müşterilerin işlemlerinden ortak komisyon oranı şu şekilde hesaplanır: 

Komisyon, işlem gören lot miktarı çarpı ("Sabit Oran" bölü mevcut kur) göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

7.13. Tanıtıcı Brokerın hesabına Para Yatırma/Para Çekme program dahilinde belirlenmiş ödeme sistemleri tarafından 

belirlenen zaman dilimi dahilinde gerçekleştirilir. Tanıtıcı Broker Komisyonunun alınması, Müşterilerin hesabına 

hesap/kredi kartları ile fonlama yapması durumunda, Şirket bildiriminde gerekli görmesi dahilinde zamanlama 

potansiyel bir uzatma ile 45 güne kadar uzatılabilir.  

7.14. İstisnai durumlarda, Şirket, IB komisyonlarının çekilmesine ilişkin mevcut yöntemleri tek taraflı olarak belirleme 

hakkını saklı tutar. 

7.15. Şirket, Komisyonlar ve Tanıtıcı Broker Ücretlerinde bu Sözleşmenin s. 10.3 uyarınca değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar.  

7.16. Müşterinin hesabında Bakiye sabitlenmesi meydana geldiğinde, Şirket, Bakiye sabitlenmesi gerçekleştiği aynı 

gün ödenen Ortak komisyonunun toplamından bu müşterinin işlemi için şirket tarafından telafi edilen miktarı düşme 

hakkını saklı tutar 

 

 

8. Geçerlilik süresi  
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8.1. Bu Sözleşme Şirketin web sitesinde Tanıtıcı Broker tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girer.  

8.2. Bu Sözleşmenin geçerlilik süresi kabul edildikten sonraki 12 aydır. Şirket herhangi bir zamanda imzalı bir Sözleşme 

talep edebilir.  

8.3. Taraflardan herhangi biri, Sözleşmeyi geçerliliğinin sona ermesinden 30 gün önce feshetmeye karar vermedikçe, 

anlaşma belirlenmemiş bir dönemde uzatılmış sayılır.  

 

 

  
9. Mücbir Sebepler  

9.1. Mücbir sebeplerden dolayı taraflardan herhangi biri taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirememekten 

dolayı sorumlu tutulamaz (iç savaş ve karışıklık, savaş, ayaklanma, uluslararası müdahale, kısıtlamalar olmaksızın 

döviz kontrolü, tasarruf, kamulaştırma da dahil olmak üzere hükümet faaliyetleri, devalüasyonlar, doğal felaketler, 

Tanrı eylemleri ve taraflardan herhangi birinin isteğine bağlı olmayan diğer kaçınılmaz olaylar.)  

9.2. Mücbir sebeplerden ötürü taahhütlerini yerine getirmesi imkansız hale gelen taraf, karşıt tarafa söz konusu 

olayların ortaya çıkmasından sonra en geç 5 gün içinde yazılı olarak bu şartları bildirir  

9.3. Bu bildirimde bahsedilen gerçekler, uygun bir makam veya Taraf ülkesinin bir kuruluşu tarafından teyit 

edilmelidir. Diğer Tarafa zamanında bildirilmemesi, Tarafı sorumluluktan kurtarmak için bir dayanak olarak Kabul 

edilmez.  

9.4. Tarafın taahhütlerini yerine getirmenin olanaksızlığı 6 aydan fazla sürerse, Anlaşma feshedilir.  

 

 

10. Diğer koşullar  

10.1. Müşteri ve bir Tanıtıcı Broker arasında anlaşmazlık oluşması durumunda, Şirketin kararı nihai olacaktır.  

10.2 Taraflardan birinin taahütlerini yerine getirememesi halinde, bundan karşı tarafın Sözleşmede belirlenen 

sorumluluklardan muaf olduğu ve yükümlülüklerini red edebilecegi anlamı çılarılamaz.  

10.3. Tanıtıcı Broker, Şirketin bu Sözleşmenin belirli koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkı olduğunu kabul 

eder. Tanıtıcı Brokerın, Sözleşmedeki değişiklikleri kontrol etmekten sorumludur.  

10.4. Aşağıdaki iletişim araçlarından biri yazılı bir bildirim olarak kabul edilir:  

10.4.1. e-posta;  

10.4.2. Normal posta;  

10.4.3. Şirketin web sitesindeki "Şirket haberleri" bölümündeki duyurular.  

10.5. Şirket Tanıtıcı Brokerın kayıt esnasında verdiği iletişim bilgilerini ör. adres, e-posta, vb. ya da Tanıtıcı Broker 

tarafından bildirilmiş olan en son iletişim bilgisini kullanacaktır.  

10.6. Her türlü mesaj (belgeler, bildirimler, duyurular, onaylar, raporlar vb.) aşağıdaki şekilde Tanıtıcı Brokerın eline 

geçmiş sayılır:  

10.6.1. E-postanın gönderilmesinden 1 saat sonra;  

10.6.2. Normal postanın gönderilmesinden 7 gün sonra;  

10.6.3. Bilginin Şirketin web sitesinde yayınlanmasından 1 saat sonra.  

10.7. Tanıtıcı Broker, kayıt sırasında verilen iletişim bilgilerindeki herhangi bir değişikliği Şirkete beş iş günü içinde 

bildirmekle yükümlüdür. Bildirim, e-postayla, normal postayla veya diğer iletişim araçlarıyla gönderilebilir; bu da 

aşağıdakileri garanti eder:  

10.7.1. Bilgi zamanında teslim edildiğini;  

10.7.2. Bilginin Tanıtıcı Brokera kişisel olarak sağlandığını.  

10.8. Taraflardan herhangi biri, karşı tarafa 30 gün önceden az olmamak şartıyla bildirimde bulunarak, bu Anlaşmayı 

tek taraflı olarak yargısız bir şekilde feshetme hakkına sahiptir.  

10.9. Bu Anlaşma, taraflardan birinin koşulları bir veya birden çok kez veya kabaca ihlal etmesi halinde veya mevcut 

mevzuata tabi olan diğer durumlarda Taraflardan birinin talebi üzerine adli şekilde çözülebilir.  
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11. Tanıtıcı Broker bu Anlaşmayı kabul ederek bunları onaylar 

11.1. Sözleşmeyi okuduğunu ve anladığını.  

11.2. Sözleşmenin bütün koşullarının anlaşıldığı ve tamamiyle kabul edildiğini.  

11.3. Hiçbir durum Tanıtıcı Brokerın bu Sözleşmeyi kabul edişini engellemez. 

  


