
Aracý Kurum yukarýda belirtilen kiþilerden herhangi ikisinin müþterek imzasý ile temsil  ve  ilzam  olunur.  Ýmza  yetkilerinde
meydana gelecek deðiþiklikler Ticaret siciline ve  kamuyu aydýnlatma formu ile SPK’ya  bildirilir.  Müþteri  bu  deðiþiklikleri
Ticaret sicilinden ve Kamuyu Aydýnlatma Formundan takip eder.    

1.2.  Müþteri Adý Soyadý : .................................................................................. (Aþaðýda kýsaca “Müþteri” diye anýlacaktýr.) 
Müþteri Hesap No : .............................................    
Vergi Kimlik No   : .............................................. 
 
HESAP TÝPÝ:    A) Bireysel    B) Müþterek     C) Tüzel 
 
MÜÞTERÝ/LERÝ TANITICI BÝLGÝLER 
Adý Soyadý veya Ünvaný  : ......................................................................   
Þahýs ise Doðum Yeri, Tarihi  : ............................................................... 
Mesleði / Ýþtigal Konusu  : ......................................................................  
Tic. Sicil No. : .........................................................................................  
Vergi Dairesi ve No'su  : ......................................................................... 
Ev Adresi 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
Ýþ Adresi 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
Telefon No.larý: Ev: ................................... Ýþ: .................................................  
GSM: ........................................................  Faks No.su: ..................................  
Tüzel Kiþilik 
Ticari Ýkametgahý: .............................................................................................................................................. 
Telefon No.larý: .................................................. Faks No.su: ............................................. 
 
ARACI KURUM kimlik bilgilerinin doðruluðunu kontrol etmek durumundadýr.  
 

Tarih:……./……/……

TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ
 

MADDE 1. SÖZLEÞMENÝN TARAFLARI 

1.1.  PÝRAMÝT MENKUL KIYMETLER A.Þ. (Aþaðýda kýsaca “Aracý Kurum” diye anýlacaktýr.) 

ARACI KURUMUN FAALÝYETÝNE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 

Adres 
Ticaret Sicil No
E-mail

: Gümüþsuyu Mah. Ýnönü Cad. Iþýk Apt. No:53 K:5 D:9/10  34437 Taksim / ÝSTANBUL  
: 266936/214508
: piramit@piramitmenkul.com

Sermaye Piyasasý Faaliyetleri Ýle Ýlgili Ýmza Yetkisine Sahip Þahýslar 
Adý ve Soyadý  
Müfit NAYIR  
Mehmet OSMANOÐLU 
Zekiye YOLCUBAL
Mert NAYIR 

Görevi 
YÖNETÝM KURULU BAÞKANI 
YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR 
MALÝ ve ÝDARÝ ÝÞLER MÜDÜRÜ
YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ 

Ayrýca müþteri sözleþme formunda ve ekinde yer alan bilgilerde deðiþiklik olmasý halinde Aracý kurum’a durumu bildirmek
durumundadýr. Aksi halde aracý kurumun yaptýðý iþlemlerde söz konusu form bilgilerini esas alýr.    
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MÜÞTERÝ ÝMZASI

Müþteri No:……………
Seri No: TRV………….

PÝRAMÝT
M E N K U L  K I Y M E T L E R  A . Þ .

Gümüþsuyu Mahallesi

Ýnönü Caddesi Iþýk Apt.

No: 53 K: 5 D: 9/10

34437 Taksim/ÝSTANBUL

Tel.: (0212) 293 95 00 Pbx 

Fax: (0212) 293 95 60

www.piramit.com
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MÜÞTERÝ ÝMZASI

Müþteri hesabýna Müþteri dýþýnda sadece Müþteri tarafýndan noter marifeti ile  düzenlenmiþ vekaletname  ile  yetkilendirilmiþ
kiþiler tarafýndan iþlem yapýlabilir.  Vekilin  kimlik  bilgileri de  Müþteri  tanýma  kuralý  çerçevesinde,  ilgili  mevzuata uygun
olarak tespit edilir. 
 
1.1.Kimlik Ýncelemesi 
Aracý Kurum, Þubesi veya Acente olan Banka, Müþterinin ve yetkili temsilcilerinin kimliðini kendisine  verilmiþ  bulunan
imza örnekleri ile sözü geçenlerin Aracý Kurum,  Þube ya  da Acente nezdinde doldurduklarý  belgeler   üzerine  atacaklarý
imzalarý karþýlaþtýrmak suretiyle “Müþteriyi tanýma kuralý uyarýnca” denetler ve inceler.  
 
Aracý Kurum gereken özeni göstererek, imza karþýlaþtýrmasýný makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakýþta anlaþýlamayacak olan
imza  benzerliklerinin  sonuçlarýndan  sorumlu  olmayacaktýr.   Aracý  Kurum,  Þubesi  veya   Acente  kendisine   ibraz   edilen
belgelerin, vekaletnamelerin  ve  diðer  yetki  belgelerinin  sahteliðinden  sorumlu tutulmayacaktýr.  Ýþ bu  madde ile Aracý
Kurum’un yükleneceði sorumsuzluk kaydý, Aracý Kurum’a atfý kabil olmayan hususlar ile sýnýrlýdýr. Ýþ bu sorumsuzluk kaydý, 
Borçlar Kanunu’nun 99’uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktýr. 
 
Müþterinin Risk ve Getiri Tercihleri 
 1.3.1. Sermaye Piyasasý mevzuatý gereði Müþteri, risk ve getiri tercihleri, yatýrým amaçlarý ve mali  durumu  hakkýnda  yeterli
bilgiye sahip olunmasý bakýmýndan oluþturulan ekteki standart  formu  dolduracaktýr.  Zaman  içerisinde  bu  formda  yer  alan
bilgilerde deðiþiklik olduðu  takdirde bunlarý yazýlý olarak Aracý  Kurum/Banka/Acente’ye  ileterek  güncellemek  zorundadýr. 
Aksi halde Aracý Kurum/Banka/Acente’nin yaptýðý iþlemlerde  söz  konusu  formu  esas  alacaðýný  kabul  eder.  Müþteri  bilgi
vermekten kaçýnmasý halinde sorumluluðun kendisine ait olduðunu kabul eder.  Müþteri bilgi vermeyi istememesi durumunda
bilgi vermek istemediðine iliþkin yazýlý bir beyan vermek zorundadýr.  Müþteri  yukarýdaki hususlarý okuyup anladýðýný, özgür
iradesi ile bu Sözleþme’yi imzaladýðýný beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
Türev Araçlar Risk Bildirim Formu 
 1.3.2.  Müþteri bu Sözleþme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafýndan yayýmlanan  Türev  Araçlar  Risk
Bildirim Formu’nun (Ek.2) bir nüshasýný aldýðýný, okuduðunu ve anladýðýný kabul ve beyan eder.  
 
MADDE 2. TANIMLAR 

2.1. Türev Araçlarý; 
Vadeli Ýþlem Sözleþmeleri ve Opsiyon Sözleþmelerini, 

2.2. Borsa veya VOB; 
Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý A.Þ.’ni, 

2.3. Borsa Kurallarý; 
23.02.2001 tarih ve 24327 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan  Vadeli  Ýþlem  ve  Opsiyon  Borsalarýnýn  Kuruluþ  ve  Çalýþma 
Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik (Genel Yönetmelik), 27.03.2004  tarih ve 25415  sayýlý  Resmi  Gazete’de  yayýmlanan  Vadeli
Ýþlem Ve Opsiyon Borsasý Yönetmeliði (Borsa Yönetmeliði), 27.08.2001 tarih ve 24506 sayýlý  Resmi  Gazete’de  yayýmlanan
Aracý  Kuruluþlarýn  Türev  Araçlarýn  Alým  Satýmýna Aracýlýk  Faaliyetlerinde  Düzenleyecekleri Belgeler   ve  Kayýt  Düzeni
Hakkýnda Teblið (Seri V No 51), söz konusu Teblið ve Yönetmeliklerin hükümleri uyarýnca  Sermaye  Piyasasý Kurulu, Borsa
ve Takas Merkezi tarafýndan yapýlan düzenlemeleri  ve bunlarda yapýlan deðiþiklikleri ifade eder. 

2.4.Kurul; 
Sermaye Piyasasý Kurulu’nu, 

2.5. Vadeli Ýþlem Sözleþmesi; 
Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik  veya  finansal göstergeyi, sermaye piyasasý aracýný,
malý, kýymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüðü veren sözleþmeyi, 

2.6. Opsiyon Sözleþmesi; 
Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat,  miktar  ve  nitelikte  ekonomik
veya finansal göstergeyi, sermaye piyasasý aracýný, malý, kýymetli madeni ve dövizi alma veya  satma hakký veren, satan tarafý 
ise yükümlü kýlan sözleþmeyi, 

2.7. Uzun Pozisyon; 
Genel Yönetmelik  madde 31  uyarýnca  Vadeli  iþlem  sözleþmelerinde sözleþmenin vadesi geldiðinde sözleþmeye konu teþkil
eden varlýðý sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satýn alma ya da nakdi uzlaþmayý  saðlama  hak ve 
yükümlülüðünü,  

Opsiyon sözleþmelerinde, 
(i)  Alým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu teþkil eden varlýðý, 
sözleþmede belirt i len fiyattan ve belirt i len miktarda satýn almak ya da nakdi uzlaþmada  bulunma  hakkýný, 
(ii) Satým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye  konu  teþkil  eden 
varlýðý,  sözleþmede   belirtilen   fiyattan  ve  belirtilen  miktardan  satmak ya da  nakdi  uzlaþmada  bulunmak  hakkýný, 
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2.8. Kýsa Pozisyon; 
Genel Yönetmelik madde 32 uyarýnca; 
Vadeli iþlem sözleþmelerinde, sözleþmenin vadesi geldiðinde sözleþmeye  konu teþkil eden  varlýðý  sözleþmede  belirtilen 
fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama hak ve yükümlüðünü, 

Opsiyon sözleþmelerinde, 
(i)Alým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye konu  teþkil  eden varlýðý, 
sözleþmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaþmayý saðlama yükümlülüðünü, 
(ii)Satým opsiyonunda, sözleþmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleþmeye  konu  teþkil  eden  varlýðý, 
sözleþmede  belirtilen  fiyattan ve belirtilen  miktardan  satýn  alma  ya da  nakdi  uzlaþmayý  saðlama yükümlülüðünü, 

2.9. Opsiyon Primi; 
Genel Yönetmelik madde 34 uyarýnca Opsiyon  sözleþmesini  alan  tarafýn,  sözleþmede yer  alan haklar karþýlýðýnda  opsiyon 
sözleþmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduðu primi, 
 
2.10. Kullaným Fiyatý, 
Genel Yönetmelik madde 35 uyarýnca Opsiyon sözleþmelerinde,  sözleþmeye  konu  olan  varlýðýn  alým  veya  satým hakkýnýn 
vade süresince veya vade sonunda kullanýlabileceði fiyatý, 

2 .11. Günlük Uzlaþma Fiyatý; 
Borsa Kurallarý ve Türev Araçlarýnda  hesaplama þekli  ve  yöntemi belirtilen gün sonlarýnda hesaplarýn güncelleþtirilmesinde 
kullanýlmak üzere Borsa tarafýndan belirlenen fiyatý, 
 
2.12. Son Uzlaþma Fiyatý; 
Borsa Kurallarý ve Türev Araçlarýnda hesaplama þekli ve yöntemi belitilen vade sonunda pozisyonlarýn  ifasýnda  kullanýlmak 
üzere Borsa tarafýndan belirlenen fiyatý, 
 
2.13. Pozisyon Limiti; 
Herhangi bir Vadeli Ýþlem Sözleþmesinde tek bir Müþteri’nin tek yönlü sahip olacaðý azami sözleþme sayýsýný 
 
2.14. Ters Ýþlem; 
Genel Yönetmelik madde 33 uyarýnca Ayný sözleþmede, uzun pozisyon  karþýsýnda  kýsa  pozisyon,  kýsa  pozisyon  karþýsýnda 
uzun pozisyon alýnarak pozisyonun tasfiyesini, 
  
2.15. Alým Emri; 
Müþteri'nin, Aracý Kurum'a, Türev Araçlarý’nýn, satýn alýnmasý (uzun pozisyon alýnmasý) için,  yazýlý veya sözlü ya da telefon, 
teleks, telefaks veya elektronik iletiþim araçlarýný kullanarak yaptýðý bildirimi, 
 
2.16 Satým Emri; 
Müþteri'nin, Aracý Kurum'a, Türev Araçlarý’nýn, satýlmasý için  (Kýsa  pozisyon  alýnmasý)  yazýlý  veya  sözlü,  ya  da  telefon,
teleks, telefaks veya diðer elektronik iletiþim araçlarýný kullanarak yaptýðý bildirimi, 
  
2.17  Emir; 
Alým veya  Satým Emrini, 
 
2.18. Kurtaj Ücreti; 
Gerçekleþtirilen her Türev Araçlarý Alým ve Satým Emri nedeniyle  Müþteri’nin  Aracý  Kurum’a  ödemekle  yükümlü  olduðu 
yüzdesel veya sabit ücret. 
 
2.19. Komisyon; 
Sermaye piyasasý araçlarýnýn alým satýmý ve saklanmasý, Müþteri nam ve hesabýna sermaye piyasasý araçlarýnýn anapara,  faiz,
temettü, ve  benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni  pay  ve  bedelsiz  pay  alma  haklarýnýn  ve  hisse  senetlerinden  oy 
haklarýnýn kullanýlmasý, Müþteri’ye ait nakdin deðerlendirilmesi hizmetleri ve Aracý Kurum/Banka/Acente tarafýndan Müþteri
adýna ve/veya hesabýna yapýlacak diðer her  türlü menkul  kýymet  iþlemleri  nedeniyle  Borsa, Takas Merkezi, Takas Merkezi,
Saklama Kuruluþu, diðer yetkili kuruluþlar ve Aracý Kurum/Banka/Acente tarafýndan tahakkuk ettirilen masraf, hizmet 
bedeli, kurtaj ve ücretler (Bu Sözleþme’nin imzalanmasýndan sonra yürürlüðe girebilecek mevzuat gereðince  oran  ve 
tutarlarýn deðiþmesi durumunda Aracý Kurum/Banka/Acente bu deðiþikliði bedel ve ücretlere  yansýtma  hakkýný  saklý  tutar), 
 
2.20. Takas Merkezi; 
Borsada  gerçekleþen  iþlemlerin  takasýný  gerçekleþtirmek  üzere  Borsada  oluþturulan  merkezi  veya  görevlendirilen  diðer
kurumlarý 
 

MÜÞTERÝ ÝMZASI
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MADDE 3. SÖZLEÞMENÝN KONUSU VE KAPSAMI 

Müþterinin Aracý Kurum aracýlýðýyla  Borsa’da gerçekleþtireceði  Türev  Araçlarýnýn  (Vadeli  Ýþlem  Sözleþmesi  ve  Opsiyon 
Sözleþmesi) alým satým iþlemlerinin yapýlmasý ile Müþterinin alým  ve  satýmýný yaptýðý Vadeli Ýþlem Sözleþmeleri ve  Opsiyon 
Sözleþmelerinin ilgili sözleþmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarýna göre Aracý Kurum aracýlýðý ile  Teminatlarýn 
yatýrýlmasý, çekilmesi, idaresi ve nemalandýrýlmasý  ile  iþbu sözleþmede düzenlenen diðer tüm hususlar  bu  sözleþmesinin
konusu ve kapsamýna girmektedir.  

Bu  Sözleþme  sadece  VOB’da gerçekleþecek olan ve teslimatýn nakdi uzlaþma yöntemi ile yapýldýðý Vadeli Ýþlem Sözleþmesi
ve Opsiyon Sözleþmeleri ve bunlara iliþkin iþlemleri kapsar. 
 
MADDE 4. MÜÞTEREK HESAPLAR 

 
Birden fazla Müþteri tarafýndan müþterek yatýrým hesabý açýlmasý halinde,  aksi yazýlý  olarak  Aracý  Kurum/Banka/Acente’ye 
bildirilmedikçe hesap sahiplerinden her birisi tek baþýna herhangi bir sýnýrlama olmaksýzýn  iþlem  yaptýrabilecek/yapabilecek, 
emir verebilecek, bu Sözleþme’nin diðer maddelerinde belirtilen yetkileri tek baþýna kullanabilecektir.  Bundan  dolayý  hesap 
sahiplerinden her birisi, diðerinin/diðerlerinin yatýrým hesabýný kullanmasýndan ve  iþlem yaptýrmasýndan doðacak tüm 
sonuçlardan müþtereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarýný önceden kabul ve taahhüt ederler. 
 
Müþterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden  gerekse  müþtereken  yatýracaðý  meblaðlar  üzerinde  her  birinin 
hissesi  yekdiðerine  eþittir.  Hesaptan her bir hesap sahibi  diðerinin  muvafakatýna  lüzum ve ihtiyaç  olmaksýzýn  tek  baþýna
iþlem ve tahsilat yapabilir.  Bu hususta hesap sahipleri  yekdiðerini temsil  eylediðini beyan, kabul  ve taahhüt ederler. 
 
Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflasý ve hukuki ehliyetinde bir deðiþiklik olmasý halinde ve/veya hesap sahipleri 
adýna  iflas,  haciz  teblið  edildiði  takdirde,  hissesi tefrik olunarak mezkur  hisseye  isabet  edecek meblað üzerinden kanuni
muameleye tabi tutulmasýný ve þahsi durumlarýnda deðiþiklik olmayanlara  ait  bakiye  üzerinde  her  bir  hesap  sahibinin
münferiden yukarýdaki yetkileri  kullanmaya devam edeceðini þahsi  durumlarýndaki  deðiþikliklerin  Aracý 
Kurum/Banka/Acente tarafýndan öðrenilme tarihi itibariyle  hisse tefriki  iþleminin  yapýlacaðýný  beyan,  kabul ve taahhüt 
ederler. 
 
Müþterek Hesap Sahiplerinin  her birinin ve varsa vekillerinin kimlik bilgileri 1.2.maddedeki bilgileri içerecek  þekilde ve
form halinde düzenlenerek  iþbu sözleþmenin eki haline getirilir ve taraflarca imzalanýr. 
 
Aracý  Kurum/Banka/Acente’nin  müþterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili 
iþlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunmasý diðer  hesap  sahiplerini de  baðlar  ve  onlar  da  hesap  ekstresini,
ihbar, ihtar veya bildirimi almýþ ve öðrenmiþ sayýlýrlar. Müþterek  hesap  sahiplerinden  her  biri  diðerini  tebligat ve bildirim 
konusunda temsil eder.   
 
MADDE 5. EMÝRLERE ÝLÝÞKÝN HÜKÜMLER 

5.1.Emirlerde Bulunmasý Gereken Hususlar 
Aracý Kurum, Müþteriden Borsa’da gerçekleþtirmek üzere herhangi bir emir aldýðýnda, bir  "emir formu"  düzenler. 
 
Emirin yazýlý olarak alýnmasý halinde emir formunda Müþterinin imzasý bulunur. Müþteriden telefon veya benzeri  iletiþim 
araçlarý ile veya sözlü olarak alýnan emirler, alýndýklarý anda Müþteri imzasý  aranmaksýzýn  yazýlý  hale  getirilir. Emir 
formunda, emrin alýndýðý tarih ile saat ve dakika olarak zamaný gösteren bir ibare, damga veya bilgisayar  marifeti  ile 
basýlacaktýr. 
 
Müþterinin verdiði emirlerde, aþaðýdaki bilgilerin bulunmasý þarttýr. 
- Sýra numarasý,- Kýsa ya da uzun pozisyon olduðu,- Sözleþmenin tipi (vadeli iþlem sözleþmesi  veya  opsiyon  sözleþmesi 
olduðu),- Opsiyon sözleþmesi ise alým ya da satým opsiyonu olduðu,- Ters iþlem (T) veya yeni  bir  pozisyon  açmak (YP) 
istendiði,- Sözleþme adedi,- Sözleþmenin  tanýmý,- Fiyat ve emir  türü,- Emrin geçerlilik süresi, - Emrin  verildiði  seans,- 
Hesap tipi (Müþteri, global hesap vs.),- Müþteri hesap numarasý,- Tarih ve zaman,- Müþterinin  ad-soyadý ya da ünvaný ile  
imzasý,- Emri alan aracý kuruluþ görevlisinin adý, soyadý ve imzasý,- Ýþlem yapýlacak borsa, pazar ve takas kurumu,- Ýþlem 
yapýlacak para birimi (Türk lirasý, ABD dolarý ve diðer). 
Emir formu müteselsil sýra numarasý ile yukarýdaki bilgileri taþýmasý þartý ile serbestçe düzenlenir. 
  
5.2. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Þekilleri 
Müþteri,  Aracý  Kurum’a  verdiði  Emirlerde alým veya satým fiyatlarý ile  miktarlarýný  kendisi  belirleyebileceði  gibi  bu 
konularda Aracý Kurum’u serbest de býrakabilir. 
Emirlerde alým veya satým fiyatlarý "piyasa fiyatlý", "limitli", "uzlaþma fiyatlý" ya da "zarar durdurmalý" olmak üzere  dört 
türlü belirlenebilir. Emirler’de açýklýk yoksa Müþterinin Aracý Kurum’u serbest býraktýðý kabul edilir. 

Emirlerde alým  ve satým fiyatlarý aþaðýdaki þekillerde belirlenebilir. 
(i) Piyasa Fiyatlý Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan baþlayarak  alým  veya  satým yapýlmasýný öngören 
emirdir. 
(ii) Limitli Emir: Alým veya  satýmýn Müþteri  tarafýndan belirlenmiþ sabit  bir  fiyattan gerçekleþtirilmesini  öngören  emirdir. 
Limitli alým emrinde, piyasa fiyatýndan veya piyasa fiyatýnýn altýndaki fiyattan; limitli  satým  emrinde  ise  piyasa  fiyatýndan 
veya piyasa fiyatýnýn üstündeki fiyattan iþlem yapýlabilir. 
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(iii) Uzlaþma Fiyatlý Emir: Ýlgili günde oluþan uzlaþma fiyatý üzerinden gerçekleþtirilmek  üzere verilen emirdir. 
(iv)  Zarar Durdurmalý Emir:  Mevcut  bir  pozisyonla  ilgili  olarak  piyasadaki fiyatlarýn  aleyhte  geliþmesi  halinde,  zararýn 
sýnýrlandýrýlmasý amacýyla verilen ve fiyatlarýn belirli bir düzeye ulaþmasý halinde piyasa fiyatlý veya limitli emir  haline gelen 
emir türüdür. 
Emirler’de yukarýda sayýlanlarýn dýþýnda da fiyat belirleme yöntemleri kullanýlabilir. 
 
5.3. Emirlerin Ýletilme Esaslarý 
1) Müþteri’den yazýlý emir alýndýðýnda, Emir Formu en az iki nüsha olarak düzenlenir,  imzalý  bir  örneði,  emri  veren
Müþteriye verilir. Herhangi bir nedenle sýra numarasýnýn atlanmasý halinde kullanýlmayan Emir Formlarý iptal edilerek
saklanýr. 
2) Müþteri’den seanstan önce veya seans sýrasýnda telefon, faks, ATM  kayýtlarý,  elektronik  ortamda  ya da benzeri  
þekillerde müþteri imzasý olmaksýzýn emir alýnabilir. 
3) Kurul’un seri:V, No:51 sayýlý tebliðinin 6.maddesi uyarýnca, telefonla alýnan emirlerde, konuþmalar aracý kuruluþ 
tarafýndan uygun cihazlarla kaydedilerek en az 6 ay saklanmasý þarttýr. 
4) Kurul’un  seri:5,  No:6  sayýlý  tebliðinin  9.maddesi  hükmüne göre,  gerçekleþip  gerçekleþmemesine  bakýlmaksýzýn, sözlü 
emirlere iliþkin ses kayýtlarýnýn emir tarihinden sonraki takvim  yýlý  sonuna  kadar, bunlardan ihtilaflý olanlarýn ise  bu süre ile 
sýnýrlý olmaksýzýn ihtilaf çözülünceye kadar saklanmasý zorunludur.  
5) Yazýlý ve sözlü olarak alýnan tüm emirlerde, Müþterinin  talebi  halinde,  emrin  alýnmasý  sýrasýnda  Müþteri’ye  emir  alýnýþ 
numarasýnýn verilmesi zorunludur. 
6) Aracý Kurum Müþteri emrinin Borsa’ya iletilmesi  hususunda  gerekli  özeni  gösterir.  Ancak  Aracý  Kurum,  kendisine 
atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kýsmen  veya tamamen  gerçekleþtirilmemesinden  sorumlu deðildir.  
7) Aracý Kurum'a bir sorumluluðun yükletileceði durumlarda, Aracý Kurum,  ancak  Müþteri'nin,  doðrudan  doðruya  uðradýðý 
fiili zararlardan sorumlu tutulabilir. 
8) Aracý Kurum, durumu Müþteri’ye veya temsilcisine hemen bildirmek suretiyle Müþteri’nin emirlerini  kýsmen  veya 
tamamen kabul etmeyebilir.  
9) Müþterinin Borsa Kurallarý ve bu Sözleþme uyarýnca yatýrmasý gereken teminatlarý süresi  içinde  yatýrmamasý 
durumunda, Aracý Kurum Müþteri’nin, riskin artmasýna yol açacak þekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini  kabul 
etmez. 
10) Borsa Yönetim  Kurulu  tarafýndan  Müþterinin  emirlerinin  Borsa  üyeleri  tarafýndan  kabul  edilmemesi  kararý alýnmasý 
ve bu kararýn Borsa bülteninde yayýmlanmasýndan sonra Aracý Kurum, ilgili karara uygun olarak hareket  edecektir. 
 
5.4. Emirlerin Elektronik Ortamda Ýletimi 
Müþteri, Aracý Kurum ile gerçekleþtireceði iþlemlerde Aracý Kurum’a gitmeden ve iþlemlerin daha süratle  gerçekleþmesi  için 
telefaks, elektronik iletiþim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) teleks veya telefon ile talimat vermeyi  talep  etmekte ve
telefaks, elektronik iletiþim sistemleri  (Internet,  Intranet v.b.), teleks veya telefon ile emir, talimat iletmesi ve iþlem  yapmasý 
ile ilgili olarak bu Sözleþme’de yer alan hükümlere ek olarak aþaðýdaki hususlarý kabul etmektedir. 
 
(i)  Müþteri, elektronik iletiþim sistemleri  (Internet,  Intranet  v.b.)  ile  iþlem  yapmak  üzere  Aracý  Kurum’dan  aldýðý  hesap
numarasý  ve  þifresini  gizli  tutmak  ile  yükümlüdür.  Aksi  takdirde,  Müþteri  hesap  numarasý  ve  þifresinin  üçüncü  kiþiler 
tarafýndan kullanýlmasý suretiyle gerçekleþtirilen tüm iþlemler Müþteri tarafýndan gerçekleþtirilmiþ  sayýlacak ve tüm sonuçlarý 
Müþteri’ye  ait  olacaktýr.  Müþteri  tarafýndan  þifrenin  üçüncü   kiþilerce   öðrenildiði,  çalýndýðý   veya  kullanýldýðýnýn  Aracý 
Kurum’a bildirilmesi üzerine Aracý Kurum,  mümkün  olan  en  kýsa  sürede  söz  konusu  þifrenin kullanýlarak emir ve talimat 
verilmesini engelleyecek tedbirleri alýr. 
 
(ii)  Aracý Kurum’un  telefaks,  teleks veya telefon veya elektronik iletiþim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde  arýza
meydana  gelmesi  durumunda,  Müþteri  emir ve talimatlarýný  çalýþan  diðer  alternatif  sistemlerle  veya  yazýlý  olarak  iletir.  
 
Elektronik ortamda alýnan emirler için Kurul’un seri:V, No:6 sayýlý Aracýlýk Faaliyetinde Belge ve Kayýt Düzeni 
Hakkýndaki tebliðinde yer alan esaslar geçerli olacaktýr. 
 
5.5. Emirlerin Geçerlilik Süresi 
Müþteri, emrinin  geçerlilik süresini ilgili borsanýn iþlem esaslarýna uygun olmak kaydýyla  istediði  gibi  belirleyebilir. Süresi 
belirlenmemiþ  emirlerde Müþteri’nin seans  sýrasýnda  verdiði  emir,  ilgili  borsada  o  seansta  veya  o  gün,  seans  haricinde 
verilmiþse  emri  takip  eden ilk seans veya gün  sonu  için  geçerlidir.  Tek  seans  için  verilen  emirler  ayrýca  belirtilmelidir. 
 
Müþteri vermiþ olduðu Emrin geçerliliðini muhafaza edeceði son günün tarihini belirtir.  Son  gün de  süreye  dahildir.  Süresi 
belirlenmemiþ  emirler  sadece  verildiði seans için  geçerlidir.  Emirler,  belirlenen  süre  içinde  gerçekleþmedikleri  takdirde 
geçerliliklerini kendiliðinden yitirirler. 
 
5.6. Gerçekleþen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydý ve Hesaplarýn Güncellenmesi  
Gerçekleþen iþlemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme iþlenir.  Söz  konusu  formdaki  bilgiler,  sýralama 
iþlemine imkan verecek þekilde bilgisayar ortamýna aktarýlýr. Geçerlilik süresi bir  günden  uzun olan emirlerden verildiði gün 
gerçekleþmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formuna kaydedilir. 
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Gerçekleþen iþlemler Müþteriye en geç gün sonunda bildirilir. Ayný gün, alýnan ve satýlan sözleþmenin cins, miktar,  fiyat veya 
primi ile Müþteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karþýlýklarýný gösterecek þekilde düzenlenecek "Türev  Araçlar  Alým 
Sa t ým  Tey i t   Fo rmu"   mü te se l s i l   numara   t a þ ý yacak   þ ek i l de   düzen l ene rek    Müþ t e r i ye    gönde r i l i r.   
Borsalarda alýnýp satýlan türev araçlar Aracý Kurum tarafýndan Borsa Kurallarý’na uygun olarak  kayýtlara yansýtýlýr.  
 
Borsada  iþlem  gören  vadeli  iþlem  ve  opsiyon  sözleþmeleri,   Aracý  Kurum  tarafýndan  Borsa  Kurallarýna  ve  ilgili  Türev 
Araçlarýnýn  hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaþma  Fiyatlarý  üzerinden  güncellenir,  Müþteri  hesaplarýna  yansýtýlýr  ve 
Müþteri’ye  bildirilir.  Müþteri  hesabýnýn bu þekilde güncelleþtirilmesi neticesinde  elde  edilen  karlar  Müþteri  tarafýndan 
çekilebileceði  gibi  Aracý  Kurum  ile olan diðer iþlemlerinde kullanabilir.  Hesaplarýn  güncelleþmesi  neticesinde  oluþan 
zararlar, teminatlardan karþýlanýr ve Aracý Kurum tarafýndan Müþteri hesaplarýndan  çekilerek  Takas  Merkezi’ne  yatýrýlýr. 
 

MADDE 6. TEMÝNAT VE TAKASA ÝLÝÞKÝN HÜKÜMLER 

6.1. Ýþlem Teminatlarý  
Müþteri, Vadeli iþlem sözleþmeleri ve opsiyon sözleþmelerinin hükümlerinin  yerine  getirilmesini saðlamak amacýyla  
aldýklarý veya almak istedikleri her pozisyon için ilgili sözleþmeye iliþkin olarak aþaðýda iþbu  sözleþmede  belirtildiði  þekilde
Baþlangýç Teminatlarý ve Sürdürme Teminatlarýný Aracý Kurum’a yatýrmakla yükümlüdür. 
 
Ýþlem teminat tutar ve oranlarý ile teminata kabul  edilebilecek  kýymetler,  bunlarýn  deðerleme  katsayýsý  ve  teminat  yatýrma
süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallarýna ve ilgili Vadeli Ýþlem  Sözleþmesi  veya  Opsiyon  Sözleþmesi  hükümlerine  uyulur. 
Bu Sözleþme hükümleri uyarýnca Aracý Kuruma   tevdi edilmesi gereken  iþlem teminatlarý, iade edilmesi  gerektiðinde  aynen
deðil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müþteri tarafýndan, Borsa Kurallarý ve ilgili Türev  Araçlarý’nýn hükümlerine göre 
nakit dýþý olanlarý nakde  çevirme ve bunlarla  açýk pozisyonlardan oluþan  zararlarý  karþýlama  dahil  olmak  üzere  teminatlar 
üzerindeki tüm tasarruf haklarýnýn Aracý Kuruma geçmesini  ve  Aracý  Kurum  tarafýndan  kullanýlmasýný  saðlayacak  þekilde 
Aracý Kurum’a teslim edilir.  Müþteri tarafýndan Aracý Kurum’a  tevdi edilen teminatlarýn, baþkaca her hangi  bir iþleme gerek
olmaksýzýn bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiði  kabul  edilir  ve  Aracý  Kurum,  teminat  olarak  tevdi  edilen  söz 
konusu varlýklar üzerinde Borsa Kurallarý ve ilgili Türev Araçlarý  hükümleri  uyarýnca  tasarruf edebilir ve Müþteri’nin Türev
Araçlarý’ndan doðan yükümlülüklerinin karþýlanmasý için Takas Merkezi’ne tevdi edebilir. Bu þekilde  Aracý Kurum nezdinde 
bulunan iþlem teminatlarý münhasýran  türev  Araçlarý’ndan  kaynaklanan  Müþteri’nin  yükümlülüklerinin  tasfiyesi  amacýyla 
kullanýlýr, Müþteri’nin Aracý Kurum’a karþý olan diðer yükümlülükleri nedeniyle kullanýlamaz. 
Aracý Kurum tarafýndan istenildiði anda  teminat  açýsýndan  ihtiyaç  duyulan  fonlarýn  bizzat  elden veya  ilgili  banka  hesabý 
yoluyla Havale/EFT talimatý ile mevzuatta  öngörülen  süre  içinde  transfer edilmesi ve talep edilmesi durumunda bu  tip  fon
transferleri konusunda anýnda teyit alabileceði banka yetkililerinin isimlerinin verilmesi gerekmektedir. 
 
6.2. Baþlangýç Teminatý 
Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsalarýnýn Kuruluþ  ve  Çalýþma  Esaslarý  Hakkýnda  Yönetmeliðin  42. ve 43. maddeleri  uyarýnca, 
Müþteri,  Türev  Araçlarý  alým  ve  satýmý  neticesinde  sahip  olacaðý  açýk  pozisyonlar  için  Borsa  Kurallarý  ve  ilgili  Türev 
Araçlarýnýn hükümlerine göre yatýrýlmasý zorunlu asgari Baþlangýç Teminatý’na iliþkin olarak Aracý  Kurum/Banka/Acente’ye, 
en az Borsa Kurallarý ile belirlenen baþlangýç teminatýný yatýrmak zorundadýr. Aracý Kurum/Banka/Acente,  Müþteriden Borsa
Kurallarý ile belirlenen baþlangýç teminatýndan  fazlasýný baþlangýç teminatý olarak isteyebilir.  
 
6.3. Sürdürme Teminatý ve Teminat Tamamlama Çaðrýsý 
Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsalarýnýn Kuruluþ ve  Çalýþma  Esaslarý  Hakkýnda  Yönetmeliðin  44.maddesi  uyarýnca, Müþteri, 
sahip  olduðu  açýk pozisyonlarýna iliþkin olarak  Borsa  Kurallarý  ve  ilgili  Türev  Araçlarý  hükümlerine  göre  bulundurmasý 
zorunlu olan Sürdürme Teminatý’na iliþkin olarak Aracý  Kurum  nezdindeki  hesaplarýnda  Sürdürme Teminatý bulundurmakla
yükümlüdür. Hesaplarýn  güncelleþtirilmesi  neticesinde  vadeli   iþlem veya opsiyon sözleþmelerinde deðer kaybý veya
diðer nedenlerle Müþteri’nin mevcut teminatýnýn Sürdürme  Teminatýnýn  altýna  düþmesi durumunda,  Aracý Kurum
Müþteri’ye teminat tamamlama çaðrýsý yaparak teminat tutarýný  baþlangýç  teminatý  seviyesine  çýkarmasýný talep edebilir. 
Müþteri  bu durumda teminatlarýný Baþlangýç Teminatý seviyesine çýkarmakla yükümlüdür. 
Sürdürme teminatýnýn zamanýnda saðlanmasýný temin için Müþteri’nin talebi ve ilgili bankanýn kabulüne  baðlý  bankalarýn
otomatik ödeme sisteminden faydalanýlabilir. Bu durumda teminat tamamlama çaðrýsý Aracý Kurum tarafýndan  bu  hizmeti
veren bankaya yapýlýr ve Müþteri’ye bilgi verilir. 
 
Teminat tamamlama çaðrýlarý Aracý Kurum Tarafýndan Müþteri’ye elektronik ortamda veya faks ile  yapýlabilir. Aracý
Kurum’un bu çaðrýyý göndermesi durumunda Müþteri’nin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksýzýn  çaðrýyý  aldýðý  kabul
edilir. Aracý Kurum tarafýndan belirlenen baþlangýç teminatý, teminat tamamlama çaðrýsý seviyesinin altýna düþtüðünde
Aracý Kurum gerekli gördüðü hallerde res’en pozisyon kapatma yetkisine sahiptir.   
 
Borsa  Kurallarý  ile  veya  Aracý  Kurum’un  gerekli  görmesi  halinde  Baþlangýç  Teminatlarý   ve  Sürdürme  Teminatlarý’nýn 
arttýrýlmasý  durumunda  Aracý  Kurum  teminatlarýn  arttýrýlmasýný  talep  edebilir.   Bu  durumda  Müþteri  iþlem  teminatlarýný
arttýrýlan teminat tutarlarýna göre yatýrmakla yükümlüdür.  
 
Bu Sözleþme uyarýnca Müþteri tarafýndan yatýrýlmasý gereken iþlem teminatlarý hiçbir  þekilde  SPK  tarafýndan  belirlenen 
asgari oran ve tutarýn aþaðýsýnda olamaz. 
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Müþterinin teminat tamamlama çaðrýsýna iliþkin yükümlülüklerini yerine  getirmemesi  durumunda  Aracý  Kurum,  baþka  bir 
ihbara veya bildirime gerek olmaksýzýn Borsa Kurallarýna göre pozisyonlarýnýn bir kýsmý  veya tamamýný ters iþlem ile tasfiye
edebilir. Müþteri,  Aracý Kurum tarafýndan pozisyonun ters iþlem ile kapatýlmasý  veya  ters  iþlem  yapýlamamasý  neticesinde
hesabýnda oluþan tüm borçlarý Aracý Kurum’a ödemekle yükümlüdür.  
Müþteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacýyla, bu madde uyarýnca Müþteri varlýklarýnýn kullanýlmasýnda  Aracý Kurum
varlýklarýn makul deðerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür. 
 
Ýþbu Sözleþme uyarýnca taraflardan birinin  her hangi bir nedenle diðer tarafa  karþý temerrüde düþmesi durumunda temerrüde
düþen taraf diðer tarafa, Borsa Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenen ve Kurul tarafýndan onaylanan oran üzerinden  temerrüd
faizi ödemeyi kabul eder. 
 
Aracý Kurum’un Müþteri’den herhangi bir alacaðýnýn doðmasý durumunda,  Aracý  Kurum,  bu  alacaklarýna  yine  Borsa Yönetim
Kurulu tarafýndan belirlenen ve Kurul tarafýndan onaylanan oraný aþmayacak þekilde  temerrüt  faiz  oranýný  serbestçe 
belirleyebilir. 
 
6.5. Teminatlarýn Nemalandýrýlmasý 
Aracý Kurum tarafýndan Takas Merkezi’ne yatýrýlan Müþteri’ye  ait  nakit  iþlem teminatlarý Takas  Merkezi  tarafýndan 
nemalandýrýlýr. Takas Merkezi tarafýndan nemalandýrýlan tutarlar Aracý  Kurum tarafýndan  Müþteri  hesabýna  aktarýlýr. 

MADDE 7. TÜREV SÖZLEÞME VADESÝNDE UZLAÞMA 
 
Nakdi Uzlaþma Öngören Türev Sözleþmelerde.  Nakdi uzlaþma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon  almak
suretiyle kapatýlmamýþ olan Türev sözleþme hükümlerine  iliþkin olarak nakdi uzlaþma Vadeli iþlem sözleþmesi hükümleri 
uyarýnca gerçekleþecektir. 
 
Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleþmelerde.    Fiziki  teslimat  öngörülen  türev sözleþmelerde teslimata iliþkin
hususlar ilgili sözleþmede belirtilir. Ýlgili türev sözleþmede teslimata  iliþkin  hususlarýn  hükme  baðlanmamýþ  olmasý 
durumunda  ise Borsa Kurallarý hükümleri uygulanacaktýr.  Buna  göre,  fiziki  teslimat  öngörülen  türev  sözleþmelerde,  son 
iþlem gününden sonra açýk pozisyonlar için, kýsa pozisyon sahipleri teslimatý yapmakla, uzun pozisyon sahipleri de  teslimatý 
kabul  edip  gerekli  ödemeleri  (Gerekli  ödemelerin  hangi  kalemlerden  ibaret  olduðu  yazýlabilir.)  yapmakla yükümlüdür. 
Teslimat  yapacak  tarafýn  bu  talebini,  türev  sözleþmede  öngörülmesi  halinde  son  iþlem  gününden  önce de Aracý 
Kurum/Banka/Acente aracýlýðýyla Takas Merkezi’ne bildirebilir. Teslimat  yeri  ve  teslim edilecek  varlýklarýn  kalitesi, türev
sözleþmede belirtilen seçenekler arasýndan kýsa pozisyon sahibi tarafýndan seçilir. 
 
Uzun pozisyon sahibi teslimatý bu þekilde kabul etmek  zorundadýr. Teslimat  iþlemlerinde  depo  ücreti  son  teslimat  gününe 
kadar  satýcýya,  son  teslimat  gününden  sonra  alýcýya  aittir.  Aracý Kurum/Banka’nýn  teslimata  iliþkin  sorumluluðu  Takas 
Merkezi’nin  teslimatý  gerçekleþtirdiðini  bildirmesi  ile  son  bulur.   Teslimatýn   Borsa  Kurallarý   hükümleri   çerçevesinde 
gerçekleþmesi ile birlikte Takas Merkezi ve VOB’un yükümlülükleri sona erer. Teslimat sýrasýnda  iþlemin  taraflarý  arasýnda,
malýn kalitesinin ve teslim þartlarýnýn sözleþmeye  uygunluðu konusunda çýkacak  ihtilaflarda  Borsa  Kurallarý’nda  belirtilen 
komitelerin kararý nihaidir. Bu karar uyarýnca  iþlem  yapýlmasýyla  Aracý  Kurum/Banka’nýn,  VOB’un ve Takas  Merkezi’nin 
sorumluluklarý  sona  erer.   Alýcý ve  satýcýnýn  Aracý  Kurum/Banka/Acente,  VOB  ve  Takas  Merkezi’ne  karþý  talep  hakký
bulunmaz.  Takas  Merkezi, teslimatla  sonuçlanan  sözleþmelerde,  satýn   alma  için  gerekli  nakdin  teslim  tarihinden  önce 
yatýrýlmasýný talep edebilir. Teslimat yapýlacak depolar VOB veya Takas Merkezi tarafýndan belirlenir.   
 
Opsiyon sözleþmelerinde teslimat opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi  bir  günde
opsiyonun alýcýsý tarafýndan Aracý Kurum/Banka/Acente vasýtasýyla talep edilebilir. 

Müþteri Takas Merkezi tarafýndan belirlenen teslimat ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
 
MADDE 8. BÝLDÝRÝMLER
 
Aracý Kurum tarafýndan “Türev piyasalar hesap ekstresi”, “Türev piyasalar açýk pozisyon raporu”, “Türev  piyasalar  Müþteri 
kar zarar raporu”, “Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu”, “Türev araçlara konu standart varlýklar ekstresi” ve “Türev 
araçlar nakit hareketleri ektresi” aylýk dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 2 iþ günü içerisinde  Müþteriye  gönderilir. 
Aracý Kurum ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstreleri Müþteri’ye göndermeme  hakkýna sahiptir. 
Müþteri’nin talep etmesi ve Müþteri ile Aracý Kurum arasýnda tarafýndan “Türev piyasalar hesap  ekstresi”,  “Türev  piyasalar 
açýk pozisyon raporu”, “Türev piyasalar Müþteri kar zarar raporu”, “Türev  piyasalar  gayrinakdi  teminatlar  raporu”, “Türev 
araçlara konu standart varlýklar ekstresi” ve “Türev araçlar nakit hareketleri  ektresi’nin  Müþteriye gönderilmemesine  iliþkin 
olarak bir sözleþme imzalanmasý durumunda söz konusu belgeler Müþteri’ye gönderilmeyebilir. 
 
Müþteri Aracý Kurum'un göndereceði ve yapacaðý herhangi  bir  bildirime,  hesap  tespitine  veya  hesap  ekstresi  veya  iþlem 
sonuç  formuna  karþý  yapacaðý  itirazlar  ya da düzeltme taleplerini,  bunlarýn  kendisine  teslim  ve  teblið  edilmiþ  sayýldýðý 
tarihten sonra derhal Aracý Kurum'a ulaþtýrmakla yükümlüdür.  
 
Aracý Kurum'un kanuni ikametgahý ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili  Memurluðu’nda  tescilli  bulunan  ticari ikametgah 
adresidir.  
 

MÜÞTERÝ ÝMZASI

6.4. Müþterinin Temerrüdü ve Ters Ýþlemle Pozisyonun Kapatýlmasý 
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Müþteri yetkili Ticaret Sicili Memurluðu’ndan Aracý Kurum'un ticari ikametgahýný ve bundaki deðiþiklikleri  izlemekle
yükümlü olup, Aracý Kurum'a her türlü tebligatý ve bildirimi  bu  tarihteki  ticari  ikametgahýna  yapacaktýr. Müþteri'nin 
ikametgahý ve Tebligat Adresi iþbu Sözleþmenin baþýnda yazýlý  adrestir.  Müþteri  ikametgah  ve  tebligat   adreslerinde, 
elektronik posta, telefon, faks v.b. bilgilerinde vaki olacak  deðiþiklikleri  Aracý  Kurum'a  yazýlý  olarak  ulaþtýrmýþ  olmadýkça 
Aracý Kurum'un bilinen son adrese yaptýðý bütün tebliðler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratýr. 
 
Aracý Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydýyla, posta, internet servis saðlayýcýsý, kurye, sigorta þirketi gibi  hizmet
veren üçüncü kiþilerin neden olduðu zararlardan sorumlu deðildir. 
    

MADDE 9. MÜÞTERÝYE AÝT NAKDÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

Müþteri, Türev Araçlarý alým ve satým iþlemleri neticesinde hesabýnýn alacak  bakiyesi  vermesi  durumunda,  Aracý Kurum’un, 
Müþteri’ye ait nakdi Aracý Kurum’un diðer Müþterilerinin veya  Aracý  Kurum’un kendisine  ait  nakit  ile  birlikte  toplu  veya 
yalnýz olarak bu Sözleþme’nin ekinde yer alan Müþteri  Tercih  Formu’nda  belirtilen  tercihlere  uygun olmak üzere 
deðerlendirmeye, bu amaçla Müþteri  hesabýna  borç  kaydý  yapmaya, bu þekilde elde edilen nemalarý Müþteri hesabýna alacak
kaydederek Müþteri’ye aktarmaya ve  bu iþlemler  nedeniyle  kendisini  temsile  yetkili  olduðunu  kabul  eder.   Ancak  alacak 
bakiyesinin 500.- TL’ndan (Alt Limit) az olmasý durumunda  Aracý  Kurum  bu  bakiyeyi   nemalandýrmadan  hesapta  tutmaya
yetkilidir. Aracý Kurum, Müþteri’ye iadeli taahhütlü olarak bildirmek  suretiyle  söz  konusu  Alt  Limit’i  deðiþtirebilir. 
Müþterinin deðiþikliði kabul etmemesi durumunda 7 iþgünü içinde borç yükümlülüklerini  yerine  getirerek  sözleþmeyi 
feshetme hakkýna sahiptir. Müþteri,  bu    fýkrada  belirtilen iþlemler  nedeniyle  ortaya  çýkacak  her  türlü masraf  ve  vergiden 
kendisinin sorumlu olacaðýný, Borsa Para Piyasasý’nda karþý üyenin  veya  paranýn  yatýrýldýðý  banka  veya   aracý  kuruluþlarýn 
ödeme  güçlüðüne  düþmesi  veya  herhangi bir þekilde geri  ödeme yükümlülüðünü  yerine  getirmemesi durumunda Aracý 
Kurum’dan herhangi bir talebi olmayacaðýný kabul ve taahhüüt eder. 
 

MADDE 10. ÖDENECEK KOMÝSYON VE MASRAFLAR 
 
Müþteri  her  Alým  ve  Satým  Emri  için  bu  Sözleþme'de kararlaþtýrýlmýþ  Komisyon'u  Aracý Kurum'a ödemekle yükümlüdür. 
Aracý  Kurum  söz  konusu Komisyon'un tahsilini Müþteri'nin Aracý  Kurum  nezdindeki  her  türlü hesaplarýndan ihbara gerek
olmaksýzýn  mahsup  etmek  suretiyle  gerçekleþtirebilir. Müþteri’nin  bu  nedenle  Sözleþme’yi  feshetme  hakký  saklý  kalmak 
üzere,  Aracý Kurum dilediði anda Müþteri’ye uyguladýðý komisyon oranýný deðiþtirebilir. Söz konusu  deðiþiklik  Aracý Kurum
tarafýndan Müþteri’ye bildirilir ve Müþteri tarafýndan bildirimin alýndýðý tarihten  itibaren 7 gün içerisinde  yazýlý  olarak  itiraz
edilmediði takdirde taraflar arasýndaki iþlemlerde geçerli olur. 
 
Bu Sözleþme kapsamýnda yer alan iþ ve iþlemlerin Aracý Kurum ve/veya üçüncü  kiþiler  tarafýndan  yapýlmasý  ile  ilgili olarak 
ortaya çýkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap iþletim gideri, hesap  ekstresi  ve  diðer  bildirimlere  iliþkin  posta  ve
noter ücretleri, EFT ve diðer virman masraflarý, menkul  kýymetlere  iliþkin  saklama  ücreti  ile  bunlara  iliþkin  rüçhan  hakký
kullanýmý, temettü ödemesi ve diðer haklarýn kullanýmýna iliþkin ücretler  ve  üçüncü  kiþilere  ödenen  diðer  gider  ve  hizmet 
bedelleri) Müþteri tarafýndan ödenecektir.  
 
Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin  ödenmesi  ve  sorumluluðu  ister  Türkiye
içinde ister Türkiye dýþýnda olsun Müþteri'ye aittir.  
 
Müþteri, Aracý Kurum'un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta  masrafý,  kendisine  ait  olan muamele ücreti
ve kendi namýna yapýlan bütün masraflar için hesabýný borçlandýrmaya yetkili olduðunu kabul eder. 
 

MADDE 11. HAPÝS VE REHÝN HAKKI 
 
Aracý  Kurum’un  merkezi,  þubeleri  veya  Acentalarý  nezdinde  açýlan  Müþteri’ye  ait  hesaplarda  Müþteri’nin diðer  menkul
kýymet alým ve satým iþlemleri ile bunlar neticesinde oluþan  borç  ve  alacaklar ile Müþteri’nin sahip olduðu Türev Araçlarý ve 
diðer menkul kýymetler izlenir.  
 
Müþterinin bu sözleþme hükümleri çerçevesinde gerçekleþen Türev Araçlarý alým-satým ve diðer  iþlemleri  neticesinde  oluþan 
borç ve alacaklarý ayný mahiyette olduðundan  Aracý  Kurum  Müþterinin borç  ve  alacaklarý  üzerinde  herhangi  bir  ihbar  ve 
ihtara gerek olmaksýzýn takas ve mahsup  yetkisine  sahiptir.  Aracý  Kurumun  mahsup  hakkýný  kullanýrken  mahsup  edilecek 
alacaðýn ve mahsup edilecek tutarýn tespitinde Borçlar Kanununun 84-86. Madde hükümleri uygulanacaktýr. 
 
Aracý Kurum  muaccel  alacaðýnýn  tahsili amacýyla Müþterinin  kendisine  saklama  amacý  ile  teslim  ve  tevdi  ettiði ve/veya 
Takasbank A.Þ.  veya  bir  baþka saklama kuruluþunda  Müþteri  adýna  saklanan   Sermaye  Piyasasý  Araçlarý  üzerinde,  hapis 
hakkýný haizdir. Hapis hakkýna iliþkin konularda Medeni Kanunu’nun ilgili  hükümleri  uygulanýr.  Aracý  Kurum,  Müþterinin, 
borçlarýný ödememesi halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksýzýn söz  konusu  sermaye  piyasasý  araçlarýný  satarak  veya 
Borçlar  Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  uyarýnca takas ve mahsup hakkýný  kullanarak  alacaðýný  tahsil  etme  hakkýna  sahiptir. 
 
Ýþbu sözleþmede yer  alan,  Aracý Kurum’un yükleneceði sorumsuzluk kayýtlarý, Aracý Kurum’a atfý kabil olmayan hususlar ile 
sýnýrlýdýr. Ýþ bu sorumsuzluk kaydý, Borçlar Kanunu’nun 99. ve 100.maddeleri çerçevesinde uygulanacaktýr. 
 

MÜÞTERÝ ÝMZASI
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12.1.  Aracý Kurum, Müþteri’ye 
(i) Türev Piyasalar Hesap Ekstresini, 
(ii) Türev Piyasalar Açýk Pozisyon Raporunu,  
(iii) Türev Piyasalar Müþteri Kar Zarar Raporunu, 
(iv) Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu, 
(v) Türev Araçlara Konu Standart Varlýklar Ekstresi ve 
(vi) Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresini en geç ilgili takvim ayýnýn bitimini izleyen ikinci iþ günü sonunda  Müþterinin 
iþbu  sözleþmede yer alan adresine iadeli  taahhütlü olarak gönderecektir. 

Aracý Kurum ayrýca bu ekstreyi, Müþteri’nin  talebi halinde, ücreti Müþteri  tarafýndan karþýlanmak üzere,  her  zaman 
Müþteri’ye  vermekle yükümlüdür. 
 
12.2. Aracý Kurum, Kurul’un seri:V, No:6 sayýlý tebliðinin Ek-1’inde yer alan Hesap ekstresini aylýk dönemler itibarýyla ilgili 
dönemi izleyen 7 gün içinde Müþterinin iþbu sözleþmede yer alan adresine iadeli taahhütlü olarak  göndermekle  yükümlüdür. 
 
12.3. Müþteri, Aracý Kurum nezdindeki adresinin doðruluðu  ile  posta  kod  numarasýnýn  varlýðýný  kontrol  etmek  ve 
deðiþiklikleri en geç iki gün  içerisinde yazýlý olarak Aracý Kurum’a bildirmek zorundadýr. Aksi halde ekstre ve her türlü 
bilginin kendine ulaþtýrýlamamasýndan Aracý Kurum’u sorumlu tutamaz. 
 
12.4. Aracý Kurum/Banka/Acente ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor ve ekstreleri Müþteri’ye göndermeme 
hakkýna sahiptir. 
 
12.5. Müþteri, Aracý Kurum/Banka /Acente/'nin göndereceði ve yapacaðý herhangi bir bildirime,  hesap  tespitine  veya  hesap 
ekstresi veya iþlem sonuç formuna karþý yapacaðý itirazlar ya da düzeltme taleplerini,  bunlarýn kendisine  teslim ve teblið 
edilmiþ sayýldýðý tarihten sonra derhal Aracý Kurum/Banka/Acente/'ye ulaþtýrmakla yükümlüdür. 
 
12.6.  Aracý Kurum/Banka/Acente/'nin kanuni ikametgahý ve tebligat adresi yetkili  Ticaret  Sicili  Memurluðunda  tescilli 
bulunan ticari ikametgah adresidir.  
 
Müþteri yetkili Ticaret Sicili Memurluðundan  Aracý Kurum/Banka/Acente/'nin  ticari  ikametgahýný  ve bundaki 
deðiþiklikleri izlemekle yükümlü olup, Aracý Kurum/Banka/Acente'ye her türlü  tebligatý  ve  bildirimi  bu  tarihteki ticari 
ikametgahýna yapacaktýr.  
 
12.7.  Aracý Kurum/Banka/Acente/, posta, internet  servis  saðlayýcýsý,  kurye,  sigorta  þirketi  gibi  hizmet  veren  üçüncü 
kiþilerin neden olduðu zararlardan sorumlu deðildir.  
 
MADDE 13. DELÝL ÞARTI 
 
Sermaye Piyasasý Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklý kalmak kaydýyla Aracý Kurum’un telefon, telefaks, 
elektronik  ortamdaki  iletiþim  sistemleri  (internet,  intranet  vb.)  veya  teleks  gibi  iletiþim  araçlarý  ile  veya  sözlü  olarak 
Müþteriden emir aldýðý durumlarda Aracý Kurum’un defter, kayýt ve belgeleri ile mevcut olmasý durumunda  elindeki  telefon 
kayýtlarý, telefaks, elektronik ortamdaki  iletiþim  sistemleri  (internet,  intranet vb.) veya teleks  sistemiyle gönderilen talimat
örnekleri Aracý Kurum ile Müþteri arasýndaki iliþkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre geçerli  bir delil 
niteliðindedir. 
 
MADDE 14. TAZMÝNAT 

Müþteri,  kendisine  düþen  yükümlülükleri  yerine  getirmekteki  ihmali   ya da  yerine  getirmemesi  nedeniyle  Aracý
Kurum/Banka/Acente’nin  karþýlaþacaðý  her türlü zararý tazmin  etmeyi  ve  Aracý Kurum/Banka/Acente adýna üstlenmeyi 
taahhüt eder. 

Müþteri, Aracý Kurum/Acente’nin hesaplarý ile ilgili herhangi bir iþlemi yapmýþ ya da yapmamýþ olmasý nedeniyle uðrayacaðý 
her  türlü kayýp, tazminat, masraf veya yükümlülüðü tazmin  ve  telafi  etmeyi,  söz  konusu  kayýp,  tazminat,  masraf  ve 
yükümlülüklerin; 
(i)  Aracý Kurum/Acente’nin bu Sözleþme þartlarýný ihlalinden ve/veya 
(ii)  Aracý Kurum/Acente’nin görevlerini yerine getirmekteki hatalý tutumundan  
kaynaklanmamýþ olmasý þartýyla, kabul eder. 

Aracý Kurum/Banka/Acente savaþ, iþgal, iç savaþ, abluka, isyan, sivil ya da askeri karýþýklýk, sabotaj, terör hareketleri 
(Terörizm deyimi politik amaçlarla þiddet kullanma anlamýna gelmekte olup, kamuya veya kamunun  herhangi  bir bölümüne
korku salmak amacýyla þiddet kullanmayý içermektedir), hükümet müdahalesi, yasal takibat,  iþçi  ayaklanmasý,  grev,  lokavt, 
yangýn, su baskýný, deprem, diðer doðal afetler, patlama, iyonlaþma, radyasyon, nükleer yakýt patlamasý,  nükleer  yakýtlardan 
kaynaklanan radyoaktif yayýlma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlamasý, sonik ya da süpersonik uçaklarýn, yasa karar 
yada da hükümetin veya herhangi bir hükümet organýnýn (mahkemeler, merkez bankasý ve  askeri  otoriteler dahil) dolaylý  ya
da  doðrudan  etkileri  gibi  olaylardan dolayý Müþteri’nin yükleneceði  kayýp,  zarar  yada  cezalardan  sorumlu olmayacaktýr. 

MÜÞTERÝ ÝMZASI

MADDE 12. MÜÞTERÝNÝN BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝ
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Emirlerin iletiminde, gerçekleþmesinde, tesliminde, teminatlarýn alýnmasýnda, iadesinde ve diðer tüm Borsa  iþlemlerinde, 
Borsanýn veya Aracý Kurum/Banka/Acente’nin bilgi iþlem ve iletiþim sistemlerinde arýzalarýn  oluþmasý  sebebiyle  ortaya 
çýkabilecek gecikme ve zararlardan Aracý Kurum/Banka/Acente’nin sorumlu olmadýðýný Müþteri kabul eder. 
 
Aracý Kurum/Banka/Acente, Müþteri’nin alým ve satým emirlerinin kýsmen veya tamamen yerine  getirilememesinden;  Takas
Merkezi, TCMB ve/veya aracý kuruluþlarýn sermaye piyasasý  araçlarýný  teslim  etmemesi  veya  bedellerini  ödememesinden;
üçüncü  kiþilerin  hata, unutma, gecikme, yanýlma ve  her  türlü  kusurundan;  mücbir sebepler  ve/veya doðal  afetler  sonucu
meydana gelebilecek  zararlardan, Müþteri’nin alým emri sonucunda Takas Merkezi’nden teslim  aldýðý  sermaye  piyasasý
araçlarýnýn sahte, usulsüz, eksik, yýpranmýþ, tahrif edilmiþ,  noksan  kuponlu,  çalýntý  veya  ödeme  yasaklý  olmalarýndan; 
deðiþtirilmeleri söz konusu olduðu halde eski sermaye piyasasý  araçlarýnýn  tesliminden;  VOB ve/veya Takas Merkezi’ndeki 
saklama ve çalýþma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracý Kurum/Banka/Acente’nin  kendi kontrolü ve iradesi 
dýþýnda gerçekleþecek her türlü olaylardan doðacak zararlardan sorumlu  deðildir.  Müþteri,  Aracý  Kurum/Banka/Acente/’nin 
bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacaðýný beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
MADDE 15. SÖZLEÞMENÝN SÜRESÝ VE SONA ERMESÝ 
 
Ýþbu sözleþme süresiz olup, taraflardan herhangi biri tarafýndan, haklý sebeplerin varlýðý halinde, diðer  taraf  derhal  haberdar
edilerek, yazýlý ihbarda bulunmak suretiyle Sözleþme feshedilebilir. 
 
Sözleþmenin feshi durumunda Müþteri’nin talimatý doðrultusunda Müþteri’ye ait nakit ve menkul kýymetler  bir  baþka 
kuruluþa transfer edilir. Müþteriye ait menkul kýymetler mislen teslim edilir. 
 
Müþteri’nin Aracý Kurum’a iþbu sözleþmeden doðan borcunun mevcut olmasý durumunda söz  konusu  borcun  kapatýlmasýna
kadar Sözleþme hükümleri geçerli olur 
 
MADDE 16. SÖZLEÞMEDE YAPILACAK DEÐÝÞÝKLÝKLER 
 
Aracý Kurum iþbu Sözleþmedeki tüm þart ve hükümleri herhangi bir zamanda deðiþtirmek hakkýna sahiptir. Aracý  Kurum  bu 
deðiþiklikleri Müþteri'ye iadeli taahhütlü  posta  ile  bildirecektir.  Müþteri  Bildirimin  Müþteri  tarafýndan  alýndýðý ya  da  bu
Sözleþme  uyarýnca  alýndýðý kabul edilen tarihten itibaren  7  gün  içinde  bu  deðiþikliklere  karþý herhangi  bir yazýlý itirazda 
bulunmadýðý  takdirde  deðiþiklikleri kabul etmiþ sayýlacaktýr. Müþterinin  bu  nedenle  Sözleþme’yi  feshetme  hakký  saklýdýr. 
Müþteri mevzuatta uygulanmasý zorunlu bir deðiþiklik yapýldýðý takdirde kendisine herhangi bir bildirimde  bulunmaya gerek
olmaksýzýn söz konusu deðiþikliklerin kendisine uygulanabileceðini beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
MADDE 17. TEMSÝL 
 
Aracý Kurum'a karþý yalnýzca Kurul mevzuatýna uygun olarak düzenlenmiþ vekaletname  ile  yetkilendirilmiþ  kiþiler  tasarruf 
yetkilisi  sayýlacaklardýr. Aksi açýkça belirtilmedikçe Temsilcilerin  bu  sözleþme  ile  Müþterinin  yetkili  olduðu  her  konuda
yetkili olduðu kabul edilir. 
 
Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapýlan deðiþiklikler Müþteri tarafýndan yazýlý olarak Aracý Kurum'a bildirilinceye kadar, Aracý
Kurum yönünden geçerli olacaktýr.  
 
MADDE 18. ÝÞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER 

Cumartesi Günleri: Müþteri, Aracý Kurum'un kendi isteðine göre Cumartesi günleri kapalý olacaðýný kabul  eder  ve  Aracý 
Kurum'un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklý bulunduðunu teyit eder. 

Müþteri,  Aracý  Kurum'un  ulusal  bayram,  hafta  tatili ve genel tatil  günlerinde   kapalý  olacaðýný  ve  Aracý  Kurum'la  olan 
iliþkilerde bu günlerin iþ günü sayýlmayacaðýný kabul  eder. Aracý  Kurum  günlük  çalýþma  saatlerini dilediði  þekilde  tespite 
yetkili olup, giþelerini yalnýzca sabah saatlerinde Müþteri'ye ve ilgililere açýk  tutmaya  mezundur.  Müþteri,  Aracý  Kurum'un 
öðleden sonraki saatlerde giþelerini kapalý tutmasýný ve ödeme yapmamasýný þimdiden kabul eder. 

Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamalarý  ve/veya  buna  benzer  durumlardan  ötürü  Aracý  Kurum'un  kapalý 
olmasýný ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayý Müþteri kabul eder. Müþteri, Aracý Kurum'un kapalý  olduðu bu gibi 
günlerin Aracý Kurum tarafýndan Ýþ Günü sayýlmamasýný þimdiden kabul  eder.  Müþteri  bu  gibi  durumlarla Aracý Kurum'un
gerekli göreceði tedbirleri almasýný þimdiden kabul eder. 
 
MADDE 19. MÜÞTERÝ HESABINA DAYANAÐI OLMAKSIZIN ÞEHVEN YAPILAN KAYITLAR 
 
MÜÞTERI, iþbu Sözleþme kapsamýndaki iþlemler sebebiyle Aracý  Kurum/Banka/Acente/Acente  hesabýnda  herhangi  bir 
dayanaðý  o lmaks ýz ýn ,  müker re ren ,  faz ladan  veya  sehven  a lacak  kaydý  yap ý ld ýð ý  t akd i rde  bunun   Arac ý
Kurum/Banka/Acente/Acente tarafýndan, kendisine herhangi bir ihbar  yapýlmadan  res’en  geri  çýkýþý  yapýlarak  sermaye 
piyasasý aracý veya nakdin tahsil edilebileceðini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduðu takdirde iade  edeceðini, iade  iþlemine 
kadar geçen sürede piyasa koþullarýnda karþý tarafýn oluþan zararýný sermaye piyasasý aracý olarak tazmin edeceðini ve  alacak
kaydý tarihinden iade tarihine  kadar  Aracý Kurum/Banka/Acente/Acente  Müþteri’nine  uygulanan  repo-ters   repo  oraný

MÜÞTERÝ ÝMZASI
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üzerinden faizi ve diðer yasal kesintileri ile birlikte  Aracý Kurum/Banka/Acente/Acente’ye  ödeyeceðini  kabul  ve  taahhüt  eder. 
 
MADDE 20. SÖZLEÞME ÞARTLARININ AYRILIÐI 

Bu Sözleþme’nin belli bir hükmü veya þartý geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çýkarýna aykýrý hale  gelse bile, bu
iliþkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz  yönde  etkileyecek  þekilde  deðiþmediði  sürece,
Sözleþme’nin bütün diðer þartlarý ve hükümleri geçerliliðini korur.  Sözleþme’nin belli bir hükmü veya  þartý  yukarýda 
belirtildiði gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu þartý özgün anlamýna en yakýn ve  iliþkilerini olumsuz  yönde  etkilemeyecek
þekilde yenilemek için gayret gösterirler. 
 
MADDE 21. FERAGATLER 

Bu Sözleþme’de aksi belirtilmediði takdirde, taraflardan herhangi birinin bu  Sözleþme ile  baðlantýlý  yetki ya da haklarýndan 
birini  ya da  bir kýsmýný kullanmamasý ya da  geç  kullanmasý,  bu  yetki  veya  haklarýndan  feragat  ettiði  anlamýný  taþýmaz.

Ayrýca, yetki ve haklarýn bir kez veya kýsmen kullanýlmasý, bunlarýn birden çok  kullanýlma veya tam  kullanýlma  hakkýný 
ortadan kaldýrmaz. 
 
Bu Sözleþme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazýlý olmak ve karþý tarafýn bu feragat nedeniyle  doðacak  taklarýndan 
vazgeçtiðini yazýlý olarak beyan edip imzalamasý kaydýyla geçerlilik kazanýr. 
  
MADDE 22. TEBLÝGAT ADRESLERÝ 
 
Taraflarýn tebligat adresleri  iþbu Sözleþme’de gösterilen  adresleridir. Müþteri, adresindeki vaki deðiþiklikleri  madde  9.2’ye 
uygun olarak Aracý Kurum/Banka/Acente/Acente’ye yazýlý olarak bildirmediði sürece  bu  adrese  yapýlacak  tüm  tebligat  ve 
bildirimler geçerli sayýlacaktýr. 
 
MADDE 23. UYGULANACAK HÜKÜMLER 
 
Bu sözleþmenin Kurul ve VOB düzenlemelerine aykýrý hükümleri uygulanmaz. Ýþbu sözleþmede hüküm bulunmayan hallerde, 
Kurul ve VOB düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanýr. 
 
MADDE 24. UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKÝ 
 
Ýþbu Sözleþmeden doðan uyuþmazlýklarda Ýstanbul Merkez Mahkemeleri ve Ýcra Müdürlükleri yetkilidir. 
 
MADDE 25. YÜRÜRLÜÐE GÝRÝÞ 
 
Ýþbu Sözleþme 2 nüsha olarak düzenlenerek bir nüshasý Müþteri’ye verilir ve  aþaðýdaki  imzalandýðý  tarihte  yürürlüðe  girer. 
  
Tarih    :     ......../......../............... 
 
 

MÜÞTERÝ                                                                                            PÝRAMÝT MENKUL KIYMETLER A.Þ.
  
Ad-Soyad : 
 
 Ýmza:     
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Yukarýda yer alan formu Türev Araçlarý Risk Bildirim Formu’nu (Form),  Türev  Araçlarýn  Alým  Satýmýna  Aracýlýk  Çerçeve 
Sözleþmesini  (Sözleþme)  imzalamadan  önce  okudum,  anladým  ve  bundan  sonra  Sözleþme’yi  imzalayarak  Form’un  bir 
örneðini elden teslim aldým.  
 
 

TÜREV ARAÇLARI RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU

EK-2 

Ýstanbul;……/…../20....

Müþteri Adý/ Soyadý : 
 
Ýmza      : 
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…………….nolu cari hesabýmda bundan sonra oluþacak  eksi  bakiyemin  Vadeli  Opsiyon  Borsasý  (VOB)’da ki  çekilebilir 
teminatýmdan karþýlanmak üzere virman yapýlmasýný, Vadeli Opsiyon Borsasý (VOB)’da ki teminat  hesabýmda  bundan sonra 
oluþacak  magrin  call  bakiyemin  de ……..nolu  cari  hesabýmdan  virman  yoluyla  karþýlanmasý  için  gerekli iþlemlerin 
yapýlmasýný rica ederim.

Saygýlarýmla,

Müþteri Ad, Soyadý

Ýmza

MÜÞTERÝ TEMÝNAT FORMU

PÝRAMÝT MENKUL KIYMETLER A.Þ.

EK-3 

Ýstanbul;……/…../20....
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