Sözleﬂme
Yat›r›mc› Hesap No

:................

Vergi Kimlik No

:................

T.C. Kimlik No: . . . . . . . . . . . . . . . .

VADEL‹ ‹ﬁLEM ve OPS‹YON BORSASI
ALIM ve SATIM SÖZLEﬁMES‹

MEKSA YATIRIM

‹ﬁ BU SÖZLEﬁME HUZURUMDA
‹MZALANMIﬁTIR
AD SOYAD:
‹MZA:

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU
(Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir)
Önemli Açıklama:

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde
edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda
işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu
ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti’ne ilişkin Seri:V No:46 “Aracılık Faaliyetleri
ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 57. maddesinde öngörüldüğü üzere “Türev Araçlar
Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık
Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili
olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden
öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:
Borsa

: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.’ni,

Aracı Kuruluş

: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Türev Araçların Alım 		
Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan 		
müşterinin birlikte “türev araçların alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi 		
imzalayacağı” aracı kurum veya bankayı.

Piyasa

: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi

: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya 		
finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma
veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi

: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden 		
belirlenen fiyat, miktar vc nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye
piyasası aracını, malı. kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren,
satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,
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Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde) : Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil 		
eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 		
miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama 		
yükümlülüğünü,
Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde)

: 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye
kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı,
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma
ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,
2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye
kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı,
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya
da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde) : Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil 		
eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 		
miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama 		
yükümlülüğünü,
Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde)

: 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya 		
vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil 		
eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen 		
miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama 		
yükümlülüğünü,
2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye
kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı,
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın
alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters İşlem Pozisyon Kapatma

: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla,
söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem
gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa
pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun
tasfiyesini,
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Opsiyon Primi

: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini
satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında 		
ödemekle yükümlü olduğu primi

Kullanım Fiyatı

: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın
alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda
kullanılabileceği fiyatı,

Uzlaşma Fiyatı

: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak
üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca 		
hesaplanan fiyatı,

Pozisyon Limitleri

: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm
teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü
bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip
olunabilecek azami pozisyonu.

Başlangıç Teminatı		 : Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,
Sürdürme Teminatı

: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen
teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı

ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ
(VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK
YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak
“Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları
anlamanız çok önemlidir.
1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda
gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü
mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız
teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat
yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en
az Borsa’nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi,
aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa
kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin
vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye
yetkilidir.
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6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak
ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini
aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde
herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya
teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız
ve bu tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde
piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama
imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi
istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
10. Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak
olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon
almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği
ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali
göz önünde bulundurulmalıdır.
12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak
dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap
olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin
eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği
ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri
konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında)
ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin
belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.
İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi
amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara
yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız.
YATIRIMCI AD SOYAD

:................................

TARİH

:..... /....../........
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VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN ALIM VE SATIMINA İLİŞKİN
ARACILIK VE YATIRIM HESABI SÖZLEŞMESİ
Yatırımcı Hesap No : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adı
:.................
Soyadı
:.................
İkametgah Adres

:...................................................
...................................................
...................................................

Tel

:(......).................

İrtibat Adresi

:

Cep Tel

:(......).................

e-mail

:.........................

1.

Sözleşmenin Tarafları

Bir taraftan Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza A Blok No:9 Kat:3-4 Kavacık, Beykoz - İSTANBUL
adresinde mukim MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (kısaca MEKSA YATIRIM) ile diğer taraftan adı geçen (kısaca
YATIRIMCI) bir araya gelerek sermaye piyasasında, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili işlemler yapmak üzere aşağıdaki
koşullarda anlaşmışlardır.
Tarafların yukarıdaki adresleri tebligat adresi olup, taraflar adres değişikliklerini 15 gün öncesinden iadeli taahhütlü
mektup veya noter kanalı ile birbirlerine bildirmedikçe eski adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.
İş bu sözleşme; Piyasaların işleyiş özellikleri hakkında yatırımcıyı bilgilendirmek ve yatırımcı profilinin vadeli işlem
piyasalarında işlem yapmaya uygunluğunu görmek, yatırımcının risk ve getiri tercihleri konusunda bilgi almak, yatırım
amaçlan ve mali durumu gibi bilgileri öğrenmek amacı ile düzenlenen ve bu sözleşmenin ekleri olarak kabul edilen
‘Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’ ve ‘Yatırımcı Bilgi Formu’ ile birlikte geçerlidir.
2.
Tanımlamalar ve Kısaltmalar
İşbu sözleşmede geçen;
SPK
: Sermaye Piyasası Kurulu’nu
VOB
: Vadeli İşlemler Borsası’nı
Kanun

: 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu
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Mevzuat
:
		
		
Sözleşme
:
		
Yatırım Hesabı
:
		
Açık Pozisyon
:
		
Yönetmelik
:
		
Türev Araçları
:
Vadeli İşlem Sözleşmesi :
		
		
Opsiyon Sözleşmesi
:
		
		

Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük,
yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer yasa, tüzük ve yönetmelik ile benzeri
yasal düzenlemelerin tümünü,
.,
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Alım ve Satımına İlişkin
Aracılık ve Yatırım Hesabı Sözleşmesi’ni,
İşbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla yatırımcıya aracı kurum nezdinde
açılan hesap veya hesaplarını,
Vadeli işlemler ve opsiyon Piyasası yönetmeliğinin 16. maddesinde belirtilen şekilde 		
müşterinin netleştirme yolu ile tasfiye edilememiş pozisyonlarını,
27.03.2004 Gün ve 25415 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vadeli
İşlemler ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği’ni,
Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerini,
Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte
ekonomik veya fınansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı,
kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,
Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen
fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya fınansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını,
malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü

		 kılan sözleşmeyi,
Borsa veya VOB
: Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.’yi,
Takas Merkezi
: Borsa tarafından belirlenen Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin 		
		 takasını yapmakla görevli kurumu,
Borsa Kuralları

: 23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, 27.03.2004 tarih ve 25415
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği,
27.08.2001 tarih ve 24506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aracı Kuruluşların Türev
Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni
Hakkında Tebliğ (Seri V No 51), söz konusu Tebliğ ve Yönetmeliklerin hükümleri uyarınca
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve
bunlarda yapılan değişiklikleri, ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu
Yurt içinde Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda, SPK izniyle oluşabilecek diğer organize vadeli işlem piyasalarında ve
yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin; alım satımına aracılık
edilmesi, takası, saklanması ve teslimi ile ilgili olarak YATIRIMCI ile MEKSA YATIRIM’m, karşılıklı hak ve borçlarını
tayin ve tespitinden ibarettir. MEKSA YATIRIM’m, Türkiye’de VOB dışında oluşturulacak benzeri diğer piyasalarda işlem
yapmaya yetkili kılınması ve YATIRIMCI ile ayrıca bir sözleşme yapılmaması halinde; işbu sözleşme ve sözleşmeye ait
hükümler YATIRIMCI adına bu piyasalarda gerçekleştirilecek işlemler için de uygulanır.
4. Emirlere İlişkin Hükümler
YATIRIMCI alım ve satım emirlerini kural olarak “Emir Formu” vasıtası ile yazılı halde verir. Ancak, MEKSA YATIRIM,
YATIRIMCI tarafından seans öncesi veya seans içinde telefon veya benzeri iletişim araçları ya da sözlü olarak verilecek
emirleri de ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde yazılı hale getirmek kaydıyla kabul etme yetkisine sahiptir. Emrin yazılı
olarak verilmemesi sebebiyle, emrin yanlış anlaşılmasından veya yerine getirilmemesinden dolayı doğacak zararlardan
MEKSA YATIRIM sorumlu tutulamaz.
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MEKSA YATIRIM, YATIRIMCI emrini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Ancak bu durum, MEKSA YATIRIM
tarafından YATIRIMCI’ ya veya onun temsilcisine emrin alındığı anda bildirilir.
4.1.

Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar
YATIRIMCI tarafından doldurulacak emir formlarında;
- Sıra numarası,
- Kısa ya da uzun pozisyon olduğu,
- Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu),
- Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu,
- Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği,
- Sözleşme adedi,
- Sözleşmenin tanımı,
- Fiyat ve emir türü,
- Emrin geçerlilik süresi,
- Emrin verildiği seans,
- Hesap tipi (müşteri, global hesap vs.),
- Müşteri hesap numarası,
- Tarih ve zaman,
- Müşterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası,
- Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası,
- İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu,
- İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer).
bulunması zorunludur. YATIRIMCI, emir formunda istenen bilgileri doğru olarak doldurmak ve kontrolünü
yapmakla mükelleftir. Doğru olarak doldurulmayan “Emir Formu” dolayısı ile gerçekleşecek zararlar YATIRIMCI’
nm sorumluluğundadır.

4.2.

Emir Yöntemleri, Türleri ve Süreleri:
YATIRIMCI, MEKSA YATIRIM’ a verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği
gibi bu konularda MEKSA YATIRIM’ ı serbest de bırakabilir.
Emirlerde alım veya satım fiyatları “piyasa fiyatlı”, “limitli”, “uzlaşma fiyatlı”, “Şarta bağlı, zarar durdurmalı”,
“Kapanış Fiyatlı Emir” ya da ilgili Borsa’ da geçerli, diğer emir yöntemleri olarak belirlenebilir. Emirlerde açıklık
yoksa YATIRIMCI’ nın MEKSA YATIRIM’ ı serbest bıraktığı kabul edilir.
Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir.
- Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını
öngören emirdir.
- Limitli Emir: Alım veya satımın müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören
emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise
piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

- Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir.
Şarta Bağlı, Zarar Durdurmalı Emir : Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki, fiyatların aleyhte gelişmesi
halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı
veya limitli emir haline gelen emir yöntemidir.
- Kapanış Fiyatlı Emir: Gün sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirmek amacı ile
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kullanılan emir yöntemidir.
Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir. YATIRIMCI,
VOB yönetmeliği ile tanımlanan;
- Serbest fiyatlı emir
- Limitli Emir
- Beklemeli emir (kayıp telafi -fiyat uygunsa)
- İptal edilene kadar geçerli emir Açılış emri
- Kapanış emri
- Kalanı iptal et emri
türlerinden birine uygun emir verebilir. Emirlerde, yukarıda sayılanların dışında fiyat türleri de kullanılabilir.
YATIRIMCI’ nın vereceği emir türünün, yönetmelikteki tanımını bildiği kabul edilir ve diğer koşulların da
gerçekleşmesi kaydıyla emir, MEKSA YATIRIM tarafından yönetmelikteki tanımına uygun olarak Borsa’ya intikal
ettirilir.
4.3.

Emirlerin İletilme Esasları
MEKSA YATIRIM, yazıyla teyit edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet
vb.), sözlü, telefon, başkaca iletişim, ulaştırma taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım
emirlerini yerine getirmeye yetkilidir. MEKSA YATIRIM telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla
kaydeder.
MEKSA YATIRIM, YATIRIMCI emrinin Borsa’ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak MEKSA
YATIRIM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden
sorumlu değildir.
MEKSA YATIRIM’ a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda MEKSA YATIRIM, ancak YATIRIMCI’ nın, doğrudan
doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir. Emir iletim hizmetinin verilmesi esnasında veya herhangi bir
zamanda oluşabilecek Borsa’ nın veya genel olarak iletişim araçlarının arıza, sorun veya herhangi bir sebeple
bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi, yazılım, donanım ve/veya iletişim ağı üzerinde meydana
gelebilecek herhangi bir hata sonucunda yanlış/eksik işlem gerçekleşmesi, işlemlerin tamamlanamaması, iptal
edilmesi gibi durumlarda MEKSA YATIRIM’ m sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
MEKSA YATIRIM, durumu YATIRIMCI’ ya hemen bildirmek suretiyle YATIRIMCI’ nın emirlerini kısmen veya
tamamen kabul etmeyebilir.
YATIRIMCI’nın Borsa Kuralları ve bu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması
durumunda MEKSA YATIRIM, YATIRIMCI’ nın riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni
emirlerini kabul etmez.
Borsa Yönetim Kurulu tarafından YATIRIMCI emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması
ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra MEKSA YATIRIM, YATIRIMCI’ nın pozisyonunu veya
riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

4.4.

Emirlerin İşleme Girmesi
YATIRIMCI’ nın verdiği emri gerçekleşmiş ise, gerçekleşen emirler için gerekli tutar, komisyon ve diğer masraflar
hesabından mahsup edilir. Gün. sonu işlemleri sonucu bakiye borcu var ise, kanun, yönetmelik ve işbu sözleşme
çerçevesinde borcun yatırımcı tarafından ödenmesi zorunludur, YATIRIMCI’ nın yükümlü olduğu tutarı ödememesi
halinde, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın yatırımcı kendiliğinden temerrüde düşer.
Bu taktirde, YATIRIMCI’ nın borcuna karşılık Sözleşme’de belirtilen faiz oranı uygulanır. YATIRIMCI tarafından
verilen emrin gerçekleşmemesi halinde, verilen emre karşılık hesabında bulunan tutar YATIRIMCI’ nın talebi
üzerine,
8

masrafları YATIRIMCI’ ya ait olmak kaydıyla dilediği hesaba havale edilebilir. YATIRIMCI’ nın kendisine veya
resmi olarak yetkili kıldığı kişiye de ödenebilir.
Nakdin MEKSA YATIRIM veznesine ödenmesi halinde, MEKSA YATIRIM’ ı temsile yetkili kişilerin imzasını havi
tahsilat makbuzu düzenlenir ve YATIRIMCI’ ya verilir.
4.5.

Emirlerin Elektronik Ortamda İletimi
YATIRIMCI, MEKSA YATIRIM ile gerçekleştireceği işlemlerde MEKSA YATIRIM’a gitmeden ve işlemlerin daha
süratle gerçekleşmesi için telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) veya telefon ile talimat
vermeyi talep edebilir. YATIRIMCI, telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) veya telefon ile
emir, talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme’de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki
hususları kabul etmektedir.
- YATIRIMCI, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile işlem yapmak üzere MEKSA YATIRIM’
dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi taktirde, YATIRIMCI hesap numarası
ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler YATIRIMCI tarafından
gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları YATIRIMCI’ya ait olacaktır. YATIRIMCI tarafından şifrenin üçüncü
kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının MEKSA YATIRIM’ a bildirilmesi üzerine MEKSA YATIRIM,
mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri
alır.
- MEKSA YATIRIM’ ın telefaks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde
arıza meydana gelmesi durumunda, YATIRIMCI emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı
olarak iletir.
- YATIRIMCI, MEKSA YATIRIM’ ın iş bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap
durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile de göndermesini ve bu şekilde yapılan
bildirimlerin de geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

4.6.

Emirlerin Geçerlilik Süresi
YATIRIMCI vermiş olduğu emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihini belirtir. Son gün de süreye
dahildir. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde
gerçekleşmedikleri taktirde geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler.

4.7.

Gerçekleşen İşlemin Netleştirilmesi.
Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncelleştirilmesinde yatırımcının ödemekle yükümlü olduğu
tutar, teminat, kurtaj ve diğer giderler YATIRIMCI’ nın borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların
netleştirmesi sonucu serbest kalan tutar

YATIRIMCI’ nın alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile kurtaj tutarı YATIRIMCI’ nın borcuna
kaydedilir. YATIRIMCI adına gerçekleştirilen emirlerden ötürü MEKSA YATIRIM’ ın, YATIRIMCI’ dan kaynaklanan
alacak, vesair haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar YATIRIMCI’ nın para, döviz, kıymetli maden ve diğer hak
ve alacakları üzerinde hapis hakkı mevcuttur. MEKSA YATIRIM’ ın YATIRIMCI’ dan olan alacaklarını sözü edilen
kıymetler ile takas ve mahsup etmek, bunları satmak ya da satın almak hakkı vardır.
4.8.

Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi
Gerçekleşen işlemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme işlenir. Söz konusu formdaki bilgiler,
sıralama işlemine imkan verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan
emirlerden verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formu’na kaydedilir.
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Gerçekleşen işlemler YATIRIMCI’ ya en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmenin
cins, miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde
düzenlenecek “Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu” müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek
YATIRIMCI’ ya gönderilir.
Borsalarda alınıp satılan türev araçlar MEKSA YATIRIM tarafından Borsa Kuralları’na uygun olarak kayıtlara
yansıtılır.
Borsada işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri MEKSA YATIRIM tarafından Borsa Kurallarına ve
ilgili Türev Araçlarının hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, YATIRIMCI
hesaplarına yansıtılır ve YATIRIMCI’ ya bildirilir. YATIRIMCI hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde
elde edilen karlar, YATIRIMCI tarafından çekilebileceği gibi MEKSA YATIRIM ile olan diğer işlemlerinde kullanabilir.
Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve MEKSA YATIRIM tarafından
YATIRIMCI hesaplarından çekilerek Takas Merkezi’ne yatırılır.
5.

İşlem Teminatları
YATIRIMCI, Vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmelerinin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak
amacıyla aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak işbu sözleşmede belirtildiği
şekilde Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatlarını MEKSA YATIRIM’ a yatırmakla yükümlüdür.
İşlem teminat tutar ve oranlan ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat
yatırma süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallarına ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi
hükümlerinin belirttiği asgari oranlardan az olmamak kaydı ile MEKSA YATIRIM tarafından belirlenir.
İş bu sözleşme hükümleri uyarınca MEKSA YATIRIM’ a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi
gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar YATIRIMCI tarafından, Borsa Kuralları ve ilgili
Türev Araçları ‘nın hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan
zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının MEKSA YATIRIM’ a geçmesini
ve MEKSA YATIRIM tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde MEKSA YATIRIM’a teslim edilir. YATIRIMCI
tarafından MEKSA YATIRIM’ a tevdi edilen teminatların, başkaca her hangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde
hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir. MEKSA YATIRIM teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar
üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve YATIRIMCI’ nın Türev
Araçlarından doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi’ne tevdi edebilir.
Bu şekilde MEKSA YATIRIM nezdinde bulunan işlem teminatları, münhasıran Türev Araçlarından kaynaklanan
YATIRIMCI’ nın yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır. YATIRIMCI’ nın MEKSA YATIRIM’ a karşı olan
diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz.

5.1.

Başlangıç Teminatı
YATIRIMCI, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve ilgili
Türev Araçlarının hükümlerinde belirtilen yatırılması zorunlu asgari Başlangıç Teminatı’ndan az olmamak üzere
MEKSA YATIRIM tarafından belirlenen, gereken şekil ve miktarlarda başlangıç teminatını yatırmakla yükümlüdür.

5.2.

Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı
YATIRIMCI, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerine
göre bulundurması zorunlu olan Sürdürme Teminatı’na ilişkin olarak MEKSA YATIRIM nezdindeki hesaplarında
belirtilen şekil ve miktarlarda Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Hesapların güncelleştirilmesi
neticesinde vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle YATIRIMCI’ nın
mevcut teminatının Sürdürme Teminatının altına düşmesi durumunda, MEKSA YATIRIM YATIRIMCI’ ya teminat
tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep edebilir. YATIRIMCI
bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür.
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Sürdürme teminatının zamanında sağlanmasını temin için YATIRIMCI’ nın talebi ve ilgili bankanın kabulüne
bağlı bankaların otomatik ödeme sisteminden faydalanılabilir. Bu durumda teminat tamamlama çağrısı MEKSA
YATIRIM tarafından bu hizmeti veren bankaya yapılır ve YATIRIMCI’ ya bilgi verilir.
Teminat tamamlama çağrıları MEKSA YATIRIM tarafından YATIRIMCI’ ya kayıtlı telefon, elektronik ortam veya
faks ile de yapılabilir. MEKSA YATIRIM’ ın bu çağrıyı göndermesi durumunda YATIRIMCI’ nın başkaca bir ihbar
ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir.
Borsa Kuralları ile Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları’nın artırılması veya Borsa tarafından “Olağanüstü
Durum Teminatı” talep edilmesi durumunda, MEKSA YATIRIM teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda
YATIRIMCI işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür.
Bu Sözleşme uyarınca YATIRIMCI tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK tarafından
belirlenen asgari oran ve tutarın aşağısında olamaz.
5.3.

Müşterinin Temerrüdü ve Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması
YATIRIMCI’ nın teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda MEKSA
YATIRIM, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın Borsa Kurallarına göre pozisyonlarının bir kısmı
veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. YATIRIMCI, MEKSA YATIRIM tarafından pozisyonun ters işlem
İle kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları MEKSA YATIRIM’ a
ödemekle yükümlüdür.
YATIRIMCI yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca YATIRIMCI varlıklarının kullanılmasında
MEKSA YATIRIM varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle
yükümlüdür.

5.4.

Teminatların Nemalandırılması
MEKSA YATIRIM tarafından Takas Merkezi’ne yatırılan YATIRIMCI’ ya ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi
tarafından nemalandınlır.
Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar MEKSA YATIRIM tarafından YATIRIMCI hesabına aktarılır.

5.5.

Temerrüt Faizi
Gerçekleşen alım veya satım, işlemleri ile seans sonrası yatırımcının açık pozisyonlarının ilgili gündeki uzlaşma
fıyatina göre değerlemesinin yapılmasıyla ortaya çıkan zarar, teminat borcu ve diğer giderler için gerekli tutarın
YATIRIMCI hesabında mevcut olmaması halinde; borcun oluştuğu gün 16:30’ a kadar YATIRIMCI tarafından
nakden ödenmesi gerekmektedir.
Bu süre zarfında ödeme yapılamaması ancak, 16:30 ile TCMB EFT kapanış saatleri arasında ödeme yapılması
halinde birinci kez temerrüde düşmüş sayılır. MEKSA YATIRIM tarafından herhangi bir bildirime gerek
kalmadan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinin 96. maddesinde düzenlenen, Borsa Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen ve SPK tarafından onaylanan temerrüd faizi oranlarından az olmamak kaydıyla yatırımcıya
temerrüd faizi uygulanır. Birinci Temerrüd için faiz oranı........................ ‘dur.
Yatırımcının borcunu ödememe durumu aynı gün TCMB EFT saatini de aşarsa veya ertesi güne kalırsa (T+l),
yatırımcı ikinci temerrüde düşmüş olur. Bu durumda, yatırımcıya uygulanacak ikinci temerrüt faizi, birinci
temerrüt faizinin üç katıdır.
Gerçekleşen işlemler yatırımcıya en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün içerisinde düzenlenecek olan Türev
Araçlar Alım Satım Teyid Formu müteselsil sıra numarası taşıyacak şekilde YATIRIMCI’ ya gönderilir. YATIRIMCI
alım ve satım emirlerinin gerçekleşip, gerçekleşmediğini kendisi de takip edip öğrenmek zorundadır. Geç
öğrenilmesinden dolayı MEKSA YATIRIM’ ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.

Aracı Kurulusun Yatırımcılarına Bilgi Verme Esasları
YATIRIMCI, MEKSA YATIRIM nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenmek hakkına
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sahiptir, yatırımcıya düzenli olarak belli periyodlarla tüm hesap hareketlerini gösteren ekstreler masrafı kendisine
ait olmak üzere gönderilir.
YATIRIMCI bildirmiş olduğu (........................) ....................................... no.lu telefax’a tüm hesap
ekstrelerinin ve ayrıca bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimlerin gönderilmesini talep etmesi durumunda, bu fax kanalı
ile yapılan bildirimler; tebliğ edilmiş sayılır. YATIRIMCI bu yolla yapılacak bildirimleri tebellüğ etmiş olacağını
peşinen kabul eder.
MEKSA YATIRIM tarafından “Türev piyasalar hesap ekstresi”, “Türev piyasalar açık pozisyon raporu”, “Türev
piyasalar müşteri kar zarar raporu”, “Türev piyasalar gayri nakdi teminatlar raporu”, “Türev araçlara konu standart
varlıklar ekstresi” ve “Türev araçlar nakit hareketleri ekstresi” aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden
7 iş günü içerisinde YATIRIMCI’ ya gönderilir. MEKSA YATIRIM ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan
rapor veya ekstreleri YATIRIMCI’ ya göndermeme hakkına sahiptir. YATIRIMCI’ nın talep etmesi ve YATIRIMCI
ile MEKSA YATIRIM arasında “Türev piyasalar hesap ekstresi” “Türev piyasalar açık pozisyon raporu”, “Türev
piyasalar müşteri kar zarar raporu”, “Türev piyasalar gayri nakdi teminatlar raporu”, “Türev araçlara konu standart
varlıklar ekstresi” ve “Türev araçlar nakit hareketleri ekstresinin YATIRIMCI’ ya gönderilmemesine ilişkin olarak bir
sözleşme imzalanması durumunda söz konusu belgeler YATIRIMCI’ ya gönderilmeyebilir.
YATIRIMCI, MEKSA YATIRIM’ ın göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap
ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim
ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal MEKSA YATIRIM’a ulaştırmakla yükümlüdür.
MEKSA YATIRIM’ ın ve YATIRIMCI’ nın ikametgâhı ve Tebligat Adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir.
YATIRIMCI ikametgâh ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri MEKSA YATIRIM’ a yazılı olarak ulaştırmış
olmadıkça MEKSA YATIRIM’ ın bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.
MEKSA YATIRIM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta
şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.
7.

Yatırımcıya Ait Nakdin Değerlendirilmesi
YATIRIMCI’ nın risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgiler Yatırımcı Bilgi Formunda
yer almaktadır. YATIRIMCI, bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri MEKSA YATIRIM’ a yazılı olarak
bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli olmaya devam eder.
YATIRIMCI, Türev Araçları alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda,
MEKSA YATIRIM’ ın, YATIRIMCI’ ya ait nakdi, MEKSA YATIRIM’ ın diğer müşterilerinin veya MEKSA YATIRIM’ ın
kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak bu Sözleşme’nin ekinde yer alan Yatırımcı Bilgi Formu’nda
belirtilen tercihlere uygun olmak üzere değerlendirmeye, bu amaçla YATIRIMCI hesabına borç kaydı yapmaya,
bu şekilde elde edilen nemaları YATIRIMCI hesabına alacak kaydederek YATIRIMCI’ ya aktarmaya ve bu işlemler
nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder. Ancak alacak bakiyesinin 250 TL.’den (Alt Limit) az
olması durumunda MEKSA YATIRIM bu bakiyeyi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir. MEKSA YATIRIM,
YATIRIMCI’ ya bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit’i değiştirebilir.
YATIRIMCI, bu fıkrada belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu
olacağını, Borsa Para Piyasası’nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme
güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda MEKSA
YATIRIM’ dan her hangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.

Kurtajın Tespit ve Ödeme Esasları
Sermaye piyasası araçlarının alımı ve satımıyla ilgili olarak işlem anında yürürlükte bulunan oranda ve tutarda
her türlü komisyon ve ilgili mevzuat gereğince tahsili gereken tüm vergi, harç ve masraflar YATIRIMCI’ nın yatırım
hesabından MEKSA YATIRIM tarafından re’sen tahsil edilir.
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Komisyon oranı

: (Sözleşme başına en az . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL dir.)

Komisyon Hesaplama Yöntemi

: Toplam sözleşme değeri ve işlem hacmi üzerinden hesaplanır.

Kurtaj ücreti alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği günün valör zamanı tahakkuk ettirilir. Kurtaj ücretinin
ödenmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen esas ve oranda temerrüt faizi uygulanır.
Kurtaj ücreti, aracı kurum tarafından tespit edilen oran ve/veya tutarda, YATIRIMCI’yı daha önceden yazılı olarak
bilgilendirmek şartıyla ilgili Borsa Yönetmeliklerinde belirtilecek ve yönetmeliklerde yapılacak kurul düzenlemeleri
ve kurulca belirlenen oranlar çerçevesinde değiştirilebilir.
9.

Hapis ve Rehin Hakkı
MEKSA YATIRIM’ ın merkezi, şubeleri veya acentaları nezdinde açılan YATIRIMCI’ ya ait hesaplarda, YATIRIMCI’
ın diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri, bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile YATIRIMCI’ ın
sahip olduğu Türev Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir.
YATIRIMCI’ ın bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Türev Araçları alım ve satım ve diğer işlemleri
neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan MEKSA YATIRIM, YATIRIMCI’ ın borç ve
alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir.
MEKSA YATIRIM, YATIRIMCI’ ın iş bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu
sözleşme hükümlerine göre YATIRIMCI hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde saklanan teminatlar üzerinde
rehin ve hapis hakkına sahiptir.

10.

Yatırımcının Taahhüdü
10.1. YATIRIMCI, MEKSA YATIRIM nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına işlem
yapacağını, birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlem yapmayacağını her ne ad altında olursa
olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu, acente, şube veya aracı kurum için öngörülmüş bulunan
mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonlarının bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi,
müşteri emri formu ve benzeri belgeleri düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden herhangi birinin YATIRIMCI
tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen
sebeplere binaen aracı kurumun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan
ve taahhüt eder.
10.2. YATIRIMCI ‘ya Seri:V No:51 sayılı tebliğin 33. maddesi hükmü gereğince en geç ilgili dönemde takvim
ayının bitimini izleyen yedi gün içerisinde ‘Türev Piyasalar Hesap Ekstresi’ gönderilir. Ayrıca Seri: V No: 6
sayılı tebliğin 4.maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde ilgili ekstreler, tebliğde belirtilen esaslara uygun
şekilde yatırımcıya ulaştırılır. Yatırımcı bu bildirimlerin ilgili esaslar çerçevesinde yapılacağını kabul eder.

11.

Uygulanacak Kurallar
Bu sözleşme kapsamında YATIRIMCI tarafından verilecek bütün emirler ve bunlara bağlı olarak yurtiçi veya
yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında gerçekleştirilecek bütün işlemler; bu sözleşmeye, MEKSA YATIRIM’
ın YATIRIMCI’ ya zaman zaman bildireceği işlemi esas ve şartlarına ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.
Yurtdışı alım satım işlemlerinde Seri: V No: 46 sayılı tebliğin 52. maddesi çerçevesinde belirtilen hükümler
dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılmış olan sözleşme ve sermaye piyasası aracı bedelinin transferi,
saklama işlemleri ve işlem teyitleri karşılıklı hak ve yükümlülükler tebliğde belirlenen hükümler çerçevesinde
geçerli olacaktır. MEKSA YATIRIM mevzuata uygun olarak yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu tutulamaz.

11.1. Zarar ve Risk
YATIRIMCI, vadeli işlem ve opsiyon piyasaları işlemlerinin, bu piyasaların yapıları gereği risk taşıdığını ve
bunların alım satımından büyük zararlara uğrayabileceğini, açılan pozisyonların kapatılamama riski olduğunu,
bu nedenlerle aracı kurum nezdindeki alım ve satım işlemlerinden kaynaklanan tüm risk ve zararların ve bu
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zararlardan doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu sözleşmeyi imzalamakla vadeli piyasa
işlemlerinden kaynaklanabilecek zararları karşılamaya ve sonuçlarını tazmin etmeye hazır olduğunu peşinen
beyan ve kabul eder.
Ayrıca YATIRIMCI, işlemlerinin sonucu oluşabilecek borçlarından, piyasa şartlarından dolayı işlemlerinin
gerçekleşmemesinden ya da haberleşme araçlarındaki arızalardan ya da başka sebeplerle müşteri emirlerinin
uygulanmasındaki gecikmelerden veya yanlış/eksik işlem gerçekleşmesi, işlemlerin tamamlanamaması, iptal
edilmesi gibi durumlardan MEKSA YATIRIM’ ın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
11.2. Alım Satım Tavsiyeleri
MEKSA YATIRIM, YATIRIMCI’ ya yapmayı düşündüğü belirli bir alım satım veya yatırım hakkında bilgi ve tavsiye
vermeyi taahhüt etmez. YATIRIMCI’ nın verdiği her emir ve bunun sonucu gerçekleşen işlemi kendi değerlendirme
ve takdiri ile sonuçlanmış sayılır: Buna rağmen, MEKSA YATIRIM herhangi bir işlemle ilgili olarak YATIRIMCI’ ya
bilgi verir veya tavsiyede bulunur ise, YATIRIMCI’ nın bu bilgi veya tavsiyeye güvenmesi sonucunda uğrayacağı
zararlardan MEKSA YATIRIM sorumlu tutulamaz.
11.3. Kur Farkları
Alım satım emirlerinin dövizle gerçekleştirilmesi halinde, parite ve kur dalgalanmasından kaynaklanacak olumlu
veya olumsuz fark YATIRIMCI’ ya ait olup, olumlu veya olumsuz kur farkı MEKSA YATIRIM tarafından YATIRIMCI’
ya aksettirilecektir.
11.4. Yatırımcının Temerrüdü
- Yatırımcı’ nın iş bu sözleşmede belirtilen koşullardan herhangi birine uymaması veya bu maddelerde 		
öngörülen ödemeleri yapmaması, gerekli teminat, ücret, gider ve kurtaj vb. tutarları ödememesi,
- İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne veya aracı kurum tarafından ilgili dönemlerde kendisine bildirilen 		
MEKSA YATIRIM esas ve çalışma şartları ve değişikliklerinden herhangi birine aykırı davranması,
- YATIRIMCI’ nın ödemelerini tatil etmesi veya “borç ödemekten aciz duruma” düşmesi
- YATIRIMCI’ nın konkordato mühleti talep etmesi,
- YATIRIMCI’ nın iflası,
- MEKSA YATIRIM’ ın münhasır takdirine göre YATIRIMCI’ nın ilgili sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerini
yerine getiremeyecek şekilde mali durumunun bozulması ile
YATIRIMCI temerrüdü gerçekleşmiş sayılır. YATIRIMCI’ nın temerrüde düşmesi halinde MEKSA YATIRIM,
YATIRIMCI’ ya hiçbir bildirimde bulunmaksızın YATIRIMCI’ nın açık pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını
uygun gördüğü şekilde kapatabilir. YATIRIMCI’ nın MEKSA YATIRIM nezdindeki bütün kıymetlerinin tamamını
veya bir kısmını satabilir, YATIRIMCI’ nın verdiği ve henüz uygulanmamış alım satım emirlerini iptal edebilir.
YATIRIMCI’ nın muhtelif hesapları arasında uygun göreceği virmanları
yapabilir, teminatları paraya çevirebilir. YATIRIMCI hesabına alım satım yapabilir. Ayrıca, MEKSA YATIRIM,
kendi takdirine göre YATIRIMCI’ nın verdiği teminatları yeterli bulmaz ise veya herhangi bir sebeple herhangi bir
zamanda kendisini korumak amacıyla da yukarıdaki şekillerden biri ile veya uygun göreceği şekilde YATIRIMCI’
nın açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatabilir. YATIRIMCI’ nın açık pozisyonlarının bu şekilde
kapatılması sonucu YATIRIMCI hesabının borç bakiyesi vermesi halinde YATIRIMCI, bakiye borcu ödemekle
yükümlü olacağı gibi, MEKSA YATIRIM YATIRIMCI’ nın bakiye borcuna işbu sözleşmede öngörülen oranda
temerrüt faizi uygulamaya da yetkili olacaktır.
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11.5. Sınırlamalar
MEKSA YATIRIM, herhangi bir zamanda kendi takdirinde olmak üzere, YATIRIMCI’ nın sahip olabileceği veya
edinebileceği pozisyonların sayısını sınırlandırabilir. Söz konusu pozisyon limitleri konusundaki sınırlamalar
YATIRIMCI’ ya yazılı olarak MEKSA YATIRIM tarafından bildirilir. Bu nedenle, MEKSA YATIRIM YATIRIMCI’ nın
hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. YATIRIMCI,
tek başına ya da başkalarıyla birlikte mevzuatın belirlediği pozisyon limitlerini aşmamayı kabul eder.
11.6. Talimatlar
YATIRIMCI, opsiyon işlemlerinde, Mevzuatın uygulama talimatlarının verilmesine ilişkin koşullar ve süreler
koyabileceğini ve bu son tarihe kadar uygulama talimatı vermezse opsiyonların değersiz hale geleceğini kabul
eder.
Vadeli işlemlerde uzun pozisyonlarda ilk ihbar gününden en geç iki iş günü önce ve vadeli işlem sözleşmelerinde
kısa pozisyonlarda ya da opsiyonlarda uzun ve kısa pozisyonlarda son işlem gününden en geç iki iş günü önce,
YATIRIMCI, MEKSA YATIRIM’ a bu vadeli işlemleri tasfiye etme, teslim etme veya teslim alma yada bu opsiyonları
tasfiye etme, uygulama veya sona erdirme talimatı vereceğini ve MEKSA YATIRIM’ a bu uygulama veya teslim
için yeterli fonları ve/veya gerekli dokümanları teslim edeceğini kabul eder. Opsiyon işlemleriyle ilgili bu talimat,
fon ve/veya dokümanlar opsiyonun son geçerlilik tarihinden önce, MEKSA YATIRIM’ ın eline geçmediği takdirde,
MEKSA YATIRIM opsiyonu sona ermeye bırakabilir. YATIRIMCI, borsa veya takas merkezinin aksine bir talimat
olmadıkça bazı “in-the-money” opsiyonlannı otomatik olarak uygulayabileceğini kabul eder.
11.7. Birden Çok Hesap Durumu
MEKSA YATIRIM nezdinde YATIRIMCI’ ya birden çok hesap açılması halinde ayrı bir sözleşme yapılmadıkça, bu
hesapların tümü işbu sözleşme kapsamında kabul edilecek ve bunların tümüne işbu Sözleşme uygulanacaktır.
11.8. Ses Kayıtlan
Telefon ile alınan emirlerde, Seri: V No :6 sayılı tebliğin 9. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, MEKSA YATIRIM
tarafından ses kaydı yapılmaktadır. MEKSA YATIRIM’ ın yapmış olduğu bu ses kaydı, ihtilaf halinde taraflar
arasında kesin delil oluşturacaktır.
11.9. Temlik Yasağı
YATIRIMCI, MEKSA YATIRIM’ ın yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve vecibelerini ve aracı
kurumun nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.
12.

Delil Şartı
Bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflarda MEKSA YATIRIM’ ın defter, belge ve
kayıtlan ile MEKSA YATIRIM tarafından ses kayıtları incelenir.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla MEKSA YATIRIM’ ın
telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.) gibi iletişim araçları ile veya sözlü
olarak YATIRIMCI’ dan emir aldığı durumlarda, MEKSA YATIRIM’ ın defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması
durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleriyle (Internet, Intranet, vb.)
gönderilen talimat örnekleri MEKSA YATIRIM ile YATIRIMCI arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu’nun 287. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir.
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13.

Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi
İşbu sözleşme süresiz olup, taraflarca yedi iş günü öncesinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme
feshedilebilir.
Sözleşmenin feshi durumunda YATIRIMCI’ nın talimatı doğrultusunda YATIRIMCI’ ya ait nakit ve menkul kıymetler
bir başka kuruluşa transfer edilir. YATIRIMCI’ ya ait menkul kıymetler mislen teslim edilir.
YATIRIMCI’ın MEKSA YATIRIM’a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu
borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

14.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
MEKSA YATIRIM iş bu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir.
MEKSA YATIRIM bu değişiklikleri YATIRIMCI’ ya iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Bildirimin YATIRIMCI
tarafından alındığı ya da bu Sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere
karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. YATIRIMCI’ ın bu
nedenle Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır. YATIRIMCI mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı
taktirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

15.

Temsil
MEKSA YATIRIM’ a karşı yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş
kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Temsilcilerin bu sözleşme ile YATIRIMCI’ nın
yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir.
Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler YATIRIMCI tarafından noter kanalıyla MEKSA YATIRIM’ a
bildirilinceye kadar, MEKSA YATIRIM yönünden geçerli olacaktır.

16.

Ortak Hesap
Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle MEKSA YATIRIM nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda,
aksi yazılı olarak MEKSA YATIRIM’ a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap
sahiplerinin muvaffakatına gerek olmaksızın, münferiden MEKSA YATIRIM’ a her türlü talimat ve emir vermeye
ve ortak hesapta bulunan menkul kıymet ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye bu Sözleşme’de yazılı
hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Bu nedenle, müşterek yatırım hesabı sahiplerinden her birisi, diğer
hesap sahibi veya sahiplerinin yatırım hesabını kullanmalarından doğacak tüm sonuçlardan müteselsilen sorumlu
olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Vefat halinde, haciz, tedbir, vb. kanuni işlemler karşısında aksi
sözleşmede belirtilmediği sürece hak ve borçlar eşit sayılır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu Sözleşme’den
doğacak borç ve yükümlülüklerden MEKSA YATIRIM’ a karşı müteselsilen sorumludur. MEKSA YATIRIM ortak
hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş
sayılır.

17.

İş Günü Sayılmayan Günler
Cumartesi Günleri: YATIRIMCI, MEKSA YATIRIM’ ın kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul
eder ve MEKSA YATIRIM’ ın Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder.
YATIRIMCI, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri ile Borsa veya düzenleyici Kurumlar ile Devlet tarafından
resmen ilan edilebilecek diğer tatil günlerinde MEKSA YATIRIM’ ın kapalı olacağını ve MEKSA YATIRIM ile olan
ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder.
Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü MEKSA YATIRIM”
ın kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı YATIRIMCI kabul eder. YATIRIMCI, MEKSA
YATIRIM’ m kapalı olduğu bu gibi günlerin MEKSA YATIRIM tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul
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eder. YATIRIMCI bu gibi durumlarla MEKSA YATIRIM’ m gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder.
18.

Mevzuat
İşbu sözleşmede açıklık veya hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemelerine aykırı hükümler uygulanamaz.
Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan
hallerde ise genel hükümler uygulanır.

19.

Uyuşmazlıkların Hali
İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir

20.

Kısmi Hükümsüzlük
Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, bu hükümsüzlük sözleşmenin geçerliliğini
etkilemez.

21.

Müşteri Beyanı
YATIRIMCI bu sözleşmenin tüm hükümlerini anladığı ve bütün koşullarını kabul ettiğini vadeli İşlem ve opsiyon
sözleşmelerini alıp satmanın yüksek risk taşıdığını ve işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükleri eksiksiz yerine
getireceğini kabul ve beyan eder.
İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 21 (yirmi bir) madde ve ekleri ile geçerli olup, ......./......./......... tarihinde
.........................’da tek nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup bir nüshası yatırımcıya verilmiştir.

YATIRIMCI A D / SOYAD

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

YATIRIMCI İMZA
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YATIRIMCI RİSK VE İŞLEM ÖZET FORMU
1.

İÇERİK VE RİSKLER
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda yatırmış olduğunuz
teminatlara göre yüksek kar elde edebileceğiniz gibi yatıracağınız teminatların çok üzerinde zarar potansiyeli
olduğunu göz önüne almanız gerekmektedir. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’ nda işlem yapmaya
karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri çok iyi anlamanız, mali durumunuzu ve diğer
kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

2.

SÖZLEŞMELER
Mevcut Düzenleme koşullarında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası tarafından işleme açılan sözleşme tipleri
üzerinde işlem yapabilirsiniz. İşlemleriniz alım (uzun pozisyon) yada satım (kısa pozisyon) şeklinde olabilir.

3.

DÜZENLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR
Vadeli İşlem ve Opsiyon işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile;
3.1. Yatırımcı risk bildirim formunu okuyup anladığınıza dair imzalamanız,
3.2. İşlem yapacağınız ürünleri tanımanız,
3.3. Vadeli işlemler sözleşmesini imzalamanız,
3.4. Yatırımcı bilgi formundaki bilgileri tam olarak doldurmanız, gerekmektedir.

4.

İŞLEMLERE BAŞLAYABİLME
Vadeli İşlemleri gerçekleştirmek için imzaladığınız sözleşmeye dayanarak işlem emri verebilmeniz için,
4.1. MEKSA Yatırım tarafından ürün bazında belirlenen başlangıç teminatlarını yatırmanız (Borsa’ nın teminat
oranlanın değiştirmesi sonucunda, teminat oranları MEKSA Yatırım tarafından otomatik olarak artırılabilecektir.)
4.2. Sözleşmenizin Takasbank A.Ş tarafından onaylanıp sicil numarasının belirlenmesinden 1 (bir) gün sonra
işlemlere başlayabileceğinizi, göz önüne almanız gerekmektedir.

5.

KAR-ZARAR VE TEMİNAT DURUMU
Vadeli İşlem ve Opsiyon borsasında işlem gerçekleştirdiğiniz anda sürdürme teminatlarınız, ürün fiyatları ve
uzlaşma fiyatlarına göre değerlendirilecek olup; Borsa’ nm belirlemiş olduğu asgari sözleşme sürdürme teminatı
oranına ulaştığınız durumda aynı gün en geç 16:00’ya kadar sürdürme teminatınızı MEKSA” Yatırım’ ın belirlediği
başlangıç teminatına tanımlamanız gerekmektedir.

6.

TEMERRÜT VE TASVİYE İŞLEMLERİ
6.1. Sürdürme teminatını aynı gün 16:00 ‘ya kadar tamamlamamış iseniz temerrüt
hükümlerinin devreye gireceğini bilmeniz,
6.2. Ertesi gün teminat tamamlamamanız durumunda Borsa kuralları gereği temerrüt
faizinin 3 katı uygulanacağını bilmeniz,
6.3. Pozisyonunuzun başlangıcı ertesi gün seans başlangıcına kadar (şu anda09:15)
teminatınız tamamlanmamış ise mevcut pozisyonlarınızın MEKSA Yatırım
tarafından ters pozisyon alınarak kapatılacağı, tüm temerrüt faizleri ve masrafların,
varsa kalan bakiyenizden kesileceğini bilmeniz,
6.4. Pozisyonlarınızın kapatılamaması durumunda veya pozisyonlarınız kapatıldıktan
sonra dahi borcunuz kalıyor ise bu miktarın tarafımızdan talep edileceği ve
gerekiyorsa yasal yollara başvurulacağı ve varsa diğer hesaplarınızdan mahsup
edileceğini bilmeniz gerekmektedir.
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7.

NAKİTLERİNİZİN NEMALANDIRILMASI
Gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için belirlenen başlangıç teminatlarının üzerinde teminat yatırmış veya
pozisyon kapatmış iseniz veya açık pozisyonlarınızın uzlaşma fiyatına göre hesaplanan karlılık miktarının
hesabınıza aktarıldığı anda mevcut nakitlerin talep ettiğiniz taktirde (Repo-Ters Repo sözleşmesini imzalamış
iseniz) repo faizi ile değerlendirileceğini (nemalandırılacağını) bilmeniz gerekmektedir. Takasbank A.Ş nezdinde
bulunan nakitleriniz Takasbank A.Ş tarafından ayrıca nemalandırılacaktır.

8.

BAŞLANGIÇ TEMİNAT ORANI VE TEMİNATA KABUL EDİLECEK VARLIKLAR
Vadeli İşlem ve Opsiyon borsasında belirlenen başlangıç teminatları ile söz konusu ürünlere ait sözleşme büyüklüğü
oranı yüksek olduğundan dolayı sık sık teminat tamamlanması gerekecektir. Bu nedenle, teminatlarınızın nakit
teminat cinsinden ve B Tipi Fonlardan oluşmasını önermekteyiz.
Nakit dışı teminatlardan, DIBS’ler için itfa tarihleri, hisse senetleri için temettü ödemesi ve sermaye artırımları ile
İMKB nezdindeki fiyatlarının değişmesi, döviz için ise yine spot piyasa değerlerinin teminatınızın değerini her an
etkileyecek ve teminat tamamlama çağrısına neden olacaktır.
Ayrıca, nakit dışı teminatların değerleme katsayılarının nakit teminata göre daha düşük olması da dikkat edilmesi
gereken diğer bir husustur.

9.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE UYGULANACAK KURALLAR
Borsa Yönetim Kurulu’ nun olağanüstü durum tedbirleri kararı alması halinde; “açık pozisyonların tamamının
kapatılması”, “sözleşme bazında işlemleri ve seansı geçici olarak durdurmak”, “Borsa faaliyetlerinin geçici olarak
durdurulması”, “işlemlerin iptal edilmesi” kararları alınabilir ve Borsa üyesi tüm Aracı Kurumlar ile yatırımcıları için
uygulanır.
Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda teminatlarınızın
tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. Bu formda yer alan bilgiler,
genel amaçlı bilgilendirme niteliğinde olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenden dolayı tasarruflarınızı bu tip yatırımlara
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz.

MEKSA YATIRIM YETKİLİSİ

YATIRIMCI

Ad Soyad

:

Ad Soyad

:

İmza		

:

İmza

:
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MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İSTANBUL

Nezdinizdeki ............................................ No’lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi
gereken Vadeli İşlem Opsiyon Borsası’na ait aylık hesap ekstrelerini ve işlem teyit formlarını, gerek telefonla, gerek
şahsen seans esnasında, gerekse internet üzerinden hesap durumumu ve işlemlerini her gün takip edebilmem
nedeniyle, adresime gönderilmemesini ve gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet
üzerinden takip edemediğim durumlarda SPK Mevzuatı gereği ekstrelerin ve işlem teyit formlarının gönderilmesi
gereken süre zarfında Kuruluşunuza gelerek hesap ekstre ve dökümlerimi okuyup imzalayacağımı, imzalamadığım
takdirde cari hesap durumum konusunda mutabık sayılacağımı, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Tarih

:....../...../......

Yatırımcı Adı ve Soyadı

:

İmza

:
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MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Aracı kurumunuzun...........................................................................hesap no’lu müşterisiyim. Vadeli
İşlemler ve Opsiyon Borsası nezdindeki hesabımdan gerçekleşen işlemlerin neticesinde ödemek zorunda olduğum
komisyon, vergi, masraf v.b. kesintilerin cari hesabımdan tahsil edilmesini, borca yetecek miktarda naktin cari
hesabımda olmaması durumunda, talimat vermem beklenmeksizin borç tutarındaki miktarın Vadeli İşlemler için
teminatta tutulan nakit bakiyemden alınarak cari hesabıma aktarılmasını ve borcuma mahsup edilmesini kayıtsız
şartsız gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Saygılarımla,

Müşteri Adı Soyadı

:

Müşteri Hesap Numarası

:

Müşteri İmzası

:

Tarih

:

Genel Müdürlük Onayı

:

İş bu talepname huzurumda imzalanmıştır.

Huzurunda İmzalananın Adı Soyadı

:

İmzası

:

Tarih

:. . . . . . / . . . . . . / . . . . . .
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MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirketiniz nezdinde bulunan.........................................................................hesabımda yer alan VOB
(Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası) İşlemlerim ile ilgili olarak gönderilmesi gereken;

a) Türev Piyasalar Hesap Ekstresi
b) Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu
c) Türev Piyasalar Müşteri Kar / Zarar Raporu
d) Türev Piyasalar Gayri nakdi Teminatlar Raporu
e) Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi
f) Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi
raporlarının her türlü sorumluluk tarafıma ait olmak üzere tarafıma gönderilmesini istemiyorum. Gereğinin
yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Müşterinin Hesap No’su

:

Müşterinin Adı Soyadı

:

Müşterinin İmzası

:

Tarih

:

Genel Müdürlük Onayı

:
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