TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI TADİL EKİ
İşbu Türev Araçları Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Genel Hüküm ve Şartları Tadil Eki (“Tadil
Eki”), ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ile YATIRIMCI arasında akdedilen Türev Araçları
Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Genel Hüküm ve Şartları’nın “Teminat ve Takasa İlişkin
Hükümler” başlıklı 8 inci maddesi içerisine 8.3.2.nci sırada olmak üzere eklenen yeni hükümleri
düzenlemektedir.
Önemli Açıklama
İşbu Tadil Eki, Türev Araçları Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin 8.maddesi içerisine, yeni alt
maddeler olarak, 8.3.2.nci sırada olmak üzere eklenen yeni hükümlerin eklenmesini konu almaktadır.
Bu yeni hükümler, 01.06.2022 tarihinden itibaren kendiliğinden yürürlüğe girecek ve Sözleşme’nin bir parçası
haline gelecektir.
Bu Tadil Eki’ne konu değişiklikleri kabul etmemekte iseniz, 01.06.2022 tarihinden önce ATA YATIRIM’a
yazılı olarak fesih ihbarında bulunabilir ve Sözleşme’yi tamamen sona erdirebilirsiniz. Bu şekilde Sözleşme’yi
sonlandırmayı tercih etmeniz halinde Sözleşme’de düzenlenen fesih usulüne riayet etmeniz ve borçlarınızı ifa
ederek hesabınızı kapamanız gerekecektir.
Sözleşme’yi sona erdirmemeniz ve 01.06.2022 tarihinden sonra hesabınızda işlemler yapmanız halinde, işbu
Tadil Eki’ne konu yeni hükümleri kabul etmiş olacaksınız ve yeni hükümler anılan tarih itibariyle yürürlüğe
girecektir.
TÜREV ARAÇLARI ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE YENİ
EKLENEN HÜKÜMLER
1-Türev Araçları Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin “Teminat ve Takasa İlişkin Hükümler”
başlıklı 8 inci maddesi içerisine, 8.3. maddesi ile 8.4.maddesi arasında olmak üzere yeni alt madde olarak,
8.3.2.nci sırada olmak üzere aşağıdaki madde eklenmiştir:
8.3.2.Gün İçi Teminat Tamamlama Çağrısı:
Aracı Kurum, Türev piyasa kuralları gereği belirlenecek gün içi teminatını müşteriden talep edebilir. Müşteri,
anılan talep uyarınca talep edilen teminatı Aracı Kurum’a derhal vermekle yükümlüdür.
Müşteri, aşağıdaki durumlarda Aracı Kurum’u yetkilendirdiğini kabul ve beyan eder:
a) Saklamacı kurum nezdinde bulunan toplam teminatlarının; herhangi bir zamanda mevcut tüm
pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından belirlenmiş başlangıç teminat tutarlarına oranlarının %50 veya
altına düşmesi halinde, teminat tamamlama çağrısı yapılması ve teminat tamamlama için bir süre
verilmesi, anılan düşüşten önce verilen teminat tamamlama süresinin sonuna kadar beklenmesi
gerekmeksizin,
b) Vade sonunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi,
c) Mevcut veya yeni açacağı pozisyonlara dair teminat oranlarının artırılması ve/veya ek teminat istenmesi
halinde talep edilen teminatı Aracı Kurum tarafından talep tarihinde belirtilecek süre içinde
tamamlamaması halinde,
Müşteri’ye ihbar veya ihtarda bulunulması gerekmeksizin ve/veya onayı alınmaksızın,
Müşteri’nin bekleyen pasif emirlerini iptal etmeye, düzeltmeye ve açık pozisyonların tamamen veya kısmen,
Aracı Kurum’ca uygun görülen zamanda ve fiyattan ve Aracı Kurum’un dilediği üründeki pozisyondan
başlayarak re’sen kapatmaya, likidite etmeye Aracı Kurum’u gayrikabili rücu olarak yetkili kılmıştır. Aracı
Kurum’un Müşteri’nin herhangi bir VİOP kontratı ile ilgili olarak teminat tamamlama çağrısına rağmen
teminatı tamamlamamış olması nedeniyle Aracı Kurum tarafından Takasbank’a ödenen VİOP tutarlarının ve
ferilerinin tahsili için dahi bu hak ve yetkilere sahip olduğunu kabul eder.
2. İşbu Tadil Eki’nde değiştirilmeyen tüm Sözleşme hükümleri, aynen yürürlükte kalmaya devam eder.
3. Taraflar, işbu Tadil Eki’nin tümünü okuyup, anladıklarını ve içeriğini kabul ederek, bir örneğini teslim
aldıklarını kabul ve beyan eder.
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