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J.P. Morgan Securities Limited ("Endeks Sponsoru "), JPCCI Gelecek Ay Hariç Tarım 10 ER 
Endeksine (“Endeks ”) referans gösterilen hiçbir menkul kıymeti, diğer finansal ürün veya 
işlemi (her biri bir "Ürün ") desteklememekte, onaylamamakta ve başka şekilde teşvik 
etmemektedir. Endeks Sponsoru, menkul kıymetlere veya genel olarak finansal ürünlere ya 
da özelde Ürüne yatırım yapmanın uygunluğuna, veya Endekslerin herhangi birinin emtia 
futures piyasasındaki yatırım fırsatlarını izleme veya başka bir şekilde amacına ulaşma 
imkanına ilişkin olarak, herhangi bir Ürünün sahiplerine veya kamuoyunun herhangi bir 
üyesine, açık veya zımni hiçbir beyan veya garantide bulunmaz. Endeks Sponsoru, 
Endeksleri belirlerken, oluştururken veya hesaplarken, herhangi bir Ürünün sahiplerinin veya 
diğer herhangi bir şahsın ihtiyaçlarını dikkate alma yükümlülüğü altında değildir. Endeks 
Sponsoru, çıkarılacak herhangi bir Ürünün zamanlamasının, fiyatlarının veya miktarlarının 
tespitinden veya Ürünün nakde dönüştürüleceği denklemin tespitinden veya 
hesaplamasından sorumlu değildir, bunlara iştirak etmemiştir ve etmeyecektir. Endeks 
Sponsorunun, herhangi bir Ürünün yönetim, pazarlama veya alım-satımı ile ilgili olarak hiçbir 
yükümlülüğü veya sorumluluğu yoktur. 

ENDEKS GÜVENĐLĐR ADDEDĐLEN KAYNAKLARDAN ELDE EDĐLMĐŞTĐR, ANCAK ENDEKS 
SPONSORU, ENDEKSĐN VEYA ENDEKSLE ĐLGĐLĐ OLARAK SAĞLANAN DĐĞER 
BĐLGĐLERĐN GERÇEKLĐĞĐNĐ, GÜNCELLĐĞĐNĐ, TAM VEYA EKSĐKSĐZ OLUŞUNU GARANTĐ 
ETMEZ. ENDEKS SPONSORU TARAFINDAN, ENDEKSĐN VEYA ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN 
HERHANGĐ BĐR VERĐNĐN DURUMUNA, TATMĐNKAR KALĐTEDE OLUŞUNA, 
PERFORMANSINA, VEYA AMACA UYGUNLUĞUNA, BUNLARDAKĐ ATLAMALARA VEYA 
ENDEKSĐN HERHANGĐ BĐR ÜRÜNLE BAĞLANTILI OLARAK KULLANILMASINA ĐLĐŞKĐN 
OLARAK AÇIK, KANUNĐ VEYA ZIMNĐ HĐÇBĐR BEYAN, GARANTĐ VEYA KAYITTA 
BULUNULMAMAKTA VE HĐÇBĐR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜK 
ÜSTLENĐLMEMEKTEDĐR, VE KANUNEN SORUMLULUK REDDĐNĐN YASAKLANDIĞI 
HALLER HARĐCĐNDE BÜTÜN BU BEYAN, GARANTĐ VE KOŞULLAR 
REDDEDĐLMEKTEDĐR. 

Kanunun izin verdiği en geniş ölçüde, Endeksin kullanımı ile ilgili olarak veya herhangi bir 
Ürünle ilgili olarak, gerek haksız fiilden, gerekse sözleşmeden, kusursuz sorumluluk veya 
diğer şekillerde kaynaklanabilecek, sınırlama olmaksızın özel, cezai, dolaylı veya arızi 
zararlardan dolayı sorumluluklar dahil (sınırlama olmaksızın kar kaybı, zaman kaybı ve firma 
değeri dahil) her türlü zarar, ziyan, maliyet, gider, masraf veya diğer yükümlülüklerden dolayı, 
bu zararların muhtemel olduğu bildirilmiş olsa dahi, Endeks Sponsorunun hiçbir şahsa veya 
kuruluşa karşı hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmayacaktır. 

Endeks, Endeks Sponsorunun münhasır malıdır ve Endeks Sponsoru bunun üzerindeki bütün 
müseccel haklarını korumaktadır. 

 


