
 

 

  

RİSK BİLDİRİM FORMLARI 

 

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU 

 
Önemli Açıklama 
 
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar 
riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar 
vermeniz gerekmektedir. 
 
Bu amaçla, Seri: III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Tebliğ”in 25. maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri 
Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. 
 
Uyarı 
 
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz 
sermaye piyasası işlemlerine ilişkin “Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye 
piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını 
www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. 
 
 
Risk Bildirimi 
 
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 
 

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden 
gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsa ve takas 
merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari 
düzenleme yükümleri uygulanacaktır. 

 
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat 

hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü 
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız 
para tutarını dahi aşabilecektir. 

 
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisiyle nedeniyle, düşük 

özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de 
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisini tarafınıza yüksek kazançlar 
sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

 



 

 

  

4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı 
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği 
tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

 
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili 

personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği 
ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının 
bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

 
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, 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 bilinmelidir. 

 
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün 

komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler 
parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile 
ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. 

 
İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım 
satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. 
Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde 
araştırma yapmalısınız. Yedi maddeden oluşan bu formun her sayfasına 
imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da 
formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim. 
 

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında 
yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava 
haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri 
Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak 
Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. 

 

ALIMSATIM ARACILIĞI HİZMET VE FAALİYETLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU 

Önemli Açıklama 
 
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar 
riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar 
vermeniz gerekmektedir. 
 
Bu amaçla, Seri: III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Tebliğ”in 25. maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri 
Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. 



 

 

  

 
Uyarı 
 
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz 
sermaye piyasası işlemlerine ilişkin “Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye 
piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını 
www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. 
 
 
Risk Bildirimi 
 
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 
 

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden 
gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsa ve takas 
merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari 
düzenleme yükümleri uygulanacaktır. 

 
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat 

hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü 
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız 
para tutarını dahi aşabilecektir. 

 
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisiyle nedeniyle, düşük 

özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de 
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisini tarafınıza yüksek kazançlar 
sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

 
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı 

bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği 
tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

 
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili 

personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği 
ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının 
bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

 
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, 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 bilinmelidir. 

 
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün 

komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler 
parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile 
ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. 



 

 

  

 
İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut 
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım 
satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. 
Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde 
araştırma yapmalısınız. Yedi maddeden oluşan bu formun her sayfasına 
imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da 
formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim. 

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında 
yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava 
haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri 
Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak 
Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. 

 

 

BORSA İSTANBUL A.Ş.(BIST) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM 
FORMU 
 
 
ÖNEMLİ AÇIKLAMA: 
BIST GİP’te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım 
riski taşımaktadır. BIST GİP’te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde 
edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP’te işlem 
yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali 
durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 
 
Bu amaçla, BIST GİP Yönetmeliği’nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk 
Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız 
gerekmektedir. 
 
UYARI: 
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile BIST GİP’te 
işlem yapma yetkisine sahip, BIST’nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup 
olmadığını www.spk.gov.tr ve www.borsaistanbul.com.tr internet sitelerinden veya diğer 
iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. 
 
RİSK BİLDİRİMİ 
(YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR) 
 
GEDİK YATIRIM Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara ek olarak: 
 
1. Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP’te 
gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BIST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları 
tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi 
olacağının, 



 

 

  

2. GİP’in, BIST kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip 
şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin 
işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun, 
3. GİP’in, BIST Pay Piyasası’ndan (PP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize 
edildiğinin, GİP’in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin PP ile benzerlikler 
gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul 
edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve PP 
arasında farklılıklar bulunduğunun, 
4. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabulünün BIST GİP Yönetmeliği’ne göre yapıldığının, 
BIST Kotasyon Yönetmeliği’ne göre yapılmadığının, 
5. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul şartı olarak SPK ve BIST tarafından nicelik ve/veya 
niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi 
unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu 
ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, 
6. Şirket paylarının GİP’te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı 
tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak BIST Yönetim 
Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının, 
7. Şirketin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem 
sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi’nden 
çıkarılabileceğinin, 
8. Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem 
görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı 
anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun, 
9. Şirketin payları GİP’te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve 
piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa 
danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının 
geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının 
işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile 
anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi’nden çıkarılabileceğinin, 
10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından 
tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP’te işlem görmesine izin 
verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının BIST tarafından tekeffülü anlamına 
gelmeyeceğinin, GİP’te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim 
zararlardan BIST’nin sorumlu olmadığının, 
11. GİP’in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecek şirketlerin sermaye 
piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa’da işlem gören şirketlere 
göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti 
kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, 
faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer 
aldığının, bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun 
tarafımca bilindiğini, BIST GİP Risk Bildirim Formu’nu okuyup anladığımı, özgür iradem 
sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 
 

 
SERBEST İŞLEM PLATFORMU ( SİP ) RİSK BİLDİRİM FORMU 
 
GEDİK YATIRIM Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara ek olarak :  



 

 

  

 
 
1. Serbest İşlem Platformu (SİP)’nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa’da 
işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,  
 
2. Şirket paylarının SİP’e kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında 
BIST tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir 
inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında 
yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye 
büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme 
yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da söz 
konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme 
yapılmayacağının, 
  
3. SİP’te işlem gören şirketin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde,  şirket 
paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,  
 
4. SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği “Şirketin paylarının SİP’te işlem 
görmeye başladığı tarihten itibaren SPK’nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların 
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması 
yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermeye piyasası mevzuatı yükümlülükleri 
açısından SİP’te işlem gören şirketler için Kurul’ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi 
olduğunun,  
 
5. Şirket paylarının SİP’te işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BIST 
tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, SİP’te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk 
nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BIST’nin sorumlu olmadığının Bilincinde 
olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu’nu ve Serbest İşlem 
Platformu İşleyiş, Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu 
imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.  
 
 
 
FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA 
SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE 
YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU 

 
 
 
Önemli Açıklama: 
Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının 
sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık 
ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi 
zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artımına katılma kararı vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak 
karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay 
Tebliği”nin (Tebliğ) 19. maddesinde belirtildiği üzere bu “Risk Bildirim Formu”nda yer alan 
aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. 
 



 

 

  

 
Uyarı: 
İşlem yapmaya başlamadan önce; fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya 
da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye 
artırımında bulunan ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup 
olmadığını, sermaye azaltımı ve sermaye artırımına ilişkin ortaklık esas sözleşme değişikliği 
hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü olup olmadığını, payları satın almanıza 
aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup 
olmadığını www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya 
diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. 
 
 
Genel Bilgi: 
Sermaye azaltımı en genel ifadeyle, şirket esas sözleşmesinde yazılı olan muayyen sermayenin 
toplam itibari değerinin rakamsal olarak azaltılmasıdır. Sermaye azaltımının başlıca iki temel 
sebebi bulunmaktadır. Bunlar, sermayenin gerçek ihtiyacının üzerinde olması ve bilanço açığının 
(geçmiş yıl zararları ile dönem zararlarının toplamı) kapatılmasıdır. Anonim şirketlerde sermaye 
azaltımı değişik yöntemler uygulanarak yapılabilir. Bu yöntemler; 
- Payların itibari değerinin düşürülmesi, 
- Pay sayılarının azaltılması yani payların birleştirilmesi veya yok edilmesidir. 
SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 19’uncu maddesinde fon çıkışı 
gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından 
itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre; 
1- Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması 
amacıyla sermaye azaltımı yapabilir. Yapılacak sermaye azaltımı ile münhasıran bilanço açığı 
kapatılır. 
2- Sermaye azaltımına konu tutarın, yapılacak sermaye azaltımı sonrasında hesaplanacak 
payların düzeltilmiş borsa fiyatının payların nominal değerinin %20’sini aşmayacak şekilde 
belirlenmesi zorunludur. 
3- Ortaklıkların bilanço açığının bulunmaması veya yapılacak sermaye azaltım tutarının bilanço 
açığından fazla olması durumunda, ortaya çıkacak olan fazlalık için sermaye azaltımı ile sermaye 
artırımına eş anlı olarak karar verilmesi gerekir. Bu takdirde yapılacak sermaye artırımının asgari 
olarak söz konusu fark kadar fazla olması zorunludur. Sermaye artırımına ilişkin izahnamenin 
SPK’ca onaylanmasına ilişkin başvuru sermaye azaltımına ilişkin olarak SPK’ya yapılacak 
başvuru ile birlikte yapılır. 
4- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle 
yapılabilir. Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye 
azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin Pay 
Tebliği’nde belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız 
mümkündür. 
 
 
Risk Bildirimi: 
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara 
ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 
1- Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama 
Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm 
idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 



 

 

  

2- İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 
ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade 
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren 
yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. 
3- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının 
sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık 
ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada 
oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü 
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını 
dahi aşabilecektir. 
4- Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla 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. 
5- Yatırım kuruluşunun, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da 
sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında 
bulunan halka açık ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve 
yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 
6- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının 
sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık 
ortaklığın paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım 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. 
7- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının 
sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık 
ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, 
ortaklık paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır. 
8- Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise 
yatırım danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu 
ürünler üzerinden yapmanız uygun olacaktır. 
9- Yatırım yaptığınız ortaklığın, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da 
sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırım 
sürecini www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir. İşbu fon çıkışı gerektirmeyen 
sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl 
içerisinde yapılacak sermaye artırımı risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye artırımda bulunan ortaklık ve bu ortaklığın 
paylarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. 
Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma 
yapmalısınız. Dokuz maddeden ve üç sayfadan oluşan bu formun her sayfasına imza/paraf  
atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin 
geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim. 

 
 

NOMİNAL DEĞERİN ALTINDA PAY İHRACI YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI 
RİSK BİLDİRİM FORMU 
 
Önemli Açıklama: 
 



 

 

  

Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık 
ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr 
edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artımına katılma 
kararı vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu 
ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 
 
Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin (Tebliğ) 18. 
maddesinde belirtildiği üzere bu “Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları 
anlamanız gerekmektedir. 
 
Uyarı: 
 
İşlem yapmaya başlamadan önce; nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye 
artırımında bulunan ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde 
olup olmadığını, nominal değerin altında pay ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 
izin alınıp alınmadığını, payları satın almanıza aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım 
hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını www.spk.gov.tr, 
www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim 
araçlarıyla kontrol ediniz. 
 
Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımına İlişkin Genel Bilgi: 
 
Anonim şirketlerle ilgili genel düzenlemeleri içeren Türk Ticaret Kanunu, itibarî (nominal) 
değerinden aşağı bedelle pay çıkarılmasını yasaklamaktadır. Bu durum piyasa fiyatı, itibarî 
(nominal) değerinin altına düşen halka açık şirketlerin itibarî (nominal) değerin altında bir 
bedelle nakit sermaye artırımı yapmalarına imkân vermemekte ve sermaye ihtiyacı olan bu 
şirketleri zor durumda bırakabilmektedir. 
 
Örneğin, borsada işlem gören bir halka açık ortaklığın bir adet payının itibarî (nominal) 
değeri 1 TL’yken piyasa fiyatının 1 TL’nin altında (örneğin 0,8 kuruş) olması durumunda, bu 
halka açık ortaklığın itibarî (nominal) değer (1 TL) üzerinden yapacağı sermaye artırımına 
katılım sağlaması (0,8 kuruş piyasa değeri olan bir paya, ortakların 1 TL vermesi söz 
konusu olacağından) mümkün olamayabilecektir. 
 
Bu nedenle, halka açık ortaklıklara ilişkin özel düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası 
Kanunu’nda payların piyasa fiyatı, nominal değerinin altında olması durumunda, payların 
nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine SPK tarafından izin verilebileceği 
belirtilmiştir. Böylece, piyasa fiyatı nominal değerinin altına inmiş bir halka açık ortaklığın 
sermaye artırımı yaparak nakit elde etmesi mümkün olabilecektir. 
 
SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 18’inci maddesinde nominal 
değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna 
göre; 
 
1- Bu olanaktan sadece borsada işlem gören halka açık ortaklıklar yararlanabilecektir. 
2- Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar nominal değerin altında pay ihraç 
edemeyecektir. 
3- Bu olanaktan yararlanmak için, sermaye artırım kararının kamuya açıklanma tarihinden 
önceki otuz gün içinde paylarının borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının 



 

 

  

ortalamasının nominal değerinin altında olması gerekmektedir. (Örneğin 1 TL nominal 
değerli bir şirketin sermaye artırım karar tarihinden önceki günlük ağırlıklı ortalama piyasa 
fiyatının 30 günlük ortalamasının 0,8 kuruş olması durumunda). 
4- İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten 
önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından aşağı 
olamayacaktır. (Yukarıdaki örnekte 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat 0,8 kuruş olduğu için 
nominalin altında ihraç edilecek pay bedeli 0,8 kuruş ile 1 TL arasında olabilecektir). 
5- Ortaklığın sermayesi, nominal değer üzerinden tescil edilecek ancak ihraç edilecek 
payların nominal değeri (örneğin 1 TL) ile ihraç değeri (örneğin 0,8 kuruş) arasındaki fark 
(örneğin 0,2 kuruş), özkaynaklarda indirim kalemi olarak izlenecektir. 
 
Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği’nde 
belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız 
mümkündür. 
 
Risk Bildirimi: 
 
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 
 
1- Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi 
Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat 
ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 
2- İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün 
komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal 
olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır 
örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. 
3- Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık 
ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. 
Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın 
tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız 
para tutarını dahi aşabilecektir. 
4- Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla 
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. 
5- Yatırım kuruluşunun, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda 
bulunan ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 
6- Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklığın 
paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım 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. 
7- Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklığın 
Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, 
ortaklık paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate 
alınmalıdır. 



 

 

  

8- Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede 
ise yatırım danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların 
sunduğu ürünler üzerinden yapmanız uygun olacaktır. 
9- Yatırım yaptığınız ortaklığın, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırım 
sürecini www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir. İşbu nominal değerin 
altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak 
mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, nominal değerin altında pay 
ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım 
satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla 
tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma 
yapmalısınız.   
 
Dokuz maddeden ve üç sayfadan oluşan bu formun her sayfasına imza/paraf atmaya 
gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu kabul ve beyan ederim. 
 
 
VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 
RİSK BİLDİRİM FORMU 
 
Önemli Açıklama: 
 
Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye 
piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar 
vermeniz gerekmektedir.  
 
Bu amaçla, “VII-128.3 VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI 
TEBLİĞİ”nin (Tebliğ) 9. maddesinde öngörüldüğü üzere “Varantlara İlişkin Risk Bildirim 
Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.  
 
Uyarı: 
 
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Alım Satım Aracılığı 
Yetki Belgesi”ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve 
sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden 
öğrenebilirsiniz.  
 
Varantlara İlişkin Genel Bilgi: 
 
Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi 
önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma 
hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet 
niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır.  
Varantın dayanak varlığını, BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BİST 30 
endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. 
Dayanak göstergesi ise Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) tarafından oluşturulmuş hisse senedi 
endeksleridir.  



 

 

  

 
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen 
dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, 
geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler 
de varanta dayanak teşkil edebilir.  
 
Bu formda yer alan açıklamalar Tebliğ’in 20’nci maddesi uyarınca Kurul’un uygun göreceği 
varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. 
Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz 
konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek 
zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı 
kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.  
 
 
İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler: 
 
1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BİST mevzuatı çerçevesinde belirlenecek 
işlem esasları kapsamında BİST’nin uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına 
dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite 
sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu 
vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BİST 
tarafından belirlenir.  
 
2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve BİST’de işlem görmesi 
zorunludur. BİST’de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar 
BİST tarafından belirlenir.  
 
3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.  
 
4. Dayanak varlığı veya göstergesi BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BİST 
30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse BİST senedinden oluşan sepetin olduğu 
varantlarda uzlaşı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak 
varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının 
uygulanması zorunludur.  
 
5. Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı 
sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.  
 
6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur.  
 
Risk Bildirimi: 
 
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara 
ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.  
 
1- Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri 
tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri 
uygulanacaktır.  



 

 

  

 
2- Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri 
sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız 
yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.  
 
3- Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi 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.  
 
4- Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden 
belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını 
kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak 
ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.  
 
5- Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza 
aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği 
tarafınızca dikkate alınmalıdır.  
 
6- Varant 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.  
 
7- Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının 
izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının 
internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden 
önce dikkatle okunmalıdır.  
 
8- Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, 
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 bilinmelidir.  
 
9- İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün 
komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal 
olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır 
örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.  
 
İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında 
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan 
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.  
 
Dokuz maddeden oluşan bu formun her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, 
önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve 
beyan ederim. 
 

 

 



 

 

  

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ (FOREX) RİSK BİLDİRİM FORMU 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA 
Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 
 
Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 Sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve 
Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”inin 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Kaldıraçlı 
Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları 
anlamanız gerekmektedir.  

UYARI 
Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu 
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi 
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org internet sitelerinden 
öğrenebilirsiniz. 

 

RİSK BİLDİRİMİ 
İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 
 
1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve 
benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 
 
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda 
kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol 
açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda 
yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar 
etmeyiniz. 
 
3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 
 
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan 
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 
 
5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek 
ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 
 



 

 

  

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat 
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır. 
 
7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 
ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade 
edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep 
etmelisiniz. 
 
8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba 
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız 
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate 
almanız gerekmektedir. 
 
İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.  
 
9. İşlemlerin gerçekleştirildiği Elektronik İşlem Platformu'nda emir girişi, YATIRIMCI'nın yeni 
emir girişi seçeneğini seçerek gerekli parametreleri girmesi ile (aktif ya da pasif emir,işlem 
miktarı,para birimi seçimi yaparak) olabileceği gibi tek tıkla/tek dokunuşla da 
gerçekleştirilebilir. Tek tıkla/Tek dokunuşla emir iletimi sekmesi (One Click Trading) açık 
olan YATIRIMCI’lar tuşa bastıklarında piyasa fiyatlı emir göndermeleri sebebiyle o an aktif 
olan fiyattan işlemleri gerçekleşir. Bu tür emirler al/sat butonu basıldığında derhal 
gerçekleşeceğinden gördüğünüz fiyat ile basma anınızdaki aktif fiyat farkı olabilir. Bu durum 
lehinize olabileceği gibi aleyhinize de olabilir. Bu durumun farkında olup buna göre aktif 
emir verme kararı almalısınız. 
 
10. Zarar Durdurmalı emirler (Şartlı alış, şartlı satış ya da zarar durdur) Elektronik işlem 
platformu'nda YATIRIMCI tarafından belirlenen limit fiyat yerine YATIRIMCI’nın aleyhine bir 
fiyattan gerçekleşebilir. Bu tip emirlerin piyasa açılışında önemli haber ve veri akışının 
olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeni ile oluşabilecek spread açılması ve/veya 
fiyat boşluklarında o an geçerli piyasa fiyatından gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır. 
 
11. Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan işlemleriniz pazar günü piyasa tekrar 
açılırken ani fiyat değişimlerinden (BOŞLUK) dolayı negatif bir değerle açılarak sizi zarara 
uğratabilir. 
 
12. Alım ve satım fiyatlar arasındaki farkın (spread) açıldığı durumlarda, portföyünüzde açık 
bulunan pozisyonların ters pozisyonunu almış olsanız dahi yatırmış olduğunuz teminatın 
yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın stop out seviyesine gelerek tasfiye 
edilebileceği ( Sistem tarafından kapatılabileceği) bilinmelidir. Açık pozisyonlar diğer 
piyasalarda uygulandığı gibi ters işlem yoluyla kapatılamaz. Ters pozisyon almak, normalde 
teminat tamamlama ihtiyacını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Ancak, bu durum 
işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir. 
 
13. Iphone, ipad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları 
üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu 



 

 

  

işlemlerin Elektronik işlem platformuna yansıyıp yansımadığını kontrolünün sorumluluğu 
tarafınıza aittir. 
 
14. Elektronik işlem platformunda iletilen emirlerin piyasada oluşabilecek sert fiyat 
hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özelikle piyasada 
likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların açılış ve kapanış saatlerinde, yerli/yabancı 
piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, piyasalarda önemli haber ve veri akışının 
olduğu anlarda ya da gün içi olağandışı bir gelişme yaşandığında oluşabilecek volatilite 
nedeniyle işlem fiyatlarında değişiklik olabileceği ve bu değişikliğin yararınıza olabileceği 
gibi zararınıza da olabileceği bilinmelidir. 
 
 
YATIRIMCI toplam 14 (ondört) maddeden ibaret olan bu formun önceki sayfaları 
imzalanmamış olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.  

 

 

YURT DIŞI PİYASALARADA İŞLEM GÖREN SPOT VETÜREV ARAÇLARIN(YDP-
YTA-CFD), YURTDIŞI İŞLEM ARACILIĞI, ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA 

Yurtdışı işlemlerinde kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. İşlem 
yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı 
dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 

 

UYARI 

Yurtdışı piyasalarda alım satım ve CFD işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı 
düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol 
ediniz. Alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya 
www.tspb.org internet sitelerinden öğrenebilirsiniz. 

 

RİSK BİLDİRİMİ 

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme 
hükümleri uygulanacaktır. 

2. Yurtdışı spot, organize veya tezgahüstü alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi 
nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de 
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği 
gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters 
fiyat hareketleri sonucunda yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri 
vaatlerine itibar etmeyiniz. 



 

 

  

3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 

4. Yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz 
edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu 
dikkate alınmalıdır. 

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek 
ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

6. YTA alım satım işlemlerinde size sunulan fiyatlar ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu 
yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır. 

7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon 
ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade 
edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama 
talep etmelisiniz. 

8. Yetkili kuruluşlar tarafından alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, 
kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat 
çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir. 

İşbu YDP-YTA-CFD alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak 
mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, alım satımdan ve uygulamadan 
kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere 
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.  

9. İşlemlerin gerçekleştirildiği Elektronik İşlem Platformu'nda emir girişi, YATIRIMCI'nın yeni 
emir girişi seçeneğini seçerek gerekli parametreleri girmesi ile (aktif ya da pasif emir,işlem 
miktarı,para birimi seçimi yaparak) olabileceği gibi tek tıkla/tek dokunuşla da 
gerçekleştirilebilir. Tek tıkla/Tek dokunuşla emir iletimi sekmesi (One Click Trading) açık 
olan YATIRIMCI’lar tuşa bastıklarında piyasa fiyatlı emir göndermeleri sebebiyle o an aktif 
olan fiyattan işlemleri gerçekleşir. Bu tür emirler al/sat butonu basıldığında derhal 
gerçekleşeceğinden gördüğünüz fiyat ile basma anınızdaki aktif fiyat farkı olabilir. Bu durum 
lehinize olabileceği gibi aleyhinize de olabilir. Bu durumun farkında olup buna göre aktif 
emir verme kararı almalısınız. 
 
10. Zarar Durdurmalı emirler (Şartlı alış, şartlı satış ya da zarar durdur) Elektronik işlem 
platformu'nda YATIRIMCI tarafından belirlenen limit fiyat yerine YATIRIMCI’nın aleyhine bir 
fiyattan gerçekleşebilir. Bu tip emirlerin piyasa açılışında önemli haber ve veri akışının 
olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeni ile oluşabilecek spread açılması ve/veya 
fiyat boşluklarında o an geçerli piyasa fiyatından gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır. 
 
11. Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan işlemleriniz pazar günü piyasa tekrar 
açılırken ani fiyat değişimlerinden (BOŞLUK) dolayı negatif bir değerle açılarak sizi zarara 
uğratabilir. 
 
12. Alım ve satım fiyatlar arasındaki farkın (spread) açıldığı durumlarda, portföyünüzde açık 
bulunan pozisyonların ters pozisyonunu almış olsanız dahi yatırmış olduğunuz teminatın 
yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın stop out seviyesine gelerek tasfiye 



 

 

  

edilebileceği ( Sistem tarafından kapatılabileceği) bilinmelidir. Açık pozisyonlar diğer 
piyasalarda uygulandığı gibi ters işlem yoluyla kapatılamaz. Ters pozisyon almak, normalde 
teminat tamamlama ihtiyacını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Ancak, bu durum 
işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir. 
 
13. Iphone, ipad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları 
üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu 
işlemlerin Elektronik işlem platformuna yansıyıp yansımadığını kontrolünün sorumluluğu 
tarafınıza aittir. 
 
14. Elektronik işlem platformunda iletilen emirlerin piyasada oluşabilecek sert fiyat 
hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özelikle piyasada 
likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların açılış ve kapanış saatlerinde, yerli/yabancı 
piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, piyasalarda önemli haber ve veri akışının 
olduğu anlarda ya da gün içi olağandışı bir gelişme yaşandığında oluşabilecek volatilite 
nedeniyle işlem fiyatlarında değişiklik olabileceği ve bu değişikliğin yararınıza olabileceği 
gibi zararınıza da olabileceği bilinmelidir. 
 
 
YATIRIMCI toplam 14 (ondört) maddeden ibaret olan bu formun önceki sayfaları 
imzalanmamış olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.  

 

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İM FORMU (VİOP) 

(Borsa İstanbul A.Ş.Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere İlişkindir) 

  

ÖNEMLI  AÇIKLAMA : 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım 

işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu 

nedenle, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem yapmaya karar 

vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve 

kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 

 

Bu amaçla, 17 Aralık 2013 Tarih ve 28854 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-39.1 

Sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25. 

Maddesinin 2.fıkrasında öngörüldüğü üzere “Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nda yer 

alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. 

 

UYARI : 

 

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.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. 

 

TANIMLAR: 

 

Borsa Borsa İstanbul Anonim Şirketi’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 Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 

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 ve nitelikte ekonomik 

veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli 

madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise 

yükümlü kılan sözleşmeyi 

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 

almaya 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 olansüre 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 yükümlüğünü 

 

Ters İşlem  
Pozisyonu  
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, 

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 Borsa İstanbul 

A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’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. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’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. 
 

 

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 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. On yedi maddeden oluşan bu formun her 

sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da 

formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim. 

Yirmiüç(23)sayfa ve on(10) ayrı risk bildirim formundan oluşan bu formun her 

sayfasına ve her bir münferid riak bildirim formuna imza/paraf atmaya gerek 

olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da tüm formlardaki bütün hükümlerin 

geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim. 

 

Yatırımcı Adı ve Soyadı :  

Tarih :  

Yatırımcı İmza :  

 
Not: Bu metin “okudum, anladım” ifadesi yazdırılarak yatırımcımıza kendi el yazısıyla 
imzalatılacaktır. 


