KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU
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 III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25 inci
maddesinde öngörüldüğü üzere ‘Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri 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 yapmak istediğiniz sermaye piyasası
işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan
kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr 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, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve
benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. 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 yatırım kuruluşuna
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 yatırım kuruluşu 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 yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve ücretler
konusunda teyit almalısınız. (Çerçeve sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.) Eğer ücretler
parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir
açıklama talep etmelisiniz.
8. İşlemlere ilişkin her türlü vergi tutar veya oranlara ilişkin vergilendirme esaslarına www.atig.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
9. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yatırım kuruluşunun müşteriye karşı taraf olarak pozisyon
alabileceğini ve böyle bir durumda sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin zarar
etmesinin yatırım kuruluşunun kar elde etmesiyle sonuçlanacağı hususu bilinmelidir.
10. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine konu ürünlerin ikincil piyasasının olmadığı bilinmelidir.
11. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine konu ürünlerin karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek
şekilde risk profiline ilişkin detaylar:
12. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir
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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.
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.
Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemlerine ilişkin risk takibi:
Başlangıç teminatı; gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili, her bir ürün için işleme başlamadan önce
hesabında var olmasını talep edilecek minimum tutardır.
MÜŞTERİ bazında risk/teminat durumu takibi; günlük olarak kullanılmakta olunan platform üzerinden
müşterilerin taşıdıkları/aldıkları pozisyonlara göre yapılır. Ortaya çıkabilecek riskler konusunda, hesap
durumu, kar zarar durumu, nakit durumu ve anlık teminat durumu gibi bilgileri müşterilerin anlık olarak
bu platform üzerinden izlemeleri sağlanır.
Pozisyon kapama seviyesi (stop out); altına düşüldüğü anda pozisyonların platform aracılığıyla ters
işlem yapılarak kapatıldığı seviyedir.
İşlemler için yatırılan MÜŞTERİ teminatları Takasbank nezdinde MÜŞTERİ adına açılacak hesaplarda
kurumumuz malvarlıklarından ayrı olarak izlenir. MÜŞTERİ günlük işlem ve taşıdıkları pozisyonlardan
kaynaklanan kar veya zararlar Takasbank’ta kendi adlarına açılmış olan hesaplarına yatırılır veya o
hesaplardan tahsil edilir.
Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri kapsamında bilgi
işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması
mümkündür.

İşbu Kaldıraçlı Alış Satış İşlemleri Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alış satış işlemlerinden ve uygulamadan kaynaklanabilecek
tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir
şeklide araştırma yapmalısınız.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında aracı kuruluşumun
kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava hakkımı saklı tutmak kaydıyla özgür
iradem sonucu bu “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu” nu imzaladığımı ve bundan sonra
Sözleşme’ yi imzalayarak Form’ un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.”
Okudum anladım
İmza:

