PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama
Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin
alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de
bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, pay piyasasında
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 Tebliği”nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere “Pay ve Pay Benzeri
Diğer Kıymetlere İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız
gerekmektedir.
Tanımlar:
Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’dir.
Pay Piyasası: Pay ve pay benzeri diğer kıymetlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş.
nezdinde kurulmuş olan piyasadır.
Paylar ve Pay Benzeri Diğer Kıymetler: Pay, Borsa Yatırım Fonu, Varant, Sertifika ve
Rüçhan Hakkı Kuponlarını ve SPK tarafından pay benzeri kıymet olarak kabul edilebilecek
diğer kıymetleri ifade eder. Paylar ve pay benzeri diğer kıymetler, ikincil piyasada işlem
görürler.
Paylar: Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını
temsil eden kıymetli evrak niteliğinde kaydi varlıklardır.
Borsa Yatırım Fonları: Borsa Yatırım Fonları (BYF), bir endeksi baz alan, baz aldığı
endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem
gören yatırım fonlarıdır. BYF’ler, baz aldıkları endeksteki payları ya da diğer
enstrümanların (altın, tahvil, döviz vb.) getirisini yansıtmakta ve riskini taşımaktadır.
BYF’lerin ihraçsı Fon Kurucusu olan Portföy Yönetim Şirketi’dir.
Varantlar: 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 aracını ifade eder. Varant satın alan yatırımcı ödediği
bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, o dayanak varlığı alma ya da satma hakkını
satın alır. Varantların Borsa’da işlem görebilmeleri için, ihraççıları ya da ihraççıların
anlaştıkları aracı kurumlar tarafından yürütülecek bir piyasa yapıcılık faaliyeti ile
desteklenmeleri gereklidir. Piyasa yapıcı kurum likit ve düzenli bir piyasa oluşmasına
yönelik olarak sürekli alım satım emri (kotasyon) vermekle yükümlüdür.
Sertifikalar: Sertifikalar, tıpkı varantlar gibi ihraççıyı yatırımcıya karşı mali yükümlülük
altına sokan finansal araçlardır. Sertifika ihracı dolayısıyla elde edilen fonlar ihraççının
şahsi mali sorumluluğu altındadır. Bu nedenle ihraççının mali durumu, ödeme kabiliyeti,
kredibilitesi gibi faktörlerin yatırım sırasında göz önünde bulundurulması önem arz
etmektedir. Sertifikalar, yatırımcısına önceden belirlenmiş koşulların oluşması
durumunda alacak hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki yapılandırılmış finansal
ürünlerdir. Sertifikaların Borsa İstanbul’da işlem görebilmeleri için, ihraççıları ya da
ihraççıların anlaştıkları aracı kurumlar tarafından yürütülecek bir piyasa yapıcılık faaliyeti

ile desteklenmeleri gereklidir. Sertifikalar, Kurumsal Ürünler Pazarı altında yer alan
“Sertifika Pazarı” nda işlem görürler.
İhraççı Şirket: Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ihraç eden anonim ortaklıklardır.
Pay Piyasasında İşleyiş Esasları
Pay Piyasası’nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman
önceliği kuralı baz alınarak “Sürekli Müzayede”, “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede” ve “Tek
Fiyat” yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. İşlemler biri sabah diğeri
öğleden sonra olmak üzere iki ayrı seansta yapılmaktadır. Her iki seansın başında “Açılış
Seansı” düzenlenmekte olup ikinci seansın sonunda ise ayrıca “Kapanış Seansı”
düzenlenmektedir.
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gerçekleştirilmektedir:
Ulusal Pazar: Ulusal Pazar kotasyon kriterlerini (faaliyet süresi, karlılık, asgari halka açık
kısmın piyasa değeri ve halka arz oranı gibi çeşitli kriterler) sağlayan şirketlerin payları
işlem görmektedir.
Kurumsal Ürünler Pazarı
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi
yatırım ortaklıkları payları ile borsa yatırım fonları katılma belgeleri, aracı kuruluş
varantları ve sertifikalar kot içi pazar niteliğindeki Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem
görmektedir.
İkinci Ulusal Pazar
Küçük ve orta ölçekli şirketler, Ulusal Pazar’dan geçici veya sürekli olarak çıkartılan
şirketler ile Ulusal Pazar için geçerli kotasyon ve işlem görme koşullarını sağlayamayan
şirketler İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.
Gözaltı Pazarı
Gözaltı Pazarı, belirli koşulların ortaya çıkması sonucunda, şirketlerin izleme ve inceleme
kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında,
yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte
payların Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır.
Toptan Satışlar Pazarı
Toptan Satışlar Pazarı, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın
üzerindeki pay işlemlerinin Borsa’da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Rüçhan (Yeni Pay Alma) Hakkı Kupon İşlemleri
Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri
rüçhan hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan rüçhan
haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla
rüçhan hakkı kupon sıraları işleme açılır. Rüçhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli
olan kurallarla işlem görür.
Serbest İşlem Platformu (SİP)
Payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık şirketlerin finansal durumlarının ve halka
açıklık yapılarının değerlendirilmesi sonucunda SPK kaydındaki bazı şirketlerin payları
Pay Piyasası bünyesinde oluşturulan SİP’de işlem görmektedir. SİP’te işlemler, Pay
Piyasası pazarlarındaki seans saatleri içinde gerçekleşir ve “tek fiyat yöntemi” uygulanır.
SİP’te gün içinde 4 kez emir toplanarak fiyat belirlenir. Şirket payları Platformda
işlemlerin başlayacağı ilk gün, ilk seans serbest marj ile işlem görmeye başlar, işlem
gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanır. İlk işlemin oluştuğu seansı izleyen seans,
gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden baz fiyat ve fiyat değişim
sınırları hesaplanır ve uygulanır. Fiyat değişim sınırlarının hesaplanmasında kullanılacak
fiyat marjı %10’dur. SİP’te işlem gören paylar brüt takas uygulamasına tabidir. A-B-C
gruplaması yoktur ve buradaki paylar açığa satışa ve kredili menkul kıymet işlemlerine
konu edilemezler.

RİSK BİLDİRİMİ
(PAY VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERİN ALIM SATIMINA İLİŞKİN
İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK
YATIRIMCILAR İÇİN AÇIKLAMALAR)
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile pay ve pay benzeri diğer kıymetlerin alım satımına
ilişkin olarak imzalanacak “Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa’da
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. Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin alım satımına ilişkin olarak Borsa’da
gerçekleştireceğiniz işlemler riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketi sonucunda
Aracı Kuruma tevdi ettiğiniz menkul kıymetler ve nakit zarara uğrayabilir. Kredili işlem
gerçekleştiriyorsanız fiyat hareketleri neticesinde tevdi etmiş olduğunuz menkul
kıymetlerin ve naktin tamamını kaybedebileceğiniz gibi, zararınız yatırdığınız tutarı dahi
aşabilecektir.
3. Pay Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetler genel ekonomik ve
siyasi ortamdan kaynaklanan fiyat hareketlerinden ve spekülatif ve manipülatif
nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir.
4. Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ihraç eden şirketlerin mali durumları bozulabilir,
iflas edebilir ve şirket malvarlıklarına devlet tarafından el konulabilir. Bu durumda, Aracı
kurum nezdinde yer alan hesabınızda menkul kıymetlerin değeri sıfırlanır.
5. Borsa, SPK ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde menkul kıymetleri pay piyasasında
işlem gören İhraççı Şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine
getirmeyen Şirketlere ait Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri sürekli veya geçici olarak
Borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.
6. Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin alım satımına ilişkin olarak gerçekleştirmeyi
planladığınız işlemler için aracı kuruma asgari SPK mevzuatında belirlenen oranda
teminat yatırmanız gerekmektedir. Teminat oranını sağlayamadığınız durumlarda
vereceğiniz emirler kabul edilmeyecektir.
7. Pay piyasasında gerçekleşen işlemlerde takas günü işlemi izleyen ikinci iş günüdür
(T+2). Bu süre içinde takas yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz halinde temerrüde
düşmüş kabul edilirsiniz. Temerrüt halinde aracı kurum herhangi bir ihbar veya ihtarda
bulunmaya, süre vermeye, adli veya idari mercilerden izin ya da onay almaya, teminatın
açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi bir ön şartı yerine getirme
yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, borsa veya
teşkilatlanmış diğer piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere satabilir, satım
bedelinden alacağını tahsil edebilir veya bu araçları mülkiyetine geçirerek değerini
yükümlülüklerinizden mahsup edebilir.
8. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden Şirketler tarafından bedelli veya
bedelsiz sermaye artırımları yapılabilecektir. Şirketler tarafından bedelli kar dağıtımına
karar verilmesi halinde, Aracı Kurum sermaye artırımına katılmak için gereken tutarı
talep edebilir. Bedelli sermaye arttırımına katılmamanız halinde Şirkette sahip
olduğunuz pay oranı düşecektir.

8. Pay piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere satış emri verildiğinde, bu emri
karşılayan emir bulunmaması halinde Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin emrin
verildiği anda satılamaması riski bulunmaktadır. Aynı şekilde Pay piyasasında işlem
gerçekleştirilmek üzere alım emri verildiğinde de, bu emri karşılayan emir bulunmaması
halinde, emrin verildiği anda alım işlemi gerçekleşmeyebilecektir.
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İşbu Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlere İlişkin Risk Bildirim Formu tarafınızı genel
olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Pay ve Pay Benzeri
Diğer Kıymetlerin alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri
kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce
dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
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 "Pay ve Pay Benzeri Diğer
Kıymetlere İlişkin Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve Form’un bir örneğini aldığımı
kabul ve beyan ederim.
YATIRIMCI AD SOYAD : ................................................................................

YATIRIMCI İMZA :

TARİH : ........... / ........... / ............................
Not: Bu metin yazılı bildirim yapılması halinde yatırımcı tarafından kendi elyazısıyla
"okudum, anladım" ibaresi ile imzalanacaktır

