KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM ‹fiLEMLER‹ R‹SK B‹LD‹R‹M FORMU
ÖNEML‹ AÇIKLAMA
Kald›raçl› al›m sat›m ifllemleri sonucunda kar elde edebilece¤iniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktad›r. Bu
nedenle ifllem yapmaya karar vermeden önce, karfl›laflabilece¤iniz riskleri anlaman›z ve k›s›tlar›n›z› dikkate
alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri:III, No:37.1 “Seri:III No:39.1 Say›l› Yat›r›m Kurulufllar›n›n
Kurulufl ve Faaliyet Esaslar› Hakk›nda Tebli¤inin 25’inci maddesinde öngörüldü¤ü üzere (De¤iflen Seri:V,
No:125 “Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemleri ve Bu ‹fllemleri Gerçeklefltirebilecek Kurumlara ‹liflkin Esaslar
Hakk›nda Tebli¤”inin 9 uncu maddesinde) “Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemlerine ‹liflkin Risk Bildirim
Formu”nda yer alan afla¤›daki hususlar› anlaman›z gerekmektedir.
UYARI
Kald›raçl› al›m sat›m ifllemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasas› Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, ifllem
yapmaya bafllamadan önce çal›flmay› düflündü¤ünüz kuruluflun söz konusu ifllemlere iliflkin yetkisinin olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. Kald›raçl› al›m sat›m ifllemi yapmaya yetkili olan kurulufllar› www.spk.gov.tr
veya www.tspb.org internet sitelerinden ö¤renebilirsiniz.
R‹SK B‹LD‹R‹M‹
‹fllem yapaca¤›n›z yetkili kurulufl ile imzalanacak “Çerçeve Sözleflmesi’’nde belirtilen hususlara ek olarak,
afla¤›daki hususlar› anlaman›z çok önemlidir.
1. Yetkili kurulufl nezdinde açt›raca¤›n›z hesap ve bu hesap üzerinden gerçeklefltirilecek tüm ifllemler için
Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan ç›kart›lan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri
uygulanacakt›r.
2. Kald›raçl› al›m sat›m ifllemleri çok risklidir. Kald›raç etkisi nedeniyle, düflük teminatla ifllem yapman›n
piyasada lehe çal›flabilece¤i gibi aleyhe de çal›flabilece¤i ve bu anlamda kald›raç etkisinin taraf›n›za yüksek
kazançlar sa¤layabilece¤i gibi yüksek zararlara da yol açabilece¤i ihtimali daima göz önünde bulundurulmal›d›r.
Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kurulufla yat›rd›¤›n›z paran›n tümünü veya paran›n daha fazlas›n›
kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
3. Yetkili kuruluflun yapaca¤›n›z ifllemlere iliflkin taraf›n›za aktaraca¤› bilgiler ve yapaca¤› tavsiyelerin eksik
ve do¤rulanmaya muhtaç olabilece¤i taraf›n›zca dikkate al›nmal›d›r.
4. Kald›raçl› al›m sat›m ifllemlerine iliflkin olarak yetkili kurulufl personelince yap›lacak teknik ve temel
analizin kifliden kifliye farkl›l›k arz edebilece¤i bu analizlerde yap›lan öngörülerin gerçekleflmeme olas›l›¤›n›n
bulundu¤u dikkate al›nmal›d›r.
5. Yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemlerde, yukar›da say›lan risklere ek olarak kur riskinin bulundu¤u,
kur dalgalanmalar› nedeniyle Türk Liras› baz›nda de¤er kayb› olabilece¤i, devletlerin yabanc› sermaye ve
al›m sat›m hareketlerini k›s›tlayabilece¤i, ek ve/veya yeni vergiler getirebilece¤i, al›m sat›m ifllemlerinin
zaman›nda gerçekleflmeyebilece¤i bilinmelidir.
6. Kald›raçl› al›m sat›m ifllemlerinde size sunulan parite fiyatlar› ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu
yans›tmayabilir. Baflka kurumlar›n fiyatlar›n› da kontrol etmeniz yerinde olacakt›r.
7. ‹fllemlere bafllamadan önce yetkili kuruluflunuzdan yükümlü olaca¤›n›z bütün komisyon ve di¤er muamele
ücretleri konusunda teyit almal›s›n›z. E¤er ücretler parasal olarak ifade edilmemiflse size nas›l yans›yaca¤›
ile ilgili anlafl›l›r örnekler içeren yaz›l› bir aç›klama talep etmelisiniz.

8. Yetkili kurulufllar taraf›ndan kald›raçl› al›m sat›m ifllemleri sonucunda kayba u¤ramayaca¤›n›z, kayb›n›z›n
kontrol alt›nda tutulaca¤›na veya kayba u¤raman›z durumunda ek teminat ça¤r›s› yap›laca¤› konular›nda
garanti verilemeyece¤ini dikkate alman›z gerekmektedir.
9. Yat›r›mc›, ifllem yapmaya bafllamadan önce afla¤›da belirtilen hususlar› tamamen anlad›¤›n› teyit eder:
• ‹fllemin flekil ve prensipleri ile bu tür ifllemlerin temelinde yatan piyasa özellikleri,
• Yat›r›mc›n›n bu tip bir ifllem sonucunda karfl› karfl›ya kalaca¤› mali riskin boyutu (mali hedefler,
flartlar ve kaynaklarla ilgili tecrübeler ›fl›¤›nda, bu tür bir riskin Yat›r›mc›ya uygun olup olmad›¤›n›n
belirlenmesi),
• Bahsi geçen ifllemin hukuki flart ve koflullar›n›
10. Yat›r›mc›, baz› piyasa koflullar› alt›nda, pozisyonunu likide etmenin veya makul bir fiyat veya risk
de¤erlendirmesi yapman›n çok zor veya imkans›z oldu¤unu görebilir. Bu durum, piyasa nakit s›k›nt›s›nda
oldu¤unda, elektronik veya iflletim sistemlerinde bir ar›za oldu¤unda veya genel olarak ‘mücbir sebepler’
olarak adland›r›lan durumlar›n varl›¤›nda olabilir.‘Stop loss’ talimat› gibi flarta ba¤l› emir verilmesine ra¤men
bu emirlerin baz› piyasa koflullar›nda yerine getirilememesi;
• Herhangi bir piyasan›n ask›ya al›nmas› veya kapat›lmas›,
• Arac› Kurum’un verdi¤i fiyat› etkileyen flartlar›n ortadan kalkmas› veya bu flartlarla ilgili bir sorun
oluflmas›,
• Bu tür bir piyasada/durumda ifllemler için limit dayat›lmas› veya al›fl›lmad›k flartlar›n oluflmas›
herhangi bir döviz kurunda ve/veya ilgili piyasada afl›r› hareketlilik yaflanmas› sonucunda likidite
azalmas› ya da olmamas› gibi durumlar› kapsamaktad›r.
11. Yat›r›mc› teminat›n›n belirtilen seviyenin (%100) alt›nda olmas› durumunda pozisyonlar›n›n tamamen
ya da bir k›sm›n›n kapat›labilece¤ini bilmelidir.
12. Yat›r›mc›, SPK Kald›raç oran›n› maksimum 1:100 olarak belirlemifltir ancak Arac› Kurumlar›n parite
(döviz çifti) baz›nda maksimum kald›raç oranlar›nda 1:100’i geçmemek üzere de¤ifliklik yapabilece¤ini
bilmelidir.
13. Sistemde otomatik pozisyon kapatma oldu¤unun bilincinde olmal› ve otomatik pozisyon kapatma
sonras›nda oluflacak zararlardan Yat›r›mc›n›n sorumlu oldu¤unun bilincinde olmal›d›r.
14. Genifl Yetkili Arac› Kurumlar, Yat›r›mc›n›n emirleri için do¤rudan karfl› taraf konumunda olabilir ve
emirler Piyasa Yap›c›s› olarak Arac› Kurum taraf›ndan gerçeklefltirilebilmektedir. Bu durumda Yat›r›mc›n›n
kar etmesi durumunda Arac› Kurum’un zarar edece¤i ve Yat›r›mc›n›n zarar etmesi durumunda Arac›
Kurum’un kar edece¤i Yat›r›mc› taraf›ndan bilinmelidir.
‹flbu kald›raçl› al›m sat›m ifllemleri risk bildirim formu, yat›r›mc›y› genel olarak mevcut riskler hakk›nda
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kald›raçl› al›m sat›m›ndan ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri
kapsamayabilir. Dolay›s›yla tasarruflar›n›z› bu tip ifllemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir flekilde
araflt›rma yapmal›s›n›z.
Yukar›daki tüm hususlar› okuyup, anlad›¤›m›; iflbu esaslar›n uygulanmas› s›ras›nda yat›r›m kuruluflumun
kusuru veya ihmali nedeniyle do¤abilecek zararlar›m› talep ve dava hakk›m› sakl› tutmak kayd›yla özgür
iradem sonucu bu “Kald›raçl› Varl›k Al›m Sat›m ‹fllemleri Risk Bildirim Formu”nu imzalad›¤›m› ve bundan
sonra Sözleflmeyi imzalayarak Formun bir örne¤ini ald›¤›m› kabul ve beyan ederim.”
Lütfen afla¤›daki boflluklar› el yaz›n›zla “Okudum Anlad›m” ibaresiyle ad›n›z soyad›n›z› yazarak
imzalay›n›z.
…..………………………………………………………….
Tarih: ….../……/……………
Yat›r›mc›/ Yat›r›mc›lar
Ad› Soyad› :
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Yat›r›m Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu” ve “Kald›raçl› Varl›k Ve Türev Araç
Al›m sat›m ‹fllemlerine ‹liflkin Risk Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak, afla¤›daki
konularda bilgi sahibi oldu¤unuza ve bunlar› kabul etti¤inize iliflkin beyanda bulunman›z gerekmektedir.
1- Kald›raçl› ifllemlerin niteli¤i itibar›yla riskli oldu¤unu ve bu ifllemler sonucunda zarar edilebilece¤ini
bildi¤imi ve bu hususu kabul etti¤imi,
2- Yat›rd›¤›m teminat›n tamam›n› kaybedilebilece¤imi bildi¤imi ve bu durumu kabul etti¤imi,
3- Birlik taraf›ndan çal›flma esaslar› haz›rlanm›fl deneme hesab› üzerinden ifllem gerçeklefltirmem konusunda
Arac› Kurum taraf›ndan bilgilendirildi¤imi ve deneme hesab›nda ifllem gerçeklefltirdi¤imi,
4- ‹fllemlerde uygulanacak kald›raç oran› hakk›nda bilgi sahibi oldu¤umu,
5- Arac› Kurum internet sitesinde yay›nlanan kar/zarar da¤›l›m› konusunda bilgi sahibi oldu¤umu,
6- Arac› Kurum’un emir kabul etmeme hakk›na sahip oldu¤unu,
7- Arac› Kurum taraf›ndan sabit veya de¤iflken olarak spread sunulabilece¤ini, sabit spread sunulmas›
halinde ilgili ürünlerde piyasa flartlar› gere¤i zorunlu de¤ifliklik yap›lmas›n› gerektirecek olas› koflullar
nedeniyle her iki spread grubunda da de¤iflkenliklerin görülebilece¤ini ,
8- Arac› Kurumun, piyasa flartlar› ve yat›r›mc›lar›n ani hareketlerden korunmas› amac›yla ürünlerin aç›l›fl
ve kapan›fl saatlerinde farkl›l›¤a gidebilece¤ini , baz› ürünlerde ayn› sebeplerle fiyat hareketlerinin yay›nlan›p,
enstrüman›n iflleme kapat›labilece¤ini,
9- Arac› Kurumun verdi¤i fiyatlarda piyasa koflullar›na ve volatiliteye göre fiyat kaymalar›n›n yaflanabilece¤ini,
10- Kendi inisiyatifimle takip etti¤im veya kopyalad›¤›m gerçek veya sanal portföylerden oluflacak
uyuflmazl›klarda Arac› Kurum’un sorumlu olmad›¤›n›,
Beyan eder, özgür iradem sonucunda bu “Kald›raçl› Al›m Sat›m ‹fllemleri Beyan Formu”nu imzalad›¤›m›
onaylar›m.
Lütfen afla¤›daki boflluklar› el yaz›n›zla “Okudum Anlad›m” ibaresiyle ad›n›z soyad›n›z› yazarak
imzalay›n›z.
…..………………………………………………………….
Tarih: ….../……/……………
Yat›r›mc›/ Yat›r›mc›lar
Ad› Soyad› :
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