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PAYLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU  

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA  

 

Pay alım satım işlemleri 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, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 

Tebliğ”in (Tebliğ) 25 inci maddesi uyarınca işbu “Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu”nu 

okuyarak anlamanız gerekmektedir.  

 

UYARI  

 

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun ilgili alım satım 

aracılığı yetki belgelerine ve Borsa İstanbul Üyelik Belgesine sahip olup olmadığını 

kontrol ediniz. Bu yetki belgelerine sahip yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr , 

www.borsaistanbul.com  ve www.tspb.org.tr  internet sitelerinden veya diğer 

iletişim araçları vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.  

 

İşbu paylara ilişkin risk bildirim formu, müşteriyi 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.  

 

PAYLAR VE PAY PİYASASI HAKKINDA GENEL BİLGİ  

 

Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermayesini temsil eden ve 

sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymetlerdir.  

 

Bir anonim şirketin payına sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmekte olup, 

mevzuatta öngörülen pay sahibi haklarından yararlanabilme imkânı sağlar. 

  

Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) kotunda bulunan anonim şirketlerin payları BİAŞ nezdindeki 

Pay Piyasasında (PP) işlem görmektedir. Pay Piyasası nezdindeki Piyasa Öncesi İşlem 

Platformunda yapılacak işlemler öncesinde mutlaka “Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk 

Bildirim Formu” okunmalı ve yatırım kuruluşundan ayrıca bilgi alınmalıdır.  

 

http://www.spk.gov.tr/
http://www.borsaistanbul.com/
http://www.tspb.org.tr/
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RİSK BİLDİRİMİ 

 

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de, “Yatırım 

Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak, 

aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.  

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden 

gerçekleştirilecek tüm işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve takas 

saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari 

düzenleme hükümlerine tabi olacaktır.  

2. Pay alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat 

hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü 

kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.  

3. Pay değerleri, genel ekonomik ve siyasi ortam kaynaklı fiyat hareketlerinden, 

spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilir.  

4. Paylara ilişkin alım satım işlemlerinde farklı bir şekilde tezahür eden karşı taraf riski 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda, işleme başlamadan önce, paylarını ihraç eden şirketin 

mali durumunun bozulması, iflası, şirket malvarlığına kamu otoriteleri tarafından el 

konulması gibi ihtimalleri göz önünde bulundurmalısınız.  

5. BİAŞ, ilgili mevzuat çerçevesinde, PP’de işlem gören ihraççı şirketlerin işlem sıralarını 

kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere ait payları sürekli veya geçici 

olarak borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.  

6. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden şirketler bedelli veya bedelsiz sermaye 

artırımları yapabilecektir. Bedelli sermaye artırımına katılmamanız halinde şirkette sahip 

olduğunuz pay oranı düşecektir.  

7. Payları ihraç eden şirketlerin bedelli sermaye artırımı yapmaları durumunda, payların 

bedelli sermaye artırımına katılma hakkı olan “rüçhan hakkı kuponları” BİAŞ’da alınıp 

satılabilmektedir. Gerek hesabınızda bulunan paylar üzerinden hak etmiş olduğunuz, 

gerekse BİAŞ’dan satın aldığınız “rüçhan hakkı kuponları”nın bir vadesinin olduğunu 

dikkate almalısınız. Vade sonuna kadar kullanılmayan veya BİAŞ’da satılmayan rüçhan 

hakkı kuponları geçersiz hale gelir. Bu durum tüm haklarınızı yitirmenize ve maddi 

kayba uğramanıza sebep olabilir.  

8. Pay alım satımına ilişkin olarak gerçekleştirmeyi planladığınız işlemler için yatırım 

kuruluşuna asgari olarak SPK mevzuatında belirlenen oranda teminat yatırmanız 

gerekmektedir.  

9. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur 

riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 



 

 

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 

Mersis No: 0879 0015 2770 0040 

Ticaret Sicil No: 241701-0 

Genel Müdürlük Adres: 

Barbaros Mh. Begonya Sk. 

No:9/A Ataşehir - İstanbul 

Tel: 0216 266 26 26 

Web: www.emlakbank.com.tr 

E-posta: info@emlakbank.com.tr 

olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek 

ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında 

gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.  

 

10. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı 

bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca 

dikkate alınmalıdır.  

11. Pay 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.  

12. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama 

kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta 

belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize 

başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin ücretler ve ücretler parasal olarak ifade 

edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler 

içeren yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.  

13. Paylara ilişkin olarak BİAŞ nezdinde gerçekleştireceğiniz işlemler ve bu işlemlere 

ilişkin elde edeceğiniz gelirler, ilgili vergi mevzuatına uygun olarak vergilendirmeye tabi 

tutulacaktır.  

 

İşbu “Paylara İlişkin Risk Bildirimi Formu”, müşteriyi genel olarak riskler hakkında 

bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, pay alım satımından ve uygulamadan 

kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 

yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.  

 

İşbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle 

doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem 

sonucu bu “Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu”nu okuyup, anlayarak imzaladığımı ve 

işbu Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. 

  

MÜŞTERİ’NİN;  

ADI SOYADI VEYA UNVANI:  

HESAP NUMARASI:  

MKK SİCİL NUMARASI:  

TARİH:  

İMZA: 


