EK (1) YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucu kâr elde edebileceğiniz gibi, zarar etme
riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasalarda
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 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “ Genel Risk Bildirim Formu" Yatırım
Hizmet ve Faaliyetlerinde 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 Sözleşme”de belirtilen hususlara ek
olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1.
Yatırımcı 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.
Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat
hareketleri sonucunda aracı kuruluşlara yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi,
kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3.
Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük
özkaynak ile 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.
4.
Yatırım Kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı
bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca
dikkate alınmalıdır.
5.
Sermaye Piyasası Araçları’nın 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.
6.
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur
riskinin olduğu, 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.
ING MENKUL yatırım tercihlerini etkileyebilecek, kamunun değerlendirmesine
sunulmuş veya sunulmamış, özel olarak derlenmiş, nesnel piyasa verilerini Müşterileri ile
paylaşabilir. Ancak bu bilgilerin herhangi bir şekilde bir yatırıma yönlendirme amacıyla
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verilmediği ve bu bilgilerin herhangi bir getiri sağlanması veya kaybın önlenmesi garantisi
vermediği bilinmelidir.
8.
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 yansıyacağını gösteren anlaşılır örnekler
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, MÜŞTERİ’yi 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.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; bu konularla ilgili sormuş olduğum
soruların ING MENKUL yetkililerince cevaplandığını ve herhangi bir tereddüdümün
kalmadığı, işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın 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 onayladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzaladığımı/onayladığımı,
Form’un içeriğinin tarafıma sunulmuş olduğunu kabul ve beyan ederim.
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