
 



 



 



 



 



 



 



 



                                                                                               SANKO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                                                                                                

SANKO                                                                  15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No:43/8 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                34544 Güneşli / İstanbul   
             Tel: (0212) 410 05 00 Faks:(0212) 410 05 05 
 

YATIRIM KURULUŞU VARANTLARI VE SERTİFİKALARI İLE BENZER NİTELİKTEKİ SERMAYE PİYASASI 
ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 

 
I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA  
Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz yatırım kuruluşu varantlarına ve/veya sertifikalarına ve benzeri sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin alım satım işlemleri sonucunda kâr 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, VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği’nin (Tebliğ) 9 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasında ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 25 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında öngörüldüğü üzere Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları ile Benzer Nitelikteki Sermaye Piyasası Araçlarına 
İlişkin Risk Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.  
II. UYARI  
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “alım satım aracılığı yetki belgeleri” ne sahip olup 
olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgelerine sahip yatırım kuruluşlarını, www. borsaistanbul.com, www.spk.gov.tr veya 
www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.  
III. GENEL BİLGİLENDİRME  
Yatırım Kuruluşu Varantları 
 1. Varantlar, yatırım kuruluşu varantları ve ortaklık varantları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşbu Risk Bildirim Formu, 
yatırım kuruluşu varantlarını konu almakta ve Formda “varant” ifadesi yatırım kuruluşu varantlarını ifade etmek için 
kullanılmakta olup, ortaklık varantlarına ilişkin işlem yapmadan önce mutlaka yatırım kuruluşunuzdan bilgi talep etmelisiniz.  
2. Yatırım kuruluşu varantı (“varant”), sahibine, 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 
sermaye piyasası aracıdır.  
3. Varantın dayanak varlığını, kural olarak BIST 30 endeksinde yer alan pay ve/ veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan 
birden fazla paydan oluşan sepet oluşturur. Varantın dayanak göstergesi ise kural olarak borsa tarafından oluşturulmuş pay 
endeksleridir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak 
varlık ve göstergeler dışında kalan Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen ve borsada işlem gören devlet iç borçlanma 
senetleri, konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer 
varlık ve göstergeler de yatırım kuruluşu varantına dayanak teşkil edebilecektir.  
4. Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, dayanak varlığı alma ya da satma hakkını 
satın almaktadır. Bu nedenle, örneğin paya dayalı varant satın alan yatırımcı, pay satın almış olmamakta, dolayısıyla paya 
bağlı temettü, yeni pay alma veya oy hakkı gibi hakları kullanamamaktadır. 
5. Varantın sağladığı alma veya satma hakkını kullanmanın kazançlı olmadığını düşündüğünüz durumlarda, varantın 
sağladığı hakkı kullanmayarak, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer 
masraflar ile sınırlamanız mümkündür.  
6. Bu Form’da yer alan açıklamalar Tebliğ’in 26 ncı maddesi uyarınca varantlara benzer nitelikli olduğu Kurulca kabul 
edilecek (varant benzeri) sermaye piyasası araçları için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım 
işlemini gerçekleştiren yatırım kuruluşu, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini 
bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Yatırım kuruluşunuzdan mutlaka talep 
ediniz.  
Yatırım Kuruluşu Sertifikaları  
1. Sertifikalar, yatırımcıya vade tarihinde dayanak varlığın ya da göstergenin nihai değeri ile daha önceden kamuya 
açıklanmış kullanım fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanan tutarda geri ödeme hakkı sağlayan sermaye piyasası 
araçlarıdır. Sertifikalar, yatırım kuruluşu varantları ile benzerlik göstermekle birlikte, değerlerinin farklı yöntemlerle 
hesaplanması gibi bazı temel özellikleri bakımından varantlardan ayrılmaktadır.  
2. Sertifikaların dayanak varlığını, kural olarak BIST 30 endeksinde yer alan pay ve/ veya BIST 30 endeksi kapsamında yer 
alan birden fazla paydan oluşan sepet oluşturur. Sertifikaların dayanak göstergesi ise kural olarak borsa tarafından 
oluşturulmuş pay endeksleridir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen 
dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen ve borsada işlem gören devlet iç 
borçlanma senetleri, konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler 
gibi diğer varlık ve göstergeler de yatırım kuruluşu sertifikalarına dayanak teşkil edebilecektir.  
3. Bu Form’da yer alan açıklamalar Tebliğ’in 26 ncı maddesi uyarınca yatırım kuruluşu sertifikalarına benzer nitelikli olduğu 
Kurulca kabul edilecek (sertifika benzeri) sermaye piyasası araçları için de geçerlidir. Sertifika benzeri sermaye piyasası 
aracı alım satım işlemini gerçekleştiren yatırım kuruluşu, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında 
müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Yatırım kuruluşunuzdan 
mutlaka talep ediniz. 
 İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler  
1. Varantların ve sertifikaların alım satımı, Kurul’un onayı üzerine Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem 
esasları kapsamında Borsa İstanbul’un uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa 
yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı yatırım kuruluşu likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde alış-
satış şeklinde çift taraflı veya alış/satış şeklinde tek taraflı kotasyon vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, 
Borsa İstanbul tarafından belirlenir ve zaman zaman değişikliğe tabi tutulabilir. 
2. Varantların ve sertifikaların satışının yatırım kuruluşları vasıtasıyla yapılması ve Borsa İstanbul’da işlem görmesi 
zorunludur. Borsa İstanbul’da işlem gören varantların ve sertifikaların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar Borsa 
İstanbul tarafından belirlenir ve zaman zaman değişikliğe tabi tutulabilir.  
3. Varantların ve varant benzeri sermaye piyasası araçlarının vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz. Diğer 
sertifikalar vadesiz veya ihraççının belirlediği vadelerde ihraç edilebilir.  
4. Dayanak varlığı veya göstergesi BIST 30 endeksinde yer alan pay veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden 
fazla paydan oluşan sepetin olduğu varantlarda ve sertifikalarda uzlaşı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak 
belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ve sertifikalarda ise nakit uzlaşı 
esaslarının uygulanması zorunludur.  
5. Varant/sertifika ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması 
halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.  
6. Varant ve sertifika ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesi olması zorunludur.  
7. Yapmış olduğunuz alım satım işlemleri vergi mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca vergilendirmeye tabi tutulacaktır.  
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IV. İKİNCİL PİYASAYA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME  
Varant/sertifika işlemleri hem birincil hem de ikincil piyasayı kapsamaktadır.  
V. RİSK BİLDİRİMİ  
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile akdedeceğiniz/akdettiğiniz Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri 
Genel Hüküm ve Şartları ile ekinde yer alan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nda belirtilen 
hususlara ek olarak, varant/sertifika işlemlerinin ilişkili olduğu bazı risklere aşağıda yer verilmektedir:  
1. Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm 
işlemler Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, merkezi kayıt kuruluşu, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili 
her türlü mevzuat ve benzeri düzenlemeye tabidir. Mevzuat, düzenleme ve uygulamalarda zaman zaman değişiklik 
yapılması mümkün olup, meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmeniz önem arz etmektedir.  
2. Herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce ihtiyaçlarınıza uygun varantı/sertifikayı belirleyerek, ilgili sermaye piyasası 
aracı, ihraççı ve piyasa ile ilişkili riskleri tespit etmenizi, varanta/sertifikaya ilişkin izahnameyi/sermaye piyasası aracı notunu 
dikkatle değerlendirmenizi ve yatırım kararlarınızı bu çerçevede vermenizi tavsiye etmekteyiz. Yatırım kuruluşu varantına ya 
da sertifikasına ilişkin izahname, ihraççının ve varsa garantör kuruluşun mali durumu, ihraç nedeniyle ihraççının maruz 
kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikası, varsa garantörlük esasları ile ihraç edilen yatırım kuruluşu varant ve 
sertifikalarının riskleri ve özellikleri gibi konularda yatırım kararınızı etkileyebilecek önemli bilgiler içermekte olup, tarafınızca 
dikkatle değerlendirilmesini tavsiye etmekteyiz.  
3. Varant/sertifika ihracına izin verilmesi veya varantların/sertifikaların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmesi, bahsi geçen 
sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu veya Borsa İstanbul tarafından tekeffül edildiği anlamına 
gelmemektedir.  
4. Varant ve sertifika işlemleri çeşitli tür ve oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri veya işlemin içerdiği 
diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda yatırdığınız tutarların tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız 
işlemin türüne göre yatırdığınız tutarları dahi aşabilecektir.  
5. Kaldıraç etkisi nedeniyle varant veya sertifika alım işlemi 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.  
6. Varant/sertifika işlemlerinde karşı taraf riski bulunmaktadır. Bu doğrultuda, işleme başlamadan önce, ihraççı şirketin mali 
durumunun bozulması ve iflası gibi ihtimalleri göz önünde bulundurmalısınız.  
7. Varantların/sertifikaların nicelik, nitelik ve diğer özellikleri ile piyasa koşullarına göre oluşacak arz/talep dengesi 
çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalmanız mümkündür.  
8. Piyasa yapıcının kotasyon verdiği varantlarda kotasyon vermeyi durdurabileceği ve piyasa yapıcı kotasyon verse dahi, 
Borsa kurallarının izin verdiği hallerde piyasada yatırımcıların piyasa yapıcı kotasyonları dışında da işlem 
gerçekleştirilebileceği, bu şekilde yatırımcıların belirlediği fiyatların dayanak varlık hareketleri ile paralellik 
göstermeyebileceği, teorik fiyatlarla uyumsuz seviyede fiyat oluşumlarının görülebileceği önemle dikkate alınmalıdır.  
9. Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir 
tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel 
ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer masraflar ile sınırlamanız mümkündür.  
10. Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar/sertifikalar ve/veya varantların/ sertifikaların dayanak varlığında, yukarıda 
sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, 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.  
11. Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun piyasada işlem yapacağınız varantlara/sertifikalara ilişkin olarak tarafınıza 
aktaracağı bilgi ve tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.  
12. Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye 
farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yer alan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate 
alınmalıdır.  
VI. DİĞER RİSKLER  
İşbu Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları ile Benzer Nitelikteki Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim 
Formu, yatırım kuruluşu varantı/sertifikası işlemlerine ilişkin riskler hakkında genel olarak bilgilendirilmenizi amaçlamakta 
olup, bu tür işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenle yatırım kararı almadan 
önce işlem gerçekleştirmek istediğiniz sermaye piyasası aracı, ihraççı şirket ve piyasa ile ilgili gerekli araştırmayı yapmanızı 
ve profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz.  
VII. KOMİSYON, ÜCRET VE VERGİLER  
İşlemlere başlamadan önce, işlemlerinizin komisyon, ücret ve masraflar ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi 
tutulacağının bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin komisyon, ücret ve masraflar 
hakkında teyid almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse komisyon, ücret, masraf ve vergilerin size nasıl 
yansıyacağı ile ilgili talebiniz üzerine anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.  
Yukarıda yer alan Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları ile Benzer Nitelikteki Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk 
Bildirim Formu’nu, varant, sertifika ve benzeri sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlere başlamadan önce okudum, 
anladım ve işbu Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları ile Benzer Nitelikteki Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk 
Bildirim Formu’nun bir örneğini elden teslim aldım 
 
Yatırımcının; 
Adı Soyadı / Unvanı    : 
Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası : 
Tarih      : 
 
İmzası      : 
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