
 
BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİST)  SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU 

 
 
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İntegral) ile imzalanacak Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde ve 
Genel Risk Bildirim Foru’nda belirtilen hususlara ek olarak;  
 
1. Serbest İşlem Platformu (Platform)’nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa’da işlem görmeyen 
şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,  
 
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BİST tarafından 
şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda 
Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere 
(karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre 
değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu 
şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağının,  
 
3. SİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİST düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem sırasının geçici 
veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,  
 
4. SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği “Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı 
tarihten itibaren SPK’nın II-15.1 Özel Durumların Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü 
olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem 
gören şirketler için Kurul’ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun,  
 
5. Şirket paylarının Platform’da işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİST tarafından tekeffülü 
anlamına gelmeyeceğinin, Platform’da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim 
zararlardan SPK ve BİST’in sorumlu olmadığının, 
 
6. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon, masraf ve diğer 
muamele ücretleri konusunda teyit almanız gerektiğini, 
 
7. BİST,  SİP’te işlem gören şirket paylarının ikincil piyasasının bulunduğu, ancak şirketin nicelik ve/veya niteliğine 
ilişkin kriterlere göre oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalınabileceğinin, 
 
8. SİP’te işlem gören şirket paylarınn tek fiyat fiyat yöntemine tabi olduğunun, 
 
9. SİP’te işlem gören şirket paylarının kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmayacağının; belirli bir anda 
oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olacağının, buna göre 
bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda  belirli bir anda SİP paylarında oluşabilecek açık 
takas pozisyonunun %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun , ayrıca bu paylarda 
gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu Yönetim Kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında 
veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilemeyeceğinin ve teminat alınmaksızın emir kabul 
edilemeyeceğinin, 
 
10. SİP’te işlem gören şirket paylarının sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya 
ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmeyeceğinin, 
 
bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu’nu ve Serbest İşlem Platformu 
İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu esasların uygulanması sırasında İntegral’in kusuru veya ihmali 
nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu imzalayarak iş 
bu formun bir örneğini aldığımı kabul,beyan ve taahhüt ederim 
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