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TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU 

RİSK BEYANI 

Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. 

Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle 

maddi durumunuzu gözeterek bu tür işlemlerin size uygun olup olmadığını dikkatlice 

düşünmelisiniz. İşlem yapmak konusunda karar verirken aşağıdaki hususlara dikkat 

etmelisiniz: 

Tezgahüstü türev araç işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 

bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında 

karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar 

vermeniz gerekmektedir. 

Müşterinin, BANKA nezdinde açtıracağı hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm 

tezgahüstü türev araç alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunca çıkartılan ilgili 

her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir. 

Alternatifbank A.Ş. ile imzalanacak “Tezgahüstü Türev Araçlarına İlişkin Çerçeve 

Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Tezgahüstü Türev araç işlemleri doğaları gereği herhangi bir organize piyasada işlem

görmedikleri ve iki taraf arasında her bir işlem bazında oluşturulan sözleşmeler

olmaları itibariyle, likidite riski ve karşı taraf riski olmak üzere çok yüksek risk içeren

ürünlerdir.

2. Tezgahüstü türev ürünlerin piyasa yapıcısı ve ihraççısı yoktur.

3. Tezgahüstü türev araç işlemleri, işlem tarafları arasında kendi ihtiyaçları

doğrultusunda karşılıklı pazarlığa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle

işlem gerçekleştirilmeden önce karşı tarafın, işlemden doğan yükümlülüğünü yerine

getirip getiremeyeceğine ilişkin kapasitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

4. Bu piyasada gerçekleştireceğiniz işlemlere konu ürünlerin ikincil piyasası

bulunmamaktadır. Bankamız işlemlerinizin karşı tarafıdır. Portföy aracılığı hizmeti

sunulan sermaye piyasası araçlarında Alternatifbank A.Ş.'nin işlemin karşı tarafı

olması nedeniyle ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği; müşterinin zarar

etmesi, Bankamızın kar elde etmesi anlamına gelmektedir.

5. Türev Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırdığınız tüm meblağı

kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para

tutarını dahi aşabilecektir. Döviz fiyatlarındaki hareketin pozisyonunuz aleyhinde

olması halinde, pozisyonunuzu devam ettirebilmek için, kısa süreli bir ihbarla sizden

büyük miktarlarda ek ödeme yapmanız istenebilir. Talep edilen miktarları istenilen

süre içinde ödemezseniz, pozisyonunuz zararla tasfiye edebilir ve bunun sonucu olarak

hesabınızda oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olursunuz.

6. Piyasa riskine ilişkin değerlendirme yapılması tamamen bu riske maruz kalan

tarafların sorumluluğu altındadır. Anlaşma hükümleri çerçevesinde, tezgahüstü türev

araç işleminin vadesi içerisinde, taraflardan hiçbirinin (aracılık eden kurumlar da

dahil), işlemin karşı tarafına ya da taraflarına piyasa ve fiyat hareketleri hakkında
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bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

7. Tezgahüstü türev araç işlemlerinde BANKA tarafları bir araya getirebilmekte,

herhangi bir Müşterinin ihtiyacına cevap verecek karşı tarafı bularak işlemlere aracılık

edebilmekte ya da bir Müşteri ile karşılıklı olarak kendi portföyüne yaptığı işlemi

farklı bir karşı taraf ya da Müşteri ile kendi portföyüne ters pozisyon alarak

kapatabilmektedir. Bu şekilde piyasa yapıcısı olarak nitelendirilebilecek mali

kuruluşlarla yapılan işlemlerin üçüncü taraflarca yapılmış olarak kabul edilmesi

gerekmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerde piyasa yapıcısı mali

kuruluşlara, özellikle piyasaya ya da münferit işleme ilişkin teknik bilgi ve

tecrübeleri dikkate alındığında, işlemlere danışmanlık eden ya da emanetçi taraf

olarak bakılmamalıdır.

8. Belirli piyasa şartlarında bir pozisyonu kapatmak sizin için zor, hatta imkansız olabilir.

Şarta bağlı emirler, piyasa şartlarının bu emirlerin uygulanmasını imkansız kıldığı

durumlarda zararınızı öngörülen miktarlarda sınırlamayabilir. Koşulların

pozisyonunuz aleyhine gelişmesi, paritelerde ve/veya fiyatlarda öngördüğünüzün

dışında bir hareket olması durumunda, ödeme tarihinde BANKA ile karşılıklı olarak

yükümlülüklerinizi gerçekleştirmek zorunda olmanız nedeniyle zarara uğramanız

mümkündür.

9. Kredili işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla 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.

10. Reuters, Bloomberg, gazeteler ve diğer tüm üçüncü kişiler ve yayın organları

tarafından ilan edilen döviz fiyatları, bu fiyat seviyelerinden işlem gerçekleşmiş

olduğuna dair delil teşkil etmez. Bu nedenle, emirin belirttiğiniz oranlarda

yapılabileceği veya yapılamayacağı hususunda karar vermek veya iddiada bulunmak

için bu kaynaklara dayanamaz veya bunları delil olarak kullanamazsınız. BANKA’nın

yapacağınız tezgahüstü türev araç işlemlerinde, işlemlere danışmanlık eden ya da

emanetçi taraf olmadığı, piyasa ve fiyat hareketleri hakkında bilgi verme zorunluluğu

bulunmadığı, işlemlere ilişkin Tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin

eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği Tarafınızca dikkate alınmalıdır. Ayrıca,

Tezgahüstü türev araç işlemlerine ilişkin olarak BANKA’nın yetkili personelince

yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu

analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşme olasılığının bulunmadığı

dikkate alınmalıdır.

11. Tezgahüstü türev araç işlemleri kapsamında, tazminat garantisi veren zorunlu sigorta

anlaşmaları bulunmamaktadır.

12. Tezgahüstü işlemlerin netleştirilmesi ve takasına ilişkin anlaşmalar yapılabilir. Ancak,

bu tür anlaşmaların varlığı taraflara işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında herhangi

bir garanti ya da koruma sağlamamaktadır.

13. Tezgahüstü türev araç işlemleri taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık

vermek üzere yapılandırılmış olduğundan, işlem yapacağınız türev araçların

ihtiyaçlarınıza uygunluğu, barındıracağı özel risk unsurları, hukuki yaptırımların

uygulanabilirliği ve benzeri konularda gerekli araştırmaları yapmanız ve profesyonel

yardım almanız tavsiye olunur.

14. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak ayrıca

kur riski de bulunmaktadır. Kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer

kaybı olabilecektir. Devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
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kısıtlayabileceği, ek ve / veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin 

zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.  

15. Bütün işlemlerden kâr etmek neredeyse imkansızdır.

16. Tezgahüstü türev araç işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış

olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa

devredilmesine ilişkin kısıtlamalar içermesi nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü türev

araç işleminin, işlem başlangıç fiyatından ya da herhangi bir fiyat üzerinden zarar

durdurmalı emir ihtiva etse bile kapatılması mümkün olmayabilir.

17. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon

primi ile sınırlamanız mümkündür.

18. Bir opsiyon sözleşmesi satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketi ile, opsiyon

satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini

üstlenirsiniz. Opsiyon alıcısı tarafından opsiyon kullanıldığında yükümlülüğünüzü

yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur,

bu yükümlülüğü gerçekleştirmek zorundasınızdır. Dolayısıyla, opsiyon satım

işlemlerinde sermayenize ve deneyiminize göre karar vermeniz gerekmektedir.

19. DCD (dual currency deposit / opsiyonlu mevduat) işlemleri, vadeli mevduat + vadeli

mevduat tutarı kadar bir opsiyon satma işlemi olup, bu işleme konu olan mevduat

vadesinden önce çekilemez (Müşteri mevcut para birimindeki mevduatını, vadede

opsiyon alıcısının opsiyonu kullanması halinde daha kötü bir kur üzerinden karşı para

birimine dönmek zorundadır.).

20. Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tezgahüstü türev araç işlemleri tarafınızca

iptal edilemez ve/veya uzatılamaz.

21. İşlemlerinize başlamadan önce, BANKA’dan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve

diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade

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

içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

22. Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç işlemleri

kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan

kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür.

23. Tezgahüstü türev araç işlemleri için BANKA’mızca, Müşteri olarak tarafınıza bir

türev limiti tahsis edilir ve ilgili limit için bir teminat şartı belirlenir.

24. BANKA tezgahüstü türev araç işlemleri, işlem ve müşteri bazında günlük olarak

değerlendirmeye tabi tutarak (mark to market), gerekli görmesi halinde ek teminat

(sürdürme teminatı) isteme hakkına sahiptir.

25. Banka tarafından Müşteri bazında belirlenen limitinize ulaşıldığı takdirde yeni bir

işlem yapamazsınız.

26. Banka tarafınıza tahsis ettiği türev limitine ilişkin teminat şartını da size tebliğ

edecektir. Teminat şartına istinaden başlangıç teminatı, sürdürme teminatı ve teminat

tamamlama süreci aşağıdaki şekilde olacaktır:

I. Tezgahüstü Türev Araç İşlemleri için teminat şartınız, her bir işlemin nominal 

tutarı kadar (işlem tutarının %100 ü kadar) nakit teminat ise, işleminiz %100 

teminatlı olduğundan vadeye kadar herhangi bir sürdürme teminatı talep 

edilmeyecektir. 

Başlangıç Teminatı = işlem nominal tutarı kadar Nakit teminat 
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II. Tezgahüstü Türev İşlemler için teminat şartınız işlemin nominal tutarının

belirli bir tutarı kadar nakit teminat ile işlem yapılması şeklinde ise, Banka’nın

risk yönetimi tarafından günlük olarak işlem bazında yapılacak aşağıdaki

hesaplamaya istinaden;

Başlangıç Teminatı = İşlem Nominal tutarının belirli bir yüzdesi kadar Nakit 

teminat 

İşlem piyasa değeri (MTM) + Gelecekteki potansiyel kredi riski =Toplam Risk 

Toplam Risk >= Başlangıç Teminatı’nın %50 si 

Banka teminat tamamlama çağrısı yaparak, tarafınızdan Toplam Risk tutarı 

kadar sürdürme teminatı talep edecek, böylece teminat tutarının işlemin 

başlangıcında talep edilen yüzdesel orana çıkarılmasını isteyecektir. Bankanın 

bu talebini yerine getirmemeniz halinde banka pozisyonunuzu kapatma ve 

zararınızı realize etme hakkına sahiptir. 

III. Tezgahüstü Türev İşlemler için teminat şartınızın kefalet veya açık kredi

olması durumunda, mevcut tezgahüstü türev araç işlemlerinizin Toplam Riski

>= Türev kredi Limitinizin %80’i ise; banka tarafınıza sözlü bildirimde

bulunabilir, yeni işlem yapmanızı durdurulabilir. Mevcut tezgahüstü türev

işlemlerinizin Toplam Riski >= Türev Kredi Limitiniz seviyesine gelir ise,

BANKA aşan kısım için nakit teminat isteme hakkına sahip olacaktır.

Herbir işlem bazında, İşlem piyasa değeri (MTM) + Gelecekteki potansiyel 

kredi riski hesaplanır ve tüm işlemler için toplamı alınır. 

İşlem piyasa değeri (MTM) + Gelecekteki potansiyel kredi riski değeri müşteri 

lehine olan (Müşterinin kârda olduğu) işlemlerde bu değer sıfır alınacaktır. 

Teminat tamamlama süreci ile ilgili olarak, Tezgahüstü Türev Araçlar Çerçeve 

Sözleşmesi’nin “10. Temerrüt Faizi ve Teminat” Maddesinde belirtilen hükümler 

uygulanır. 

27. Kısa açıklama mahiyetinde olan işbu Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu

doğal olarak tüm riskleri ve piyasaların genel dinamiklerini gösteremez. Yatırımcıyı

sadece mevcut riskler hakkında genel olarak bilgilendirmeyi amaçlamaktadır ve

tezgahüstü türev araç işlemlerinden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri

kapsamayabilir. Bu nedenle, işlemlere başlamadan önce piyasa şartlarını göz önünde

bulundurarak dikkatlice incelemeniz ve araştırmanız gerekir.

28. Tezgahüstü işlemlere ilişkin vergilendirme, ilgili işlem türüne uygulanan vergi

mevzuatı uyarınca gerçekleştirilecektir.

29. BANKA ile Müşteri arasında yapılan bir tezgahüstü türev araç işlemine ilişkin

pozisyonun, BANKA ile üçüncü bir kişi arasında herhangi bir işlem (ters işlemler

dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçekleştirmek suretiyle kapatılması
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durumunda, BANKA ile söz konusu üçüncü kişi arasında gerçekleştirilen işleme 

ilişkin olarak doğabilecek her türlü ücret ve masraf (BSMV dahil ancak bununla sınırlı 

olmamak üzere) Müşteri tarafından ödenecektir. 

Müşterinin  

Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı : 

Kaşe/İmza : 

Tarih  : 

Müşteri, “Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladım; işbu Tezgahüstü Türev Araçlar 

Risk Bildirim Formunun bir nüshasını elden teslim aldım.” beyanını aşağıda kendi el 

yazısı ile beyan ederek imzalamıştır. 

İmza: 

Müşterek Hesap Sahibinin bulunması halinde, ilgili Müşterek Hesap Sahibi 

“Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladım; işbu Tezgahüstü Türev Araçlar Risk 

Bildirim Formunun bir nüshasını elden teslim aldım.” beyanını aşağıda kendi el yazısı 

ile beyan ederek imzalamıştır. 

Adı-Soyadı: 

İmza:  

Adı-Soyadı: 

İmza:  


