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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN 

NİTELİKLİ YATIRIMCILARIN BEYANI 

 
 

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 

 

1. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesinin Sermaye Piyasası 

Kurulu (Kurul) tarafından onaylanmasının, ihraççının veya sermaye piyasası 

araçlarının Kurul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğini bildiğimi, 

 

2. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının devlet güvencesi altında olmadığını ve 

anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerdiğini bildiğimi, 

 

3. Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen “Nitelikli Yatırımcı” tanımında yer alan 

şartları sağladığımı, 

 

4. Nitelikli yatırımcı tanımında yer alan şartları kaybettiğimde derhal ilgili yetkili 

kuruluşa bilgi vereceğimi, bilgi vermemem durumunda sermaye piyasası mevzuatına 

aykırılık nedeniyle sorumlu tutulacağımı bildiğimi, 

 

5. Sermaye piyasası araçlarının nitelikli yatırımcılara satışı nedeniyle izahname 

düzenlenmesinin mevzuat uyarınca zorunlu olmadığını ve bu yatırımı yaparken ihraç 

edilen sermaye piyasası araçları ve ihraççı hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme 

hakkımın olduğunu bildiğimi, 

 

6. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler 

konusunda bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi, 

 

7. Bu yatırıma karar vermeden önce ihraççının faaliyetleri, finansal ve hukuki durumu ve 

taşıdığı ekonomik riskler hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu 

bildiğimi, 

 

8. İhraççının faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapısının bozulması, iflas etmesi gibi 

nedenlerle faiz, anapara ödemesi vb. gibi ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına 

ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda haklarımı Türk Ticaret 

Kanunu, İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca genel 

hükümler çerçevesinde aramam gerektiğini bildiğimi, 

 

9. Sermaye piyasası araçlarının piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, ülke riski ve 

geri ödememe riski gibi çeşitli riskler içerebildiğini, bu riskleri ilgili sermaye piyasası 

aracını, ihraççıyı, piyasayı, ekonomiyi ve ülke koşullarını dikkate alarak, ihraççıdan ve 

ilgili diğer kaynaklardan da bilgi almak suretiyle gerekli şekilde değerlendirdiğimi ve 

kendi irademle yaptığım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim 

zararlardan sorumlu olduğumu, 

 

10. Kurulun kamuyu aydınlatma ve finansal raporların hazırlanmasına ilişkin 

düzenlemelerinin sermaye piyasası araçları halka arz edilmeksizin ihraç edilen 

ihraççılar bakımından sınırlı olduğunu; ihraççı hakkında bilgi almak istediğimde 

ihraççıya başvurmam gerektiğini bildiğimi, 
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11. Satın aldığım sermaye piyasası araçlarının tümünün veya bir kısmının her zaman 

paraya çevrilemeyebileceğini, bu araçlar borsada işlem görmeyebileceğinden bunların 

aktif veya likit bir ikincil piyasasının bulunmayabileceğini bildiğimi, 

 

12. Nitelikli yatırımcılara satılan sermaye piyasası araçlarının halka arz tanımı kapsamına 

girebilecek şekilde yeniden satılamayacağını ve bu sermaye piyasası araçlarının 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesinde yer alan halka arz tanımı  

kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulmaları halinde izahname 

düzenlenmesinin zorunlu olduğunu bildiğimi, 

 

13. Bu beyanı özgür iradem sonucu imzaladığımı, 

 

kayıtsız, şartsız ve gayri kabil-i rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 
 

Yatırımcının; 

 

Adı Soyadı / Unvanı : 

MKK Sicil Numarası  :  

Tarih : 

 

İmzası : 


