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SAYIN ÜYEMİZ,

Konu :

Bazı İnternet Sitelerinde İkili Opsiyon Adı Altında Sunulan
Hizmetler Hk.

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) Seri:V, No:125
sayılı “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek
Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” düzenlemesi çerçevesinde,
kaldıraçlı alım satım işlemleri sadece Kurul tarafından yetkilendirilmiş
aracı kurumlarca gerçekleştirilebilmektedir.
Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin faaliyetlerin, Kurul’un
düzenleme ve denetimi altında sürdürülmesi nedeniyle, kaldıraçlı alım
satım işlemlerine alternatif olarak son dönemlerde bazı internet siteleri
tarafından “ikili opsiyon” olarak tanıtılan ve finansal araçların fiyat
artışının veya azalışının tahminine dayalı hizmetler sunulmaya
başlanılmıştır.
Bazı internet siteleri üzerinden “ikili opsiyon” ve benzeri adlar altında
sunulan ürünlerin veya yürütülen faaliyetlerin nitelikleri itibarıyla 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, sermaye
piyasası
aracı
veya
sermaye
piyasası
faaliyeti
olarak
değerlendirilmemektedir. Kurul, söz konusu internet sitelerinin içerik
sağlayıcıları hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Kumar oynanması için
yer ve imkân sağlama” başlıklı 228’inci maddesi kapsamında
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmakta, söz konusu
sitelere erişimin engellenmesi için konunun Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığına intikal ettirmektedir.

Yatırımcıların mağdur olmamaları için, söz konusu internet siteleri
yetkililerinin “ikili opsiyon” ve benzeri adlar altında sunulan ürün ve
yürütülen faaliyetler için yakın zamanda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
lisans alınacağı ve buna ilişkin çalışmaların yapıldığı yönündeki
ifadelerini dikkate almamaları, bu konuda gerekli hassasiyeti
göstermeleri beklenmektedir.
Yukarıda yapılan açıklamalarımız çerçevesinde, “ikili opsiyon” ve
benzeri adlar altında sunulan ürün ve yürütülen faaliyetlerin sermaye
piyasası aracı veya faaliyeti olarak değerlendirilmediği, söz konusu
işlemleri sunan kurum, kuruluş ve internet sitelerinin herhangi bir
düzenleme ve denetime tabi olmaksızın bu işlemleri gerçekleştirdikleri,
bu işlemler nedeniyle anaparada kayıplar yaşanabileceği konularında
Birliğimiz üyelerinin müşterilerine gerekli açıklamalarda bulunması
yararlı olacaktır.
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