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Önemli Açıklama 

Sermaye piyasası ürünlerinde gerçekleştirilecek 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. 

 

Uyarı 

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “işlem aracılığı yetki belgesi”ne sahip olup 
olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr 
web sitelerinden öğrenebilirsiniz.  

 

Borçlanma Araçlarının Alım Satım İşlemlerine İlişkin Önemli Bilgilendirmeler 

1. DİBS’ler devletin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. 

2. DİBS’lerin, BİST Borçlanma  Araçlar Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında ikincil piyasası mevcuttur, ayrıca 
ikincil piyasa işlemleri, tezhaüstü piyasalarda da gerçekleştirilir. 

3. DİBS’lerin fiyatları hem piyasa faiz oranlarındaki, hem de vadeye kalan gün sayısındaki değişimlerden 
etkilenmektedir. 

4. DİBS’ler çoğu zaman sabit getirili menkul kıymetler olmakla birlikte, Borçlanma senetlerinin vade tarihine 
kadar olan değeri faiz oranlarındaki değişikliklere paralel olarak değişmektedir. Başka bir deyişle, faiz oranları 
düştüğünde borçlanma senedinin  değeri yükselecek ve bunların vadesinden önce satılması halinde artı kazanç 
sağlanacaktır. Tersi durumda faiz oranları yükseldiğinde, borçlanma senedinin fiyatı düşecek ve vade dolmadan 
satılmak istenmesi durumunda borçlanma senedinin getirisi üzerinde bir gelir elde edilebileceği gibi anaparadan 
zarar etme riski doğacaktır. 

5. ÖST'ler özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç 
senetleridir. 

6. Borsada işlem gören ÖST'ler için BİST Borçlanma Araçları Piyasasında ikincil piyasa mevcuttur. 

7. Eurobondlar devletin ya da özel sektör şirketlerinin  yurtdışında borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak 
üzere çıkarttıkları borç senetleridir.  

8. Eurobondların ikincil piyasası tezgahüstü piyasada bulunmaktadır. 

9. Borçlanma Araçları, piyasadaki faiz hareketlerinden etkileneceğinden, piyasa riski içermektedir.  

10. Yabancı para cinsinden ihraç edilmiş DİBSler, Eurobondlar ve ÖSTler kur riski taşımaktadır. 

11. Borçlanma Araçları, arz ve talep koşulları eşit olmadığı veya arz ve talep miktarları kısıtlı olduğu takdirde 
likidite riski içermektedir. Eurobondlar yabancı para ihraçlar olması nedeni ile kur riski de taşımaktadır. 

12. ÖST’ler ihraççısı özel sektör olduğundan karşı taraf riski içermektedir. İhraççı şirketin iflas etme, faiz ya da 
anaparayı ödeyememe riski bulunmaktadır. 

13. OST'ler şirketin iflas etmesi ve faiz, anapara ödemesinde temerrüde düşmesi riskini taşır. Bu açıdan 
Bilgilendirme Seti'nde yer alan "Diğer Bazı Ortak Risk Tiplerine İlişkin Tanımlar ve Uyarılar" kısmını tekrar 
okumanız önemlidir. 

14. Eurobondlar, ihraççısı devlet veya özel sektör olduğundan karşı taraf riski içermektedir. T.C Eurobondlarında 
ihraççı T.C Hazinesi’dir.İhraççınız özel sektör olduğu durumlarda şirketin iflas etme, faiz ya da anaparayı 
ödeyememe riski bulunmaktadır. 

15. Eurobond işlemleri yatırım kuruluşları ile  gerçekleştirilmekte olup nakit ve menkul kıymet takasları ve saklama 
bahsi geçen kurumlar  tarafından sağlanmaktadır. 

 

Borçlanma Araçları Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon, Ücret ve Vergi Tutar ve Oranları 

İşlemlere başlamadan önce, ödemekle yükümlü olduğunuz komisyon, ücret, vergi vb. kesintiler hakkında bilgi 
sahibi olmanız gerekmektedir. 

İşlemlere konu komisyon, ücret ve vergi tutar ve oranları ile diğer tüm kesintiler ilgili sermaye piyasası aracına 
konu sözleşme ile birlikte tarafınıza bildirilecektir / internet sitemizde güncel olarak ilan edilecek ve/veya 
tarafınıza elektronik ortamda bildirilecektir.  Anlaşılmadığını düşündüğünüz herhangi bir komisyon, ücret, vergi 
vb. kesinti varsa, bu hususu QNB Finansinvest’a bildirdiğiniz takdirde tarafınıza yazılı ve/veya sözlü olarak 
örnekleriyle birlikte açıklama yapılabilecektir. 
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