
 

EK-2. PARA 

PİYASASI 

ÜRÜNLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU 

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.  

Para Piyasası ÜrünleriAlım Satım 

İşlemlerine İlişkin Önemli 

Bilgilendirmeler 

1. Repo-Ters Repo, ve Takasbank Para 

Piyasasındaki kısa vadeli borçlanma 

araçlarını ifade eder. 

2. Para piyasası ürünleri, özelliği gereği 

kısa vadeli olduğundan vade genellikle 

bir seneyi aşmaz. 

3. Vade bozumu mümkün 

olmadığından ikincil piyasası yoktur ve 

likidite riski içerir. 

4. Kısa vadeli borçlanma araçları 

olduğundan kısıtlı piyasa riski içerir.  

Para Piyasası Ürünlerinde 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 

ANNEX 2 - MONEY MARKET 

PRODUCTS RISK 

STATEMENT FORM 

Important Statement 

 As a result of the trading transactions to be made 

relating to capital markets products; you may earn 

profits, but you also have the risk of suffering 

losses. Therefore, before deciding to make any 

transaction, you must understand the risks you 

may face in the market and you must give your 

decision by considering your financial situation 

and limits. 

Warning  

Before starting to make transactions, please 
check whether the institution you are considering 
to work with, holds a “trading intermediation 
authorisation certificate”, or not. You can learn the 
banks and capital markets intermediary 
institutions which hold said authorisation 
certificate markets transactions at the web-sites 
www.spk.gov.tr  and www.tspb.org.tr. 

Important Risk Statement Relating to 

Purchase-Sale Transactions of Money Market 

Products 

1.They refer to Repo-Reverse Repo and short 

term debt instruments in Takasbank Money 

Market. 

2. As per their nature, money market products are 

issued for short term and therefore, their 

maturities may not exceed one year. 

3. It is not possible to terminate maturity term and 

for this reason, there is no secondary market and 

they contain liquidity risk. 

4. Since they are short term debt instruments, they 

contain a limited market risk. 

Amounts and Rates of Commissions, Fees 

and Taxes Relating to Trading Transactions in 

Money Market Products 

Before starting transactions, you must obtain 

information regarding the commissions, fees, 

taxes and other deductibles which you shall be 

liable to pay. 

Amounts and rates of commissions, fees and 

taxes and all other deductibles subject to 

transactions, shall be declared to you by the 

agreement in connection with related capital 

markets instrument / shall be announced on our 
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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. 

web site as up-to-date and/or shall be notified to 

you in electronic environment. In case there is any 

commission, fee, tax or any other deductible, 

which you is not clarified, if you declare that 

situation to QNB Finansinvest, written and/or 

verbal explanation may be made to you, together 

with relevant samples. 

 


