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Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas
Hizmetlerine ili kin aç klamalar
da yeralan bilgiler Sermaye Piyasas Kurulu’nun, III-39.1 say “Yat
Kurulu lar
Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkk nda Tebli "inin 28.'inci maddesi çerçevesinde
aç klanmaktad r.
a) Bankam

sunmaya yetkili oldu

hizmetler

Belge Tarih
Sermaye Piyasas Kurulu Yetki Belgesi 19/12/2015
taht nda
Bankam
5.11.2015
tarihinden itibaren
daki faaliyet ve
hizmetleri gerçekle tirmesine izin
verilmi tir.
- Portföy Arac
Faaliyeti
rl Saklama Hizmeti
Genel Saklama Hizmeti
Mevcut Yetki Belgesi Ad

b) Lehine faaliyet gösterilen kurulu

tan

Belge No
BNK-015 (084)

bilgiler

Bankam taraf ndan lehine faaliyet gösterilen kurum ve kurulu bulunmamaktad r.
c) Yap lan lemlerin asgari unsur ve riskleri
lem yapmaya ba lamadan çal may dü ündü ünüz Yat
Kurulu unun “Yetki
Belgesi” olup olmad
kontrol ediniz. Yetki belgesine sahip olan yat
kurulu lar
www.spk.gov.tr
veya
www.tspb.org.tr
web
sitelerinden
renebilirsiniz.)
da bulunan risk bildirim formlar yat mc lar genel olarak mevcut riskler
hakk nda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, uygulamalardan kaynaklanabilecek
tüm riskleri kapsamayabilir. Dolay yla tasarruflar
bu tip yat mlara
yönlendirmeden önce dikkatli bir ekilde ara rma yapmal
z.
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FORMU

Önemli Aç klama:
Sermaye piyasalar nda yapaca
lemler sonucunda kar elde edebilece iniz gibi zarar
riskiniz de bulunmaktad r. Bu nedenle, lem yapmaya karar vermeden önce, piyasada
kar la abilece iniz riskleri anlaman z, mali durumunuzu ve
tlar
dikkate alarak
karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 say “Yat
Kurulu lar
Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakk nda
Tebli ”in 25 inci maddesinde öngörüldü üzere “Yat
Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk
Bildirim Formu"nda yer alan
daki hususlar anlaman gerekmektedir.
Uyar
lem yapmaya ba lamadan önce çal may dü ündü ünüz kurulu un yapmak istedi iniz
sermaye piyasas lemlerine ili kin yetkisi olup olmad
kontrol ediniz. Sermaye piyasas
lemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasas arac kurumlar
www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden renebilirsiniz.
Risk Bildirimi:
lem yapaca
yat
kurulu
ile imzalanacak “Çerçeve Sözle me”de belirtilen
hususlara ek olarak,
daki hususlar anlaman çok önemlidir.
1.Yat
kurulu nezdinde açt raca
hesap ve bu hesap üzerinden gerçekle tirilecek
tüm lemler için Sermaye Piyasas Kurulu, borsalar ve takas merkezleri taraf ndan
kart lan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri
uygulanacakt r.
2. Sermaye piyasas lemleri çe itli oranlarda risklere tabidir. Piyasada olu acak fiyat
hareketleri sonucunda yat
kurulu una yat rd
paran tümünü kaybedebilece iniz
gibi, kay plar
yapaca
lemin türüne göre yat rd
para tutar
dahi
abilecektir.
3. Kredili lem veya aç
sat gibi lemlerde kald raç etkisi nedeniyle, dü ük özkaynakla
lem yapman piyasada lehe çal abilece gibi aleyhe de çal abilece ve bu anlamda
kald raç etkisinin taraf za yüksek kazançlar sa layabilece gibi zararlara da yol
açabilece ihtimali göz önünde bulundurulmal r.
4. Yat
kurulu unun piyasalarda yapaca
lemlere ili kin taraf za aktaraca
bilgiler ve yapaca tavsiyelerin eksik ve do rulanmaya muhtaç olabilece taraf zca
dikkate al nmal r.
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5. Sermaye piyasas araçlar
al
sat na ili kin olarak yat
personelince yap lacak teknik ve temel analizin ki iden ki iye farkl
analizlerde yap lan öngörülerin kesin olarak gerçekle meme olas
al nmal r.

kurulu unun yetkili
arz edebilece ve bu
bulundu dikkate

6. Yabanc para cinsinden yap lan lemlerde, yukar da say lan risklere ek olarak kur
riskinin oldu unu, kur dalgalanmalar nedeniyle Türk Liras baz nda de er kayb
olabilece i, devletlerin yabanc sermaye ve döviz hareketlerini
tlayabilece i, ek ve/veya
yeni vergiler getirebilece i, al
sat
lemlerinin zaman nda gerçekle meyebilece
bilinmelidir.
7. lemlerinize ba lamadan önce, yat
kurulu unuzdan yükümlü olaca
bütün
komisyon ve di er muamele ücretleri konusunda teyit almal
z. er ücretler parasal
olarak ifade edilmemi se, ücretlerin parasal olarak size nas yans yaca ile ilgili anla
örnekler içeren yaz bir aç klama talep etmelisiniz.
bu sermaye piyasas lemleri risk bildirim formu, mü teriyi genel olarak mevcut riskler
hakk nda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasas araçlar
al sat ndan
ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolay yla tasarruflar
bu tip yat mlara yönlendirmeden önce dikkatli bir ekilde ara rma yapmal
z.
Yukar daki tüm hususlar okuyup, anlad
bu esaslar
uygulanmas
ras nda
Bankan kusuru veya ihmali nedeniyle do abilecek zararlar
talep ve dava haklar
sakl kalmak kayd yla özgür iradem sonucu bu “Yat
Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk
Bildirim Formu”nu imzalad
ve bundan sonra Sözle me’yi imzalayarak Form’un bir
örne ini ald
kabul ve beyan ederim.
VADEL DÖV
FORMU

ALIM SATIM (FORWARD)

LEMLER NE

SK

LD

bu Risk Bildirim Formu’nda aç klamas yap lan vadeli döviz al sat (forward) lemleri
tezgahüstü türev ürün olarak de erlendirilmelidir. Bu çerçevede, tezgahüstü türev
ürünlerin al
sat
sonucunda kar elde edilebilece gibi, zarar da edilebilir. Mü teri,
lemi yapmadan önce, lem kapsam nda kar la abilece riskleri ve mali durumunu
dikkate alarak karar vermelidir.
III-39.1 say “Yat
Kurulu lar
Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakk nda Tebli ”in 25
inci maddesi çerçevesinde Yat
Hizmet ve Faaliyetleri genel risk bildirimine ek olan bu
“Vadeli Döviz Al Sat (forward) lemlerine ili kin Risk Bildirim Formu"nda yer alan
daki hususlar anlaman gerekmektedir.
1. Yat
Kurulu
nezdinde açt raca
hesap ve bu hesap üzerinden
gerçekle tirece iniz vadeli döviz al
sat
(forward) lemi Sermaye Piyasas Kurulu
taraf ndan yay mlanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
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2. Tezgahüstü türev araçlar çe itli oranlarda risklere tabidir. Tezgahüstü türev araç
lemleri sonucunda sa lanacak getiri kadar kar la lmas muhtemel zarar miktar da çok
yüksek tutarda olabilir.
3. Kald raç etkisi nedeniyle, dü ük teminatla lem yapman piyasada lehe çal abilece
gibi aleyhe de çal abilece ve bu anlamda kald raç etkisinin taraf za yüksek kazançlar
sa layabilece gibi, zararlara da yol açabilece ihtimali göz önünde bulundurulmal r.
4. Yat
Kurulu tezgahüstü türev piyasalarda yapaca
lemlere ili kin taraf za
aktaraca bilgiler ve yapaca tavsiyelerin eksik ve do rulanmaya muhtaç olabilece
taraf zca dikkate al nmal r.
5. Vadeli döviz al
sat
(forward) lemlerinin al
sat na ili kin olarak Yat
Kurulu yetkili personelince yap lacak teknik ve temel analizin ki iden ki iye farkl
arz
edebilece ve bu analizlerde yap lan öngörülerin kesin olarak gerçekle meme olas
bulundu dikkate al nmal r.
6. Vadeli döviz al
sat
(forward) lemlerinin faiz oranlar na duyarl oldu
ve bu
lemlerde kur riskinin oldu unu, kur dalgalanmalar nedeniyle de er kayb olabilece
bilinmelidir. Bu dalgalanmalardan dolay yap lan yat
bekledi iniz kadar karla
sonuçlanmayabilece gibi zararla da sonuçlanmas mümkündür.
7. Tezgahüstü türev ürünlerin organize ikincil piyasas yoktur.
8. Tezgahüstü türev araçlarda kar taraf riski bulunmaktad r. Vadeli döviz al
sat
(forward) lemlerinin kar taraf Deutsche Bank A. .’dir.
9. lemlerinize ba lamadan önce, Yat
Kurulu unuzdan yükümlü olaca
bütün
komisyon ve di er muamele ücretleri konusunda teyit almal
z. er ücretler parasal
olarak ifade edilmemi se, (sözle me fiyat
belli bir yüzdesi
nda) ücretlerin parasal
olarak size nas yans yaca ile ilgili anla
örnekler içeren yaz bir aç klama talep
etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edilece
durumlarda, sizin
yat rd
paran de il de, sözle me de erinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edilece
eklinde anla maya varmal
z.
10. Elektronik lem platformunda gerçekle tirilecek tezgahüstü türev araç lemleri
kapsam nda bilgi lem altyap nda ya anmas muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan
farkl risklere maruz kal nabilecektir.
bu tezgahüstü türev araçlar risk bildirim formu, yat mc genel olarak mevcut riskler
hakk nda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli döviz al m-sat ndan (forward) ve
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolay yla tasarruflar
bu
tip yat mlara yönlendirmeden önce dikkatli bir eklide ara rma yapmal
z.
Yukar daki tüm hususlar okuyup, anlad
bu esaslar
uygulanmas
ras nda
Banka’n kusuru veya ihmali nedeniyle do abilecek zararlar
talep ve dava haklar
sakl kalmak kayd yla, özgür iradem sonucu bu Vadeli Döviz Al
Sat
(forward)
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lemlerine ili kin Risk Bildirim Formu "nu imzalad
kabul ve beyan ederim.
d) Al nan ki isel verilerin saklama ve kullan

ve Form’un bir örne ini ald

ko ullar

lgili yasal otorite düzenlemeleri ve Bankam standartlar çerçevesinde hesap aç
nda
talep edilen bilgi ve belgeler yasal sistem alt yap zda yetkili personeller arac
ile kay
edilerek al nan tüm bilgi ve belgeler yanmaz kasalarda muhafaza edilmektedir. Söz konusu
tüm bilgiler meri mevzuat çerçevesinde belirlenen yasal süreler içinde muhafaza
edilmektedir.
Bankam z, MÜ TER bilgilerinin gizlili ini korumakla yükümlüdür. Bu çerçevede,
MÜ TER ’ye ait bilgiler Sermaye Piyasas Kurulu dahil olmak üzere Türkiye'de yasalarla
aç kça yetkili
nan düzenleyici kurum ve kurulu lar
nda herhangi bir üçüncü ah sla,
MÜ TER ’nin muvafakati olmadan payla lmamaktad r.
e) Emir iletimi, lemlerin gerçekle tirilmesi ve takas veya tasfiyesi
Bankam mü terilerinin Sermaye Piyasas faaliyetleri kapsam nda taraf za iletti
emirler Bankam taraf ndan kar taraf olarak (Bankam portföyünden)
gerçekle tirilmektedir. Bankam oraganize piyasalarda mü terileri ad na lem
gereçekle tirmemektedir. Bankam emir gerçekle tirme politikas www.db.com.tr internet
adresindeki “Yasal Duyurular” bölümünde yer almaktad r.
f) Emir gerçekle tirme politikalar
Bankam emir gerçekle tirme politikas www.db.com.tr internet adresindeki “Yasal
Duyurular” bölümünde yer almaktad r.
g) Herhangi bir mü terinin ihtiyac ve talebi do rultusunda mü teri ile bire bir
olu turduklar türev araçlar hariç olmak üzere borsada lem görmeyen
sermaye piyasas araçlar için verilen anl al sat fiyat teklifleri
Bankam z, mü teri ihtiyac ve talebi do rultusunda mü teri ile bire bir olu turulan türev
araçlar hariç olmak üzere, Borsada lem görmeyen sermaye piyasas araçlar nda lem
yapmamaktad r.
h) Elektronik ortamda mü teriler taraf ndan yap labilecek lemler ile mü teriye
elektronik ortamda yap lacak bildirimlere ili kin esaslar
Bankam internet sitesi veya bir elektronik platform arac
yla mü terilerine hizmet
sunmamaktad r. Mü teri emirleri ilgili mevzuat gere telefon, fax ve/veya di er elektronik
da
kanal olan Bloomberg terminallleri arac
yla kabul edilebilir.
i) Sermaye piyasas araçlar borsa ve piyasa bilgileri
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Bankam z, mü terileri ad na borsa ve piyasalarda lem yapmamaktad r. Bankam
mü teriler ile kar taraf olarak, portföyden devlet iç borçlanma senetleri al
sat
ve
vadeli döviz al sat
lemleri yapmaktad r.
j) Profesyonel mü terilerin yararlanamayacaklar mevzuat hükümleri
Sermaye Piyasas Kurulu’nun III-39.1 say "Yat
Kurulu lar
Kurulu ve Faaliyet
Esaslar Hakkk nda Tebli çerçevesinde düzenlenen Mü teri
fland rmas ile ilgili
bilgilendirme metni ve Profesyonel Mü terilerin Yararlanamayaca Mevzuat Hükümleri
www.db.com.tr internet adresindeki “Yasal Duyurular” bölümünde yer almaktad r.
k) Olas risklere kar haz rlanan "Beklenmedik Durum Planlar "na uygun olarak
mü terilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri ileti im
bilgileri ile mü terilerin risklerini azaltacak asgari tedbirler
Acil ve Beklenmedik durumlarda kullan labilecek ileti im bilgileri ile mü terilerin risklerini
azaltacak asgari tedbirler www.db.com.tr internet adresindeki “Yasal Duyurular”
bölümünde yer almaktad r.
l) Kullan lan bilgisayar

ve ifreleme sisteminin olas riskleri ve güvenli i

Bankam z, Mü terilerine internet sitesi (veya bir elektronik platform) arac
vermemektedir.

ile hizmet

m) Kullan lan lem platformunun ve bilgisayar
özelliklerine, varsa riskleri
ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere kar
kullan labilecek alternatif ileti im yöntemleri
Bankam nezdinde kullan lan herhangi bir lem platformu bulunmamaktad r.

____________________
Internet sitemizde yer alan bilgiler genel nitelikte olup yat mc lar n al m/sat m
kararlar
destekleyebilecek yeterli bilgiler bu sayfada olmayabilir. Yat mc lar n
yat m yapmak istedikleri ürünlere ili kin gerekli ara rmalar yapmalar
gerekti inde profesyonel dan manlar ndan destek almalar uygun olacakt r.

