BORÇLANMA ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde 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.
Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Borçlanma Araçları Risk Bildirim
Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak
karar vermeniz gerekmektedir.
Uyarı
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye
piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri
konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya
www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Borçlanma Araçları Alım Satım İşlemleri Risk Bildirimi
Genel Unsurlar
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek
olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1.

Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek
tüm borçlanma araçları alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkartılan ilgili her
türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir.

2.

Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek borçlanma araçları alım-satım işlemleri
kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan
farklı risklere maruz kalınması mümkündür.

3. Borçlanma Araçları alım-satım işlemlerinde, yatırım kuruluşu, müşteriye karşı taraf olarak
pozisyon alabilir ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin zarar etmesi
yatırım kuruluşunun kar elde etmesiyle sonuçlanabilir.
4.

Borçlanma araçlarına ilişkin işlemlerin Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve BSMV yönünden
vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5 Seri No’lu
Genel Tebliği, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 282 No’lu Genel Tebliği, 6802 Sayılı Gider
Vergileri Kanunu 89 Seri No’lu Genel Tebliği ile yapılmıştır.

5. Bankamız aracılığı ile gerçekleştireceğiniz borçlanma araçları alım-satım işlemlerine ilişkin
güncel masraf/komisyon tutarlarına ve masraf/komisyon tutarlarına ilişkin detaylı
açıklamalara www.tskb.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Özel Unsurlar
Devlet İç Borçlanma Senetleri:
1. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç
edilen borçlanma senetleridir. Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri sabit getirili yatırım
araçları olup vadesi 1 yıldan az olan DİBS'ler Hazine Bonosu, vadesi 1 yıl ya da daha uzun
olanlar Devlet Tahvili olarak tanımlanır. Kupon ödemesiz (iskontolu) ya da kupon ödemeli
olarak ihraç edilebilirler. Kupon ödemeli kıymetlerin kupon ödeme oranları sabit faizli ya da
değişken faizli olabilir.
2. T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri, devlet garantisi
altındadır ve likiditeleri yüksektir.
3. DİBS’ler vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp
satılabilmektedir. Yatırımcının, elinde tuttuğu devlet tahvili/hazine bonosunu vadesinden
önce nakde çevirmek istemesi durumunda, söz konusu menkul kıymetin alım satımı için,
istenildiği anda istenildiği fiyattan nakde çevirememe riski bulunmaktadır.
4. Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu, vadeye kadar elde tutulması halinde sabit getiri garantisi,
piyasada yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarından dolayı vadeden önce satılması halinde
anapara riski taşımaktadır ancak vadeye kadar elde tutulması halinde anapara riski
bulunmamaktadır.
5. Yabancı para cinsinden çıkarılmış olan devlet tahvili/hazine bonolarının piyasadaki kur
değişmelerinden dolayı kur riski ve buna bağlı olarak anaparadan kayıp riski
bulunmaktadır.

Eurobond:
1. Eurobondlar, yurt dışından kaynak sağlamak amacıyla, devletlerin ve şirketlerin uluslararası
piyasalarda döviz ödemeli olarak ihraç ettikleri uzun vadeli ve kupon ödemeli borçlanma
senetleridir. Kupon ödeme dönemlerinde yatırımcıya düzenli bir nakit akımı sağlarlar.
Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden yapılır.
2. Döviz cinsinden uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur.
3. Eurobondlar, vadeye kadar elde tutulması halinde sabit getiri garantisi, piyasada
yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarından dolayı vadeden önce satılması halinde anapara riski
taşımaktadır ancak vadeye kadar elde tutulması halinde anapara riski bulunmamaktadır.
4. T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen eurobondlar, devlet garantisi altındadır ve likiditeleri
daha yüksektir.

Özel Sektör Tahvil/ Bono:

1.

Özel Sektör Tahvilleri, bankalar ya da diğer anonim şirketler tarafından yurtiçinde ihraç
edilen iskontolu ya da kupon ödemeli borçlanma senetleridir.

2.

Özel Sektör Tahvili ve Bonolarında ihraççının bir banka veya anonim şirket olması
dolayısıyla bu kıymetleri satın alan yatırımcı, ihraççı kuruma (banka veya anonim şirket)
borç vermekte, yani ihraççı kurumun riskini almaktadır.

3.

Özel Sektör Tahvilleri ve Bonoları, vadeye kadar elde tutulması halinde sabit getiri
garantisi, piyasada yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarından dolayı vadeden önce satılması
halinde anapara riski taşımaktadır ancak vadeye kadar elde tutulması halinde anapara riski
bulunmamaktadır.

Uyarı:
Borçlanma araçları alım-satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıları genel olarak mevcut
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup alım-satımından ve uygulamadan
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla bu tip yatırımlarda bulunmadan
önce gerekli araştırmanın yapılması ve profesyonel yardım alınması tavsiye olunur.
Yukarıda yer alan Borçlanma Araçları Alım-Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu’nu, Para ve
Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesini
imzalamadan önce okudum, anladım ve bundan sonra Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının
Alım Satımına Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesini imzalayarak Borçlanma Araçları AlımSatım İşlemleri Risk Bildirim Formu’nun bir örneğini elden teslim aldım.
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