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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI R İSK B İLDİRİM FORMU 
 
 
Sayın Müşterimiz, 
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun III.39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 

25’inci maddesi uyarınca, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., tarafınıza yapılan genel risk bildirimine ek olarak, 
işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini size açıklamak ve açıklamaların sizin tarafından okunup 
anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. 

 
Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında sadece Borsa İstanbul A.Ş. 

nezdindeki Borçlanma Piyasası’nda Devlet İç Borçlanma Senetleri olarak nitelendirilen Devlet Tahvili ve Hazine 
Bonosu alım satımına aracılık hizmeti vermektedir.  

 
Bu çerçevede söz konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır. 
 
 

    

Devlet İç Borçlanma Senetleri (D İBS)    
    

Tanımı 
 
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Hazine Müsteşarlığı tarafından gelir elde etmek için yurt içi piyasada 

ihraç edilen borçlanma senetlerini  ifade etmektedir. DİBS’lerin belirli bir vadesi olur (örneğin 5 yıl).  DİBS satın alan, 
bu menkul kıymet için belirli bir anapara öder. Bunun karşılığında, Devlet, DİBS sahibine anapara üzerinden faiz 
ödemesi yapar (Kupon ödemeleri).  Devlet, belirli günlerde ilgili faiz ödemelerini DİBS sahiplerine yapar.  Vade 
sonunda, Devlet ana parayı öder. DİBS’ler vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp 
satılabilmektedir. 
 
DİBS’ler  vadelerine, ihraç yöntemlerine, ihraç edildikleri para birimi cinsine, faiz ödeme türlerine, üzerlerinde kupon 
taşıyıp taşımamalarına göre farklı açılardan sınıflandırılabilir. En çok kullanılan sınıflandırma vadeye göre 
yapılmaktadır. Buna göre; 

 
- 1 yıl ve daha uzun vadeli DİBS’ler Devlet Tahvili, 

 
- 1 yıldan kısa vadeli DİBS’ler ise Hazine Bonosu olarak adlandırılmaktadır. 

 
 

Komisyon, ücret ve vergi oranları: 
 
DİBS komisyon veya ücretler müşteri çerçeve sözleşmesine göre belirlenecektir. 

 
            DİBS’lere ilişkin vergi oranlarına bilgi olarak aşağıda yer verilmiştir. Ancak, bu konuda vergi danışmanına 
başvurulması önerilir.   
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Mükellef / 
Gelir 

GERÇEK KİŞİ KURUM 

Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 

Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 

Tam Mükellef 
Sermaye 
Şirketi ve Yatırım 
Fonu 
(**) 

 
Tam Mükellef Diğer 

Kurum Dar Mükellef Sermaye 
Şirketleri, Yatırım Fonu ve 
Yatırım Ortaklıkları (***) 

Dar Mükellef Diğer 
Kurumlar 

Her Nevi 
Tahvil ve 
Bono 

Faizleri 
(****) 
- Hazine 

Bonosu 
(HB) 

- Devlet 
Tahvili 
(DT) 

 
 

1.1.2006 tarihi 
sonrası 
ihraçlılar 

-Banka, aracı 
kurum veya 
ihraççılar 

tarafından %10 
oranında stopaj 

kesilir. 
- Stopaj nihai 
vergidir, beyan 

edilmez. 
1.1.2006 tarihi 
öncesi 
ihraçlılar 
-DT ve HB faiz 

gelirleri %0 
oranında stopaja 
tabi. 

- TL cinsinden 
elde edilenlere 

uygulanacak 2014 
yılı enflasyon 
indiriminden 

sonraki tutar, 
beyan eşiği 
hesaplamasında 

dikkate alınan 
diğer gelirlerle 

birlikte 27.000 
TL’yi geçerse 
tamamı beyan 

edilir. (*****) 

1.1.2006 tarihi 
sonrası 
ihraçlılar 

- Banka, aracı kurum 
veya ihraççılar 
tarafından %10 

oranında stopaj 
kesilir. 

- Stopaj nihai 
vergidir, 
beyan edilmez. 

1.1.2006 tarihi 
öncesi 
ihraçlılar 
- DT ve HB faiz 
gelirleri 

%0 oranında; 
oranında 
stopaja tabi. 

- Stopaj nihai 
vergidir 

1.1.2006 tarihi sonrası 
ihraçlılar 
-DT, HB ile banka ve 

aracı 
kurum aracılığı ile 
diğer tahvil ve 

bonolardan elde 
edilenler % 0 oranında 

stopaja tabi. 
- Kurum kazancına 
dahil. 

- Stopaj kurumlar 
vergisinden 

mahsup edilir. 
1.1.2006 tarihi öncesi 
ihraçlılar 

- DT ve HB faiz gelirleri 
%0 
oranında stopaja tabi. 

- Kurum kazancına 
dahil. 

- Stopaj kurumlar 
vergisinden 
mahsup edilir. 

1.1.2006 tarihi 
sonrası 
ihraçlılar 

- DT, HB ile banka 
ve aracı 
kurum aracılığı 

olsun olmasın 
diğer tahvil ve 

bonolardan 
elde edilenler % 
10 oranında 

stopaja tabi. 
- Kurum kazancına 

dahil. 
- Stopaj kurumlar 
vergisinden 

mahsup edilir. 
1.1.2006 tarihi 
öncesi 
ihraçlılar 
-DT ve HB faiz 

gelirleri %0 
oranında stopaja 
tabi. 

- Kurum kazancına 
dahil. 
- Stopaj kurumlar 

vergisinden 
mahsup edilir. 

1.1.2006 tarihi sonrası 
ihraçlılar 
- DT, HB ile banka ve aracı 

kurum aracılığı ile diğer 
tahvil ve bonolardan elde 
edilenler % 0 oranında 

stopaja tabi. 
 

1.1.2006 tarihi öncesi 
ihraçlılar 
- DT ve HB faiz gelirleri %0 

oranında stopaja tabi. 
1.1.2006 öncesi ve 
sonrası ihraçlılar için 
- Türkiye’de işyeri aracılığı 
ile elde edilmeyenler 

yönünden stopaj nihai 
vergidir. 
- Dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki işyerince 
elde edilenler beyana tabi 

(stopaj kurumlardan 
mahsup edilir). 

1.1.2006 tarihi sonrası 
ihraçlılar 
- DT, HB  faiz 

geliri %10 oranında 
stopaja tabi. 
1.1.2006 tarihi öncesi 
ihraçlılar 
- DT ve HB faiz gelirleri 

%0 
oranında 
stopaja tabi. 

1.1.2006 öncesi ve 
sonrası ihraçlılar için 

- Türkiye’de işyeri 
aracılığı 
ile elde edilmeyenler 

yönünden stopaj nihai 
vergidir. 
- Dar mükellef 

kurumun 
Türkiye’deki işyerince 

elde edilenler beyana 
tabi 
(stopaj kurumlar 

vergisinden mahsup 
edilir). 

(*) Uluslararası vergi anlaşmaları dikkate alınmalıdır. (**) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
düzenleme ve denetimine tabi fonlar  (***) Kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayan Türkiye’de kurulu anonim, limited ve sermayesi paylara 
bölünmüş komandit şirketlere benzer nitelikteki yabancı kurumlar ile Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer 

artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklaklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve 
yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü. (****) Yurt dışında elde edilenlerin Türkiye’de stopaja ve istisna uygulamasına konu olmayan diğer 

menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarıyla birlikte toplamı 1.400 TL’yi aşmıyorsa beyan edilmez, aşıyorsa tamamı beyan edilir. (*****) Beyan sınırı, varsa 
Türkiye’de stopaja tabi tutulmuş diğer menkul sermaye iratları (mevduat faizi, repo, yatırım fonu kâr payı, ÖFK kâr payı hariç) ve gayrimenkul sermaye iratlarının 
(örn. işyeri kira geliri) eğer yararlanıyorsa enflasyon indirimi ve istisna sonrası tutarları eklenmek suretiyle dikkate alınır. Birden sonraki işverenden elde edilen brüt 

ücret, 27.000 TL’yi aşarsa ücretler ile MSİ ve GMSİ’nin tamamı beyan edilir (******) 21.000 TL’nin hesabına 1/1/2006 öncesinde ihraç (hisse senetlerinde 
iktisap)edilmiş her nevi menkul kıymetin yanı sıra GVK Mük. Md. 80, 2 ila 6 no’lu bentteki kazançlar dahildir. 
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Riskler 
 
Karşı Taraf Riski :  İhraç eden ülkeye bağlı olarak anapara ve faiz (kupon) ödemelerinin gecikmesi ve/veya 

tümüyle kaybı 
 

 Likidite Riski : Hazine bonosu/Devlet Tahvilinin likiditesine bağlı olarak ciddi seviyede likidite riski 
taşınmaktadır. 

 
Piyasa riski:   Bono ve tahvil, vade sonuna kadar tutulması halinde yatırımcısına sabit bir getiri kazandırır. 

Ancak, vadesinden önce satıldığında, faiz oranları piyasa şartlarına göre değiştiğinden kar edilebileceği gibi zarar da 
edilebilir. Diğer bir deyişle faiz riski bulunmaktadır.  

 

Hazine Bonosu/Devlet Tahvili, Türk Lirası, yabancı para ya da yabancı paraya endeksli olabilir. Hazine 
Bonosu/Devlet Tahvili fiyatları piyasa koşulları çerçevesinde değişebilir. Bu yatırım ürünleri vadesinden önce nakde 
çevrildiği taktirde, işlem nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşullarında oluşan fiyat üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle 
anaparamda kayıp ve zarar oluşabilir. Yabancı para ve yabancı paraya endeksli hazine bonosu ve devlet tahvillerinde 
döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı anapara kaybı olabilir. 

 
Piyasa Yapıcısı ve İhraççı 
 
İhraçcı T.C Hazine'sidir. Piyasa Yapıcılık sistemi uyarınca, Hazine Müşteşarlığı belirlediği ölçüt menkul 

kıymetler için, piyasa yapıcı bankaları kamuoyuna duyurmaktadır. 
 

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Takibi  
 
Müşteri bazında bu araçlar ilişkin bir risk takibi yapılmamaktadır. 
 
Yurtdı şı Piyasalarda Gerçekle ştirilen İşlemler : Bu işlemler Borsa Istanbul A.S. nezdindeki Borçlanma 

Araçları Piyasası’nda yapılmaktadır.  
Paranın Yurtdışına Transfer Yöntemi:- 
İşlem yapılan borsa ve platformlar:- 
Sermaye piyasası aracının veya müşteri varlığının saklama bilgisi:- 
İşlem tezgahüstü piyasalarda yapılıyorsa karşı taraf hakkında bilgi:- 
 
 
Yatırımcı Tazmin Sisteminin Detayları   
 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 84 üncü maddesine göre tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan 

ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına 
saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine 
getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur. 

 
Yatırımcıları tazmin kararı verilen kuruluşların yatırımcıları,bu madde kapsamında tazmin talep etme hakkına 

sahiptir. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin 
kapsamında değildir. 

 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106 ncı ve 107 nci maddelerde yer alan suçlardan veya suçtan 

kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkûm olan yatırımcılara ait talepler, söz konusu eylemlerle 
ilgili alacaklarla sınırlı olmak üzere, tazmin kapsamı dışındadır. Söz konusu suçlardan dolayı hakkında suç 
duyurusunda bulunulan kişilere yapılacak ödemeler anılan suçlara ilişkin soruşturmanın başlamasından mahkeme 
kararının kesinleşmesine kadar durur. 

 
Aşağıda sayılan kişi ve kurumlar tazmin edilmez: 
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a.Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şahsen 

sorumlu ortakları, yüzde beş veya daha fazla paya sahip ortakları, denetim kurulu üyeleri veya ilgili yatırım kuruluşları 
ile aynı grup içinde yer alan diğer şirketlerde benzer konumda olan kişiler ile bu kişilerin eş ve ikinci dereceye kadar 
kan ve kayın hısımları ile bu kişiler adına hareket eden üçüncü kişiler 

b. Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşları ile aynıgrupta yer alan diğer şirketler 
c. (a) sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde yirmi beş veya daha fazla paya sahip olduğu şirketler 
d. Yatırım kuruluşlarının mali sıkıntıya düşmesine neden olan veya finansal durumunun bozulmasına önemli 

etkileri olan olaylarda sorumluluğu bulunan veya bu olaylardan menfaat sağlayan kişiler 
 
Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı yüz bin Türk Lirasıdır. Bu tutar her yıl ilan edilen 

yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından toplam tazmin tutarı 
beş katına kadar artırılabilir. Bu sınır, hesap sayısı, türü ve para birimine bakılmaksızın, bir yatırımcının aynı 
kuruluştan olan taleplerinin tümünü kapsar. Yatırımcı Tazmin Merkezi (“YTM”) tarafından ödenecek azami tutarın 
üzerinde kalan tutarın başka bir yatırımcıya ödenmesi amacıyla devredilmiş olmasıhâlinde devralana YTM tarafından 
ödeme yapılmaz. 
 

 

 

Yukarıda yer alan açıklamalar tarafımdan okunmuş ve anlaşılmıştır. 

Müşterinin Adı Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 


