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YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL
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, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25
inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım
Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim
Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız
gerekmektedir.
Uyarı:
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı
düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz
sermaye piyasası işlemlerine ilişkin “Yetki Belgesi”
olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası
işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye
piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya
www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Yatırım kuruluşları tarafından yatırımcı adına
saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye
piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine
getirilmemesinden
kaynaklanan
taleplerde,
Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin tazmin kapsamı
hususunda
http://www.ytm.gov.tr/yatirimcibilgilendirme/koruma-kapsam%C4%B1.aspx
web adresinden bilgi alabilirsiniz.
Risk Bildirimi
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
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve
takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü
mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri
uygulanacaktır.

INVESTMENT SERVICES AND ACTIVITIES
GENERAL RISK STATEMENT FORM
Important Statement:
You may make profit or may as well incur losses as a result
of your trading transactions in the capital markets. That is why
before deciding to enter into trading transactions hereunder,
you have to understand and recognize all the risks available
in the market, and to decide by considering your financial
situation and your restrictions and limitations.
To this end, as further specified in Article 25 of the
“Communiqué on Principles of Foundation and Operation of
Investment Firms”, Serial III, No. 39.1 (“Communiqué”), you
have to understand the following provisions contained in this
“Investment Services and Activities General Risk Statement
Form”.
Warning:
Before starting to transact, please check whether the
intermediary institution you are planning to work with holds a
valid “Certificate of Authorization For Capital Market
Transactions” you are intending to enter into. You may check
and retrieve the list of banks and capital market intermediary
institutions holding this certificate of authority via websites at
the address of www.spk.gov.tr or www.tspakb.org.tr.
For information about your claims against an investment
company’s failure to perform its delivery obligations for your
cash deposits or capital market instruments it keeps in its
depository or it manages on your behalf and for information
about the indemnification coverage of Yatirimci Tazmin
Merkezi (Investor Indemnification Agency), please visit
http://www.ytm.gov.tr/yatirimci-bilgilendirme/korumakapsam%C4%B1.aspx
Risk Statement
In addition to the points stated in the “Frame Agreement” to
be signed with the intermediary institution you are planning to
work, it is very important for you to understand and recognize
the following points as well:
(1) The account you are going to open in the intermediary
institution and all of the transactions you are going to effect
through that account shall be governed by and subject to all
kinds of legislative acts and statutory instruments and similar
other administrative and legal arrangements issued or to be
issued by the Capital Markets Board, the stock exchanges
and the clearing institutions.
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(2) Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda
risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri
sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın
tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız
yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para
tutarını dahi aşabilecektir.
(3) Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde
kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem
yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe
de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin
tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi
zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde
bulundurulmalıdır.
(4) Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız
işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve
yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya
muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
(5) Sermaye piyasası araçlarının alım satımına
ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili
personelince yapılacak teknik ve temel analizin
kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu
analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate
alınmalıdır.
(6) Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde,
yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası
bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı
sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek
ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım
işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği
bilinmelidir.
(7) İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım
kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün
komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda
teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl
yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı
bir açıklama talep etmelisiniz.
İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim
formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup,
sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri
kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu

(2) Capital market transactions are exposed to many risks of
varying degrees. As a result of price movements and
fluctuations in the market, you may fully lose the money
deposited in the investment firm, and your losses may even
exceed the amount of your investment depending on the type
of transactions effected.
(3) In such transactions as margin trading or short selling, due
to the leverage effects, you must keep in mind that trading
with a low shareholders’ equity may have effects in favor of
you or on the contrary in disfavor of you in the market, and
accordingly, such leverage effects may either bring you high
level of profits or cause substantial losses to you.
(4) You must always keep in mind that the information and
advice to be given by the investment firm to you with respect
to trading in the markets may be incomplete and may require
verification and validation by you.
(5) You must take into consideration that the technical and
basic analyses to be conducted and reported by the
authorized officers of the investment firm with respect to
trading of capital market instruments may differ from person
to person, and the forecasts in such analyses may not
definitely realize or come out to be true.
(6) For the transactions effected in foreign currency, in
addition to the risks enumerated above, it must be known and
noted that there is also an exchange rate risk, and that due to
exchange rate fluctuations, there may be a loss of value in
Turkish Lira, and that the governments may impose
restrictions on foreign capital and foreign exchange
movements, and may levy additional and/or new taxes, and
that the trading transactions may not be executed on time.
(7) Before entering into the trading transactions, you must get
confirmation from your investment firm about all of the
commissions and other trading fees and charges to be paid
by you. If the fees and charges are not expressed in monetary
terms, you must request a written statement or memorandum
containing comprehensible examples showing how the said
fees and charges will be reflected onto you in monetary terms.
This Capital Market Transactions Risk Statement Form
intends to generally inform the customer about the
available risks, and may thus not cover all of the risks
that may emerge from the trading of capital market
instruments and the practices relating thereto. For this
reason, you must yourself conduct a careful and diligent
study and inquiry before depositing your savings in this
type of investments.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Büyükdere Street No: 129/1 Esentepe / Şişli / Istanbul.
Mersis No: 0600002681400074 | kuveytturk@hs02.kep.tr | www.kuveytturk.com.tr | Tel: 444 0 123
Activity: Any Activity Allowed Under Banking Law 5411.
MSTS.0048.04

tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir
şekilde araştırma yapmalısınız.
“Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu
esasların
uygulanması
sırasında
Aracı
Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle
doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı
kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım
Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim
Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra
Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini
aldığımı kabul ve beyan ederim.”
Aşağıda bulunan kutucuğa teslim bildirisi metni olan
örnek yazının müşteri tarafından el yazısı ile
yazılması ve imzalanması gerekmektedir.
Confirmation of Receipt (Örnek Yazı):

“I, the undersigned, hereby declare, acknowledge and accept
that I have read and understood the preceding paragraphs,
and without prejudice to my rights of claim and action for my
losses and damages that may be caused by faults or
negligence of Intermediary Institution/Bank during
implementation of these principles, I have signed this
“Investment Services and Activities General Risk Statement
Form” with my own will and volition, and thereafter, I have
signed the Agreement and received a copy of this form”
The customer must confirm in handwriting in the following
box that he received a copy of this Form, and must sign that
confirmation.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
CUSTOMER’S (MÜŞTERININ)
Full name of real person or legal person (Adı Soyadı veya Unvanı):
Account No (Hesap Numarası):
MKK Registration No (MKK Sicil Numarası):
Date (Tarih):
Signature (İmza):
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BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK
BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama:
Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz
borçlanma araçlarının alım satım işlemleri
sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar
etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle,
işlem yapmaya karar vermeden önce,
Borçlanma
Araçları
Piyasasında
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali
durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar
vermeniz gerekmektedir.
Uyarı:
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı
düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz
sermaye piyasası işlemlerine ilişkin “Yetki Belgesi”
olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası
işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye
piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya
www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) RİSK BİLDİRİM
FORMU
(BORÇLANMA ARAÇLARININ ALIM SATIMINA
İLİŞKİN İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK
YATIRIMCILAR İÇİN AÇIKLAMALAR)
Kira Sertifikaları Hakkında
Kira sertifikaları, Hazine Müsteşarlığı veya Özel
Sektör Varlık Kiralama Anonim Şirketince, kendi
nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına,
satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan
varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla
düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde
edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi
olmalarını
sağlayan
menkul
kıymetlerdir.
İmzalayacağınız “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek
olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok
önemlidir.
Kira Sertifikalarının Yatırım Amacı
Orta/uzun vadeli sabit getirili yatırım imkânı: Kira
Sertifikası, sahibine hem orta hem uzun vadede
sabit getiri fırsatı sağlamaktadır. Güvenli bir kira

RISK NOTICE FORM ON DEBT INSTRUMENTS
Important Note:
Please note that trading operations you intend to
perform with debt instruments in the capital market
might make you enjoy a profit or suffer a loss. Therefore,
you should understand the risks you might face in the
debt instruments market before you decide to perform a
trading operation, and decide by taking into
consideration your financial position and limitations.
Warning:
Before starting to perform a trading operation, check whether
the investment company you intend to do business with has
a Certificate of Authorization for capital market operations. A
list of the banks and stock brokers authorized to perform for
capital market operations is available in www.spk.gov.tr or
www.tspb.org.tr

RISK NOTICE FORM ON LEASING CERTIFICATES
(SUKUK)
(EXPLANATIONS TO INVESTMENTS ON TRADING
OPERATIONS WITH DEBT INSTRUMENTS)
About Leasing Certificates
Leasing certificates are securities issued by the Treasury
Department or private sector asset leasing companies to
finance the assets they acquired by way of purchase or lease
in the account and interest of themselves or certificate
holders, so that leasing certificates entitle the holders of them
to incomes earned from them in proportion to the shares of
the holders of them. In addition to the conditions to be
specified in the Investment Service and Operations Frame
Agreement to be signed by and between you and an
investment company, it is very important for you to
understand the rules described below.
Investment Objective of Leasing Certificates
Fixed return over medium- or long-term: Leasing
Certificates give the holders of them an opportunity to enjoy
fixed return over medium- or long-term. If you want to earn a
safe lease income, you might invest in Leasing Certificates.
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geliri elde etmek istiyorsanız, kira sertifikalarına
yatırım yapabilirsiniz.
Kupon ödemesi:
Kira sertifikaları, sahibine
kiralanan varlıkların dönemlik sabit kira gelirini alma
hakkı verir.
Varlığa Dayalı: İhraç edilen bütün sertifikaların
temelinde gerçek bir ticari ilişki ve gözle görülebilir
maddi bir gerçeklik istenmektedir.
Varlığa Dayalı Yatırım Sertifikası (Kira
Sertifikası) Risk ve Getiri Profili Hakkında
Hazine tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları, risk
profili “Düşük ve Çok Düşük Risk” olan müşteriler
ile uyumludur. Hazine tarafından ihraç edilen kira
sertifikalarına yatırım yapmak isteyen Orta ve uzun
vadede yatırım yapmak isteyen, risk almak
istemeyen, sabit getiri elde etmek isteyen, al sat
yaparak para kazanmak isteyen kişiler olmalıdır.
Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları,
risk profili “Orta Risk” olan müşteriler ile
uyumludur. “Orta Risk” risk profili ile uyumlu ürünler,
yüksek yatırım riski içerdiği için fiyatlarında
dalgalanma yaşanma ihtimali olan yatırım
ürünleridir.
Özel Sektör Kira Sertifikaları, çok düşük ve düşük
risk profilindeki ürünlere kıyasla daha yüksek getiri
imkanı sağlayabileceği gibi yine bu ürünlere kıyasla
anapara değer kaybı yaşama ihtimali daha
yüksektir.
Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç ettiği kira sertifikaları
ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira
sertifikaları hem organize piyasalarda hem de
tezgahüstü piyasalarda ikince elde işlem
görmektedir.
Kira Sertifikasına Ait Temel Riskler
Piyasa Riski:
Piyasa fiyatlarındaki (kur, emtia, pay fiyatı vb.)
olağan veya beklenmeyen hareketlere bağlı olarak
ortaya çıkabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
Karşı Taraf Riski:
Karşı taraf riski, karşı tarafın yükümlüğünü
kısmen/tamamen yerine getirememe riskidir.
Likidite Riski:
Likidite
riski,
hazır
değerlerinin
nakde
dönüştürülememesi nedeniyle zarara uğrama
ihtimalidir.

Coupon payments: Leasing Certificates entitle the holders
of them to receive periodical fixed lease income from the
relevant assets leased.
Asset-backed: All certificates issued must be backed by a
real business affair and a concrete material reality.
About Risk and Return Profile of Asset-backed
Investment Certificates (Leasing Certificates)
Leasing Certificates issued by the Treasury Department are
suitable for customers whose risk profile is low or very low.
Leasing Certificates are suitable for investors who aim to earn
a fixed income over medium- and long-term, not willing to
take any risk, and aiming to make money through trading
operations.
Leasing Certificates issued by private sector companies are
suitable for customers whose risk profile is medium. Products
complying with the medium risk profile are subject to a high
investment risk, therefore their prices might fluctuate.
Leasing Certificates issued by private sector companies
might earn returns higher than those of the very low risk and
low risk products, but they might expose the investor to a
higher risk of loss of value of their principal fund.
Leasing certificates issued by both the Treasury Department
and private sector companies are traded second hand at both
organized markets and over-the-counter markets.

Basic Risks of Leasing Certificates
Market Risk:
Market risk refers to the risk of loss which might be caused
by usual or unexpected movemements in market prices
(foreign exchange rates, commodity prices, share prices,
etc.).
Counterparty Risk:
Counterparty risk refers to the possibility that the counter
party might not perform its obligation in part or in full.
Liquidity Risk:
Liquidity risk refers to the risk of suffering a loss due to
inability to turn a negotiable asset into cash.
If a Leasing Certificate issued by the Treasury Department is
sold before its amortisation date, its holder might face the risk
of loss of value of his principal fund. If the Treasury
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Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç ettiği kira sertifikaları,
itfa tarihinden önce satıldığında anaparadan zarar
etme olasılığı vardır. Devletin itfayı erteleme veya
kıymetin itfa olmaması durumunda bankanın
sorumluluğu yoktur.
Kupon ödemeli Hazine Kira Sertifikası: İtfa
tarihinden önce satıldığında anaparadan zarar etme
olasılığı vardır. Devletin itfayı, kupon ödemelerini
erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumunda
yatırım kuruluşunun sorumluluğu yoktur.
Özel Sektör Kira Sertifikalarının katılım hesabından
farkı “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” sigortası
kapsamında olmamasıdır. Yatırımcılar ihraççı
kuruluş riskini almaktadır. Piyasadaki fiyat
hareketleri, ihraççının ödeme güçlüğüne düşmesi
veya iflası vb. haller için yatırım kuruluşu garantisi
veya yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır.
İhraççı kuruluşun itfayı, kupon ödemelerini erteleme
veya kıymetin itfa olmaması durumunda yatırım
kuruluşunun sorumluluğu yoktur. Özel sektör Kira
Sertifikalarının vadesinden önce satılması
durumunda söz konusu kira sertifikasının piyasa
değeri piyasadaki getiri oranlarına göre
değişecektir. Özel Sektör Kira Sertifikası, Hazinenin
ihraç ettiği kira sertifikalarına göre daha az likittir.
Kıymet likidite edilmek istendiğinde aynı gün
satılamayabilir.
Ülke Riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik,
politik ve sosyal yapısı, ayrıca faiz ve kur politikaları
ürünün fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Yerel
riskler diye tanımlayabileceğimiz bu riskler, döviz
kısıtlamaları, transfer riskleri, moratoryum, vergi
değişiklikleri vs. olabilir. Ayrıca global ekonomik ve
politik dengelerde oluşacak değişiklikler de
fiyatlarda dalgalanmalara sebep olabilir.
Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç
süreçler, insanlar ve sistemler veya dış etkenlerden
kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskini
tanımlar. Yatırım süreçleri iç kontrol ve risk yönetimi
departmanları tarafından gözetlenmekte ve
düzenleyiciler tarafından denetlenmektedir.
Kur Riski: Yabancı para cinsinden çıkarılmış olan
kira sertifikalarının piyasadaki kur değişimlerinden
dolayı kur riski ve buna bağlı olarak anaparadan
kayıp riski bulunmaktadır.

Department postpones such amortisation date or does not
amortise that Leasing Certificate at all, this bank will not be
liable.
Coupon-paid Treasury Leasing Certificates: If such
Leasing Certificate is sold before its amortisation date, its
holder might face the risk of loss of value of his principal fund.
If the Treasury Department postpones such amortisation date
or does not amortise that Leasing Certificate at all, this bank
will not be liable.
The difference between Leasing Certificates issued by
private sector companies and participation accounts is that
the former is not covered by the Savings Deposit Insurance
Fund. Therefore, holders of the said Leasing Certificates take
the risk of the issuers of them. If market prices fluctuate or the
issuer defaults its payment liabilities or goes bankrupt, etc.
the investment company will not provide any guarantee and
no compensation system will be available to the holder. If the
issuer postpones the amortisation date or coupon payment
maturity or does not amortise that Leasing Certificate at all,
this bank will not be liable. If a Leasing Certificate issued by
a private sector company is sold before its maturity, its market
value will change depending on its current return ratio in the
market. Leasing Certificates issued by private sector
companies are less liquid than Leasing Certificates issued by
the Treasury Deparment. If a holder decides to liquidate such
certificate, he might not be able sell it on the same day.
Country Risk: Economic, political and social circumstances,
interest policies and exchange rate policies of the country in
which an investment is made might exert a certain effect on
the price of the relevant product. These are called local risks
and might include restrictions imposed on foreign currency
funds, transfer risks, moratorium, amendment to taxes, etc.
Furthermore, global economic and political balances might
change to cause prices to fluctuate.
Operational Risk: Operational risk refers to direct or indirect
loss risk caused by unsuccessful or insufficient internal
processes, people, or systems, or external factors.
Investment processes are observed by this bank’s internal
control and risk management departments and are regulated
by the regulation authorities.
Foreign Exchange Rate Riski: Leasing Certificates issued
in a foreign currency faces the risk of fluctuation of foreign
exchange rates in the market, so that the holders of them
might face the risk of loss of value of their principal funds.
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Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Takibi
Sermaye piyasası araçlarına ilişkin risk takibi, ilgili
ürününün işlem gördüğü piyasaya göre değişiklik
gösterebilmektedir. Bankanın uygulama esasları
veya ilgili borsanın ve buna bağlı olarak takas
merkezinin ilgili ürünler için belirlemiş oldukları
işleyiş esasları dikkate alınarak risk takibi
yapılmaktadır.
Yatırımcı Açısından Kira Sertifikalarının
Vergilendirilmesi
Dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile vakıflar,
dernekler ve benzeri tüzel kişilerin kira sertifikası
alım satımından ve kira ödemesinden oluşan
gelirleri %10 gelir vergisi stopajına tabidir.
Gerçek kişi yatırımcılar için %10 oranındaki stopaj
nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine
dâhil edilmez.
Anonim, limited ve komandit şirketler, SPK’ya tabi
yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara
benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri
olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için kira
sertifikası alım satımından ve kira ödemelerinden
oluşan gelirler %0 oranında gelir vergisi stopajına
tabidir.
Bunların dışında kalanlar %10 oranında stopaja tabi
olup, ödenen stopaj hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilir. BSMV mükellefi
kurumların kira sertifikası alım satım gelirleri
üzerinden %1, kira ödemesi üzerinden ise %5
BSMV hesaplayıp ödemesi gerekmektedir,
Bu oranlar Maliye Bakanlığı tarafından
güncellenebilir.
Borçlanma Araçlarının Alım Satım İşlemlerine İlişkin
Komisyon, Ücret, ve Oranlarına Kuveyt Türk
Komisyon Tarifesinde yer verilmiştir.
İşbu Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim
Formu tarafınızı genel olarak mevcut riskler
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup,
Borçlanma Araçlarının alım satımından ve
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri
kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu
tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir
şekilde araştırma yapmalısınız.

Risk Management for Capital Market Instruments
Risk management for capital market instruments varies
depending on the market where an instrument is traded. This
bank performs risk management in accordance with its own
procedures and the applicable procedures set for capital
market instruments by the relevant stock exchanges and by
the Settlement Center.
Tax on Leasing Certificates
Real persons, foundations, associations and similar legal
persons are obliged to pay an income tax corresponding to
10% of the incomes they earn as a result of trading a Leasing
Certificate or receiving return from a Leasing Certificate, by
withholding.
The above mentioned 10% tax collected by witholding is the
final tax for real person investors and will not be declared on
the investor’s annual tax return.
Joint-stock companies, limited liability companies,
investment funds and investment partnerships accounting to
the Capital Market Board, similar international funds and
partnerships, and other entities considered similar by the
Ministry of Finance are subject to 0% income tax for incomes
they earn as a result of trading a Leasing Certificate or
receiving return from a Leasing Certificate.
All other types of investors are subject to 10% income tax by
withholding, and the said tax will be deducted from the
corporate tax incurring for them. Entities which are subject to
Banking and Insurance Operation Tax (BSMV) are obliged to
pay 1% BSMV for incomes they earn as a result of trading
Leasing Certificates and 5% BSMV for returns they receive
from Leasing Certificates
Ministry of Finance is authorized to change the ratios
described above.
Types and ratios of the commissions and fees charged by
Kuveyt Türk Bank for trading operations with debt
instruments are shown in the Kuveyt Türk Commission Tariff.
This Risk Notice Form on Debt Instruments is intended
to provide customers with general information about the
existing risks and might not describe all the risks which
customers might face in trading debt instruments.
Therefore, you should perform a research in a careful
way before investing your funds in such instruments.
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“Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu “I, the undersigned, hereby approve and represent that I have
esasların uygulanması sırasında yatırımcı read and understood the information given above, that I
kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle signed this Risk Notice Form on Debt Instruments at my own
doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı free will by reserving the rights to claim and to file a lawsuit to
kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu recover the losses I might suffer due to any fault tor
"Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim negligence of the investment company or bank, and that I
Formu"nu imzaladığımı ve Form’un bir örneğini received a copy of this Form.”
aldığımı kabul ve beyan ederim.”
The customer must confirm in handwriting in the following
Aşağıda bulunan kutucuğa teslim bildirisi metni olan box that he received a copy of this Form, and must sign that
örnek yazının müşteri tarafından el yazısı ile confirmation.
yazılması ve imzalanması gerekmektedir.
Confirmation of Receipt (Örnek Yazı):
I, the undersigned, hereby represent and confirm that I have received a copy of this form.
(Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
FULL NAME OF INVESTOR (YATIRIMCININ ADI SOYADI):
INVESTOR SIGNATURE (YATIRIMCININ İMZASI):
DATE (TARİH):

Note : If this form is notified in writing, the investor must write and sign the foregoing confirmation in his handwriting.
Not
: Bu metin yazılı bildirim yapılması halinde yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "okudum, anladım" ibaresi ile
imzalanacaktır.
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