
 

MÜ TER  SINIFLANDIRILMASI B LG  NOTU 

MÜ TER ’nin s fland lmas , Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan düzenlenmi  olan Yat m 
Kurulu lar  Tebli i’nin 29-32’inci maddeleri hükmüne uygun olarak yap lacakt r. S fland rmaya 
ili kin olarak bahse konu Tebli  düzenlemeleri a daki ekildedir: 

1. Mü teri s fland lmas  

a) Yat m kurulu lar  tüm mü terilerini Yat m Kurulu lar  Tebli i’nde belirtilen esaslar 
do rultusunda profesyonel ya da genel mü teri olarak s fland rmak, bu 

fland rmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve mü teri s flar na uygun 
olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundad r. 

b) Yat m kurulu lar , s fland rma yaparken mü terilerine Yat m Kurulu lar  Tebli i 
uyar nca yer ald klar  s f ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer ald klar  s  de tirme 
haklar  hakk nda bilgi vermek zorundad r. 

c) Mü teri, tabi oldu u s fland rmay  etkileyebilecek bir durum ortaya ç kt nda söz 
konusu hususu yat m kurulu una bildirmekle, yat m kurulu u ise mü terinin 

 etkileyecek bir durumun ortaya ç kt  ö renmesi halinde mevzuatta 
öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli i lemleri tesis etmekle 
yükümlüdür. Yukar da yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin do rulu undan 
ve gerekti inde güncellenmesinden mü teri sorumludur. 

d) Yat m kurulu lar  mü terilerin, profesyonel mü teri oldu una ili kin tevsik edici 
belgeleri mü teriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kay t ile ilgili düzenlemeleri 
uyar nca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür. 
 

2. Profesyonel Mü teri ve Genel Mü teri 
 
a) “Profesyonel mü teri” kendi yat m kararlar  verebilecek ve üstlendi i riskleri 

de erlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanl a sahip mü teriyi ifade eder. Bir 
mü terinin profesyonel mü teri olarak dikkate al nabilmesi için a daki 
kurulu lardan biri olmas  ya da say lan nitelikleri haiz olmas  gerekir: 
 

i. Arac  kurumlar, bankalar, portföy yönetim irketleri, kolektif yat m 
kurulu lar , emeklilik yat m fonlar , sigorta irketleri, ipotek finansman 
kurulu lar , varl k yönetim irketleri ile bunlara muadil yurt d nda yerle ik 
kurulu lar. 

ii. Emekli ve yard m sand klar , 17/7/1964 tarihli ve 506 say  Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20 nci maddesi uyar nca kurulmu  olan sand klar. 



iii. Kamu kurum ve kurulu lar , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas , Dünya 
Bankas  ve Uluslararas  Para Fonu gibi uluslararas  kurulu lar. 

iv. Nitelikleri itibar yla bu kurumlara benzer oldu u Kurulca kabul edilebilecek 
di er kurulu lar. 

v. Aktif toplam n 50.000.000 Türk Liras , y ll k net hâs lat n 90.000.000 Türk 
Liras , özsermayesinin 5.000.000 Türk Liras n üzerinde olmas  k staslar ndan 
en az ikisini ta yan kurulu lar. 

vi. 32 nci maddede tan mlanan talebe dayal  olarak profesyonel kabul edilen 
mü teriler. 
 

b) Yat m kurulu unun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel 
mü terilerini, yararlanamayacaklar  mevzuat hükümleri hakk nda yaz  olarak 
bilgilendirmesi artt r. 
 

c) Mü terinin, profesyonel mü teri olarak dikkate al nmak istemedi i ve bu talebini yaz  
olarak yat m kurulu una iletti i durumlarda, yat m kurulu unun bu talebi dikkate 
almas  zorunludur. 
 

d) Profesyonel mü teri tan  kapsam na girmeyen mü teriler “genel mü teri” kabul edilir. 

 

3. Talebe dayal  olarak profesyonel mü teri kabul edilecek mü teriler 
 

a) Genel mü terilerden a daki nitelikleri haiz olanlar, yaz  olarak talep etmeleri ve 
daki artlardan en az ikisini sa lad klar  tevsik etmeleri durumunda, yat m 

kurulu unun sunabilece i hizmet ve faaliyetlerden profesyonel mü teri s fat yla 
yararlanabilir. Bir mü terinin profesyonel mü teri olarak kabul edilebilmesi için 

daki artlardan en az ikisini sa lamas  gerekir: 
 

i. lem yap lmas  talep edilen piyasalarda son 1 y l içinde, her 3 ayl k dönemde 
en  az  500.000  Türk  Liras  hacminde  ve  en  az  10  adet  i lem  gerçekle tirmi  
olmalar  

ii. Nakit mevduatlar n ve sahip oldu u sermaye piyasas  araçlar n da dâhil 
oldu u finansal varl klar  toplam n 1.000.000 Türk Liras  tutar  a mas  

iii. Finans alan nda üst düzey yönetici pozisyonlar ndan birinde en az 2 y l görev 
yapm  olmas  veya sermaye piyasas  alan nda en az 5 y l ihtisas personeli 
olarak çal  olmas  veya Sermaye Piyasas  Faaliyetleri leri Düzey Lisans  
veya Türev Araçlar Lisans na sahip olmas . 



 
b) Bu tutarlar gerekli görülmesi durumunda Kurul taraf ndan de tirilebilir. 

 
c) Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yat mc  tan  kapsam nda, talebe 

dayal  olarak profesyonel kabul edilecek mü terilerin belirlenmesinde bu maddenin 
birinci f kras nda yer alan artlardan sadece (b) bendindeki art  sa layanlar nitelikli 
yat mc  olarak kabul edilir. 


