
PROFESYONEL MÜ TER LER N YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLER  
 
Bu aç klama metni III.39.1 say  Yat m Kurulu lar n Kurulu  ve Faaliyet Esaslar  Hakk nda Tebli ’in 
28/2.(h) ve 31/2 maddesi uyar nca profesyonel mü terilere yararlanamayacaklar  mevzuat hükümlerini 
bildirmek amac yla haz rlanm r. Bu çerçevede profesyonel mü terilerin yararlanamayacaklar  mevzuat 
hükümleri a da s ralanmaktad r: 

 

1) Yat m kurulu lar  al m sat ma arac k faaliyeti kapsam nda genel mü terilerine hizmet 
sunmadan önce kendisine yap lan genel risk bildirimine ek olarak i leme konu sermaye 
piyasas  araçlar n risklerini mü teriye aç klamak zorundad r. Profesyonel mü teriler için 
ise böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte, profesyonel mü teri bu aç klamalar n 
kendisine yap lmas  talep etme hakk  haizdir. 

 
2) Yat m kurulu lar  al m sat ma arac k ve halka arza arac k faaliyetleri kapsam nda 

genel mü terilere uygunluk testi yapmakla yükümlü olmakla birlikte, profesyonel 
mü teriler için uygunluk testi yapmakla yükümlü de ildir. Buna ba  olarak, profesyonel 
mü teriye yat m kurulu u taraf ndan sunulacak hizmet ve ürünlerin, profesyonel 
mü teriye uygun olup olmad  hususu, profesyonel mü terinin kendisi taraf ndan 
belirlenmelidir. 

 
3) Yat m kurulu lar , yat m hizmet ve faaliyetleri kapsam nda çerçeve sözle me 

imzalamadan önce genel mü terilerine sermaye piyasas  araçlar  ile yat m hizmet ve 
faaliyetlerine ili kin genel riskleri aç klamak ve bu amaçla asgari içeri i Kurulca 
belirlenmi  olan "Yat m Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nun bir 
örne ini vermek ve bu ekilde genel mü teriyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Profesyonel 
mü terinin ise bu ekilde bilgilendirilmesine gerek bulunmamaktad r. 

 
4) Saklama hizmeti sunulan mü teriler ile saklamaya yetkili yat m kurulu unun iç 

kontrolden sorumlu birimi veya personeli taraf ndan mü teriye ait sermaye piyasas  
araçlar  ve nakde ili kin her takvim y nda en az 1 defa yaz  veya elektronik ortamda 
mutabakat sa lanmas  zorunludur. Ancak profesyonel mü terilerden yaz  onay al nmas  
durumunda bu mutabakat n yap lmas  zorunlu de ildir.  

 
5) Yat m kurulu lar  yerindelik testinin yap labilmesi için mü teriden, mü terinin mali 

durumunun yat n risklerini kar layacak yeterlilikte olup olmad na ili kin olarak; 
mü terinin gelir düzeyi ve yat m amaçl  varl  hakk nda bilgi al r. Bununla birlikte 
yat m kurulu lar , mü terinin portföyünde veya hesab nda gerçekle tirilecek i lemlere 
ili kin riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmad na ili kin olarak; 
mü terinin ya  ve mesle i, e itim durumu, genel ya da profesyonel mü teri olup 
olmad na geçmi te gerçekle tirdi i i lemlere konu olan sermaye piyasas  araçlar , söz 



konusu i lemlerin türü, niteli i, hacmi ve s kl na dair bilgi de al r. Ancak talebe dayal  
olarak kabul edenler hariç olmak üzere, profesyonel mü terilerden bu bilgilerin al nmas  
zorunlu de ildir. 

 
6) Saklamaya yetkili yat m kurulu u taraf ndan mü terilere ait sermaye piyasas  araçlar na 

ve nakde ili kin olarak mü terilere Kurulun belge ve kay t düzenlemelerinde yer alan 
esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir defa bildirim yap lmas  esast r. Ancak, 
profesyonel mü terilerle bildirim yap lmamas na ili kin sözle me imzalanmas  veya bu 
hususa çerçeve sözle mede verilmesi halinde, profesyonel mü terilere bu bildirimin 
yap lmas  zorunlu de ildir. 


