
 

 

MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI BİLGİ 

NOTU 

CLIENT CLASSIFICATION FACTSHEET 

Müşteri'nin sınıflandırılması, Sermaye Piyasası 

Kurulu ("SPK") tarafından çıkarılmış olan III-39.1 

sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet 

Esasları Hakkında Tebliğ'in ("Yatırım 

Kuruluşları Tebliği") 29 ila 32. maddeleri 

hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.  

Müşteri'nin sınıflandırılmasına ilişkin Yatırım 

Kuruşları Tebliği'nde yer alan ilgili düzenlemeler 

aşağıdaki şekildedir: 

Client classification shall be performed pursuant to 

Articles 29 through 32 of the Communiqué No. III-

39.1 on Principles of Establishment and Activities 

of Investment Institutions (the "Communiqué on 

Investment Institutions") issued by the Capital 

Markets Board of Turkey (the "CMB").  

Relevant regulations in the Communiqué on 

Investment Institutions regarding the classification 

of the Client are as follows: 

Genel General 

a) Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini Yatırım 

Kuruluşları Tebliği'nde belirtilen esaslar 

doğrultusunda profesyonel ya da genel müşteri 

olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun 

olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri 

sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine 

getirmek zorundadır. 

a) Investment institutions are obliged to classify all 

their clients as professional or general clients in line 

with the principles specified in the Communiqué on 

Investment Institutions, to provide services and 

activities in accordance with such classification 

and to fulfill their obligations in accordance with 

client classes. 

b) Yatırım kuruluşları, sınıflandırma yaparken 

müşterilerine Yatırım Kuruluşları Tebliği uyarınca 

yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile 

yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi 

vermek zorundadır. 

b) Investment institutions are obliged to inform 

their clients about their classification pursuant to 

the Communiqué on Investment Institutions and 

their right to change the classification, as well as 

the relevant applicable laws. 

c) Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı 

etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz 

konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, 

yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek 

bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde 

mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle 

yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar 

çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve 

gerektiğinde güncellenmesinden müşteri 

sorumludur. 

c) The Client is required to notify the investment 

institution in case of a situation that may affect its 

classification, and the investment institution is 

required to establish the necessary procedures to 

fulfill the obligations stipulated under the 

applicable laws in a case that any situation may 

affect the classification of the client. The Client 

shall be responsible for the accuracy of the 

information provided within the framework of the 

foregoing principles and the updating thereof. 

d) Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel 

müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri 

müşteriden talep etmekle ve SPK'nın belge ve kayıt 

ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen süreyle 

saklamakla yükümlüdür. 

d) Investment institutions are required to request 

the documents certifying that clients are 

professional clients and to keep such documents for 

the periods determined in accordance with the 

CMB's document and record keeping regulations. 



 

 

Profesyonel Müşteri ve Genel Müşteri Ayrımı Distinction Between Professional Client and 

General Client 

a) "Profesyonel Müşteri" kendi yatırım kararlarını 

verebilecek ve üstlendiği riskleri 

değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa 

sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin 

profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi 

için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da 

sayılan nitelikleri haiz olması gerekir: 

a) "Professional Client" means a client who has the 

experience, knowledge and expertise to take its 

own investment decisions and evaluate the risks it 

assumes. To be considered as a professional client, 

a client must be one of the following organizations 

or have the qualifications listed: 

(i) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim 

şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik 

yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman 

kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara 

muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar. 

(i) Intermediary institutions, banks, portfolio 

management companies, collective investment 

institutions, pension mutual funds, insurance 

companies, mortgage financing institutions, asset 

management companies and equivalent 

organizations resident abroad;   

(ii) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli 

ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 

20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar. 

(ii) Retirement and aid funds and the funds 

established under the Provisional Article 20 of the 

Social Security Law No. 506 dated June 17, 1964; 

(iii) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve 

Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar. 

(iii) Public institutions and organizations, the 

Central Bank of the Republic of Turkey, 

international bodies such as the World Bank and 

the International Monetary Fund;   

(iv) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer 

olduğu SPK tarafından kabul edilebilecek diğer 

kuruluşlar. 

(iv) Other organizations that are acceptable to the 

CMB as qualitatively similar to such institutions; 

(v) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık 

net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz 

sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde 

olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan 

kuruluşlar. 

(v) Institutions that meet at least two of the 

following criteria: 1) having a total amount of 

assets corresponding to 50.000000 Turkish liras, 2) 

having an annual net revenue of 90,000,000 

Turkish liras, and 3) having an equity capital of 

over 5,000,000 Turkish liras; 

(vi) Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 32. 

maddesinde tanımlanan talebe dayalı olarak 

profesyonel kabul edilen müşteriler. 

(vi) Clients who are classified as professional 

clients based on the request described under Article 

32 of the Communiqué on Investment Institutions, 

b) Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya 

hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, 

yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında 

yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır. 

b) The investment institution must, prior to 

providing any activity or service, inform its 

professional client in writing about the legislative 

provisions they may not benefit from.  

c) Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate 

alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak 

yatırım kuruluşuna ilettiği durumlarda, yatırım 

kuruluşunun bu talebi dikkate alması zorunludur. 

c) In cases where the client does not wish to be 

classified as a professional client and transmits this 

request to the investment institution in writing, the 

investment institution must take this request into 

consideration. 



 

 

d) Profesyonel müşteri tanımı kapsamına 

girmeyen müşteriler "genel müşteri" kabul edilir. 

d) Client who do not fall within the scope of 

professional client definition are classified as a 

"general client". 

Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri 

Kabul Edilecek Müşteriler 

Clients to be Accepted as Professional Client 

Upon Request 

a) Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz 

olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki 

şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik 

etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun 

sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel 

müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin 

profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için 

aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir: 

a) The general clients who have the following 

qualifications may benefit from the services and 

activities that the investment institution shall offer 

to professional clients, provided that they make a 

request in writing thereof and certify through 

necessary documentation that they meet at least 

two of the following conditions. A client must meet 

at least two of the following criteria in order to be 

classified as a professional client: 

(i) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son bir 

yıl içinde, her üç aylık dönemde en az 500.000 Türk 

Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem 

gerçekleştirmiş olmaları, 

(i) Having performed a minimum of 10 transactions 

in the markets requested, with a minimum volume 

of 500.000 Turkish lira each quarter, within the 

preceding year, 

(ii) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu dâhil 

olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 

Türk Lirası tutarını aşması, 

(ii) Having a total of cash deposits and financial 

assets exceeding 1.000.000 Turkish lira, 

(iii) Finans alanında üst düzey yönetici 

pozisyonlarından birinde en az iki yıl görev yapmış 

olması veya sermaye piyasası alanında en az beş yıl 

ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya 

Türev Araçlar Lisansına sahip olması. 

(iii) Having served in a senior management 

position in the field of finance for at least two years 

or having worked as a specialized staff in the 

capital markets for at least five years, or holding a 

Capital Market Activities Level 3 License or 

Derivative Instruments License.  

b) Bu tutarlar gerekli görülmesi durumunda SPK 

tarafından değiştirilebilir. 

b) The above-mentioned amounts may be changed 

by the CMB if deemed necessary. 

c) SPK'nın ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli 

yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak 

profesyonel kabul edilecek müşterilerin 

belirlenmesinde yukarıda yer alan şartlardan sadece 

(a)(ii) paragrafındaki şartı sağlayanlar nitelikli 

yatırımcı olarak kabul edilir. 

c) Within the scope of the definition of qualified 

investors pursuant to the relevant regulations of the 

CMB, only those who meet the criteria stated under 

paragraph (a)(ii) above are accepted as qualified 

investors. 

Profesyonel Müşterilerin 

Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri 

Applicable Laws that Professional Clients May 

Not Benefit From 

a) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık faaliyeti 

kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan 

önce kendisine yapılan genel risk bildirimine ek 

olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının 

risklerini müşteriye açıklamak zorundadır. 

Profesyonel müşteriler için ise böyle bir zorunluluk 

olmamakla birlikte, profesyonel müşteri bu 

açıklamaların kendisine yapılmasını talep etme 

hakkını haizdir. 

a) In addition to the general risk notification, 

investment institutions must inform the client on 

the risks of the traded capital market instruments 

before providing brokerage services to their 

general clients. Although there is no such 

requirement for professional clients, professional 

client has the right to request such information. 



 

 

b) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık (emir 

iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy 

aracılığı) ve halka arza aracılık faaliyetleri 

kapsamında genel müşterilere uygunluk testi 

yapmakla yükümlü olmakla birlikte, profesyonel 

müşteriler için uygunluk testi yapmakla yükümlü 

değildir. Buna bağlı olarak, profesyonel müşteriye 

yatırım kuruluşu tarafından sunulacak hizmet ve 

ürünlerin, profesyonel müşteriye uygun olup 

olmadığı hususu, profesyonel müşterinin kendisi 

tarafından belirlenmelidir. 

b) Investment institutions are required to perform 

compliance tests to general clients within the scope 

of brokerage (order transmission, equity 

transaction and portfolio intermediation) and 

public offering brokerage activities, while they are 

not obliged to do so for professional clients. 

Accordingly, the suitability of the services and 

products to be offered by the investment institution 

to professional client should be determined directly 

by the professional client. 

c) Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve 

faaliyetleri kapsamında çerçeve sözleşme 

imzalamadan önce genel müşterilerine sermaye 

piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine 

ilişkin genel riskleri açıklamak ve bu amaçla asgari 

içeriği SPK tarafından belirlenmiş olan "Yatırım 

Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim 

Formu"nun bir örneğini vermek ve bu şekilde genel 

müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Profesyonel müşterinin ise bu şekilde 

bilgilendirilmesine gerek bulunmamaktadır. 

c) Prior to the execution of framework agreements 

within the scope of investment services and 

activities, investment organizations must inform 

their general clients thereof by means of explaining 

the general risks related to capital market 

instruments and investment services and activities 

and by also providing them with a sample of the 

"Investment Services and Activities General Risk 

Notification Form", the minimum content of which 

is determined by the CMB. There is no such 

requirement for the professional client. 

d) Saklama hizmeti sunulan müşteriler ile 

saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç 

kontrolden sorumlu birimi veya personeli 

tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları 

ve nakde ilişkin her takvim yılında en az bir defa 

yazılı veya elektronik ortamda mutabakat 

sağlanması zorunludur. Ancak profesyonel 

müşterilerden yazılı onay alınması durumunda bu 

mutabakatın yapılması zorunlu değildir. 

d) It is required for the personnel/internal audit 

department of the investment institution which is 

entitled to provide custodial services and the clients 

to whom custodial services are offered, to reach a 

written or electronic mutual agreement at least once 

every calendar year, with respect to client's capital 

market instruments and cash. However, in case of 

written approval from professional clients, such 

mutual agreement shall not be mandatory. 

e) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından 

müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve 

nakde ilişkin olarak müşterilere SPK'nın belge ve 

kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar 

çerçevesinde asgari olarak ayda bir defa bildirim 

yapılması esastır. Ancak, profesyonel müşterilerle 

bildirim yapılmamasına ilişkin sözleşme 

imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede 

verilmesi halinde, profesyonel müşterilere bu 

bildirimin yapılması zorunlu değildir. 

e) It is essential that the investment institution 

which is entitled to provide custodial services, 

serves a notification to the clients at least once a 

month, regarding the capital market instruments 

and cash, in accordance with the principles stated 

in the document and record keeping regulations of 

CMB. However, in case of an agreement signed 

with the professional client releasing the 

investment institution from the requirement of such 

notification or in case such release is stipulated 

under the framework agreement, such notification 

shall no longer be required for professional client. 

 

Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi 

("Sözleşme") kapsamında JPMorgan Chase 

Bank, National Association, Merkezi Columbus 

Ohio İstanbul Türkiye Şubesi ("Aracı Kurum") 

[I/We] hereby accept and declare that: [I/we] 

have been adequately informed on the 

procedures, principles and relevant applicable 

laws with respect to the classification of the client, 



 

 

aracılığıyla sermaye piyasası işlemleri yapmaya 

başlamadan önce, müşterinin sınıflandırılmasına 

ilişkin usul, esas ve ilgili mevzuat hükümleri 

hakkında yeterli derecede bilgilendirildiğim[i/zi]; 

sınıflandırılma ile ilgili olarak vermiş 

olduğu[m/muz] bilgi ve belgelerin doğruluğundan 

ve gerekmesi halinde güncellenmesinden sorumlu 

olduğumu[zu]; Sözleşme çerçevesinde sağlanan 

ürün ve hizmetlerin kendi talebi[miz] 

doğrultusunda sunulduğunu ve bu konuda Aracı 

Kurum tarafından herhangi bir telkin ve tavsiyede 

bulunulamayacağı hususunda uyarıldığımı[zı]; 

uygunluk testi yapılması durumunda, bu test 

sonucunda kendi[me/mize] uygun olmadığı 

anlaşılan ürünleri talep etmem[iz] halinde, bu 

ürünlerin sunulup sunulmaması hususunda Aracı 

Kurum'un takdir hakkı olduğunu ve sunulması 

halinde, bu yatırımların sonuçlarından ve 

risklerinden dolayı sorumluluğun tamamen 

kendim[iz]de olduğunu, profesyonel müşteri 

olarak sınıflandırılmam[ız] durumunda 

saklamadaki varlıklarına ilişkin her takvim 

yılında en az bir defa mutabakat yapılmasını 

[istemediğimi[zi]/istediğimi[zi]] veya saklama 

hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin 

olarak aylık bildirim yapılmasını 

[istemediğimi[zi]/istediğimi[zi] kabul ve beyan 

eder[im/iz]. 

prior to starting to perform capital market 

transactions via JPMorgan Chase Bank, 

National Association, Merkezi Columbus Ohio 

İstanbul Türkiye Şubesi (the "Broker") under 

the Capital Market Transactions Framework 

Agreement (the "Agreement"); [I/we] [am/are] 

responsible for the accuracy and the necessary 

updating of the information and documents 

provided regarding [my/our] classification; the 

products and services provided under the 

Agreement are offered upon [my/our] request, 

and [I/we] have been warned by the Broker that 

no suggestions or advice may be inculcated 

thereof; in the event that [I/we] request to have 

the products that are found to be unsuitable for 

[me/us] as a result of the compliance test, the 

Broker has the discretion to decide whether or not 

to provide such products to [me/us], any and all 

responsibility regarding the results and risks of 

such investments shall entirely belong to [me/us]; 

in the case that [I/we] [am/are] as a professional 

client, [I/we] [wish-do not wish] to reach a mutual 

agreement at least once per calendar year with 

respect to [my/our] assets in custody of [I/we] 

[wish-do not wish] to receive monthly 

notifications on the balance of [my/our] assets in 

custody accounts. 

(Lütfen aşağıdaki kutucuğa el yazınız ile 

“Okudu[m/k], anladı[m/k] ve teslim aldı[m/k].” 

yazarak imzalayınız.) 

(Please write with your handwriting in the box 

below, "[I/We] have read, understood and 

received." and sign.) 

 

 

 

 

 

Müşteri İsmi/Client Name: 

Tarih/Date: 

İmza/Signature:  

  

JPMorgan Chase Bank, National Association, Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi 

Tarih/Date: 

İmza/Signature: 

 

 


