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SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU PRE-AGREEMENT INFORMATION FORM 

1. Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi 

("Sözleşme"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış olan 

III.37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ile Yan Hizmetlere 

İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, III.39-1 sayılı 

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları 

Hakkında Tebliğ, III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve 

Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt 

Düzeni Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine uygun olarak; JPMorgan Chase Bank, 

National Association, Merkezi Columbus Ohio 

İstanbul Türkiye Şubesi ("Aracı Kurum") tarafından 

şirketinize ("Müşteri") sunulacak sermaye piyasası 

hizmetlerine ilişkin olarak, hizmetin usul ve esasları 

ile tarafların hak ve yükümlülüklerini 

düzenlemektedir. Sözleşme menfaatinize aykırı 

olabilecek hükümler içermekte olup, 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanunu'nun genel işlem şartlarına 

ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle, 

Sözleşme hakkında bilgi sahibi olmanız, 

menfaatinize aykırı olabilecek hükümleri 

öğrenmeniz ve anlamanız gerekmektedir. 

 

1. The Capital Market Transactions Framework 

Agreement (the "Agreement") stipulates the 

procedures and principles of the capital market 

services to be provided by JPMorgan Chase Bank, 

National Association, Merkezi Columbus Ohio 

İstanbul Türkiye Şubesi (the "Broker") to your 

company (the "Client") and the rights and obligations 

of the parties thereof, in accordance with the Capital 

Market Law No. 6362, the Communiqué No. III-37.1 

on Principles regarding Investment Services and 

Ancillary Services, the Communiqué No. III-39.1 on 

Principles of Establishment and Activities of 

Investment Institutions, the Communiqué No. III-

45.1 on Documentation and Record Keeping 

regarding Investment Services, Activities and 

Ancillary Services and other related legislation 

issued by the Capital Markets Board of Turkey. The 

Agreement contains provisions that may be 

detrimental to your interest, and you are hereby 

kindly requested to review and examine the 

Agreement, and understand the provisions that 

may be detrimental to your interest, in light of the 

provisions of the Turkish Code of Obligations No. 

6098 pertaining to general terms and conditions. 

2. Sözleşme, "Genel Hükümler", "Özel Hükümler" 

ve "Son Hükümler" olmak üzere üç bölüm ve 

eklerden oluşmaktadır. "Genel Hükümler" başlıklı 

birinci bölüm, Aracı Kurum ve Müşteri arasında 

sözleşme kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin 

olarak geçerli ve uygulanacak olan genel hükümleri 

içermektedir. "Özel Hükümler" başlıklı ikinci bölüm 

ise, Müşteri'nin Aracı Kurum'dan talep edeceği ürün 

ve hizmet türüne bağlı olarak uygulama alanı bulacak 

ve sunulacak olan faaliyetin niteliğine uygun özel 

hükümleri içermektedir. "Son Hükümler" başlıklı 

üçüncü bölüm ise Sözleşme ile ilgili çeşitli hususları 

düzenleyen genel hükümler içermektedir. 

2. The Agreement consists of three sections, entitled 

as "General", "Special" and "Miscellaneous" and 

annexes. The first section, titled as "General", 

contains general provisions that are in force and 

applicable to the activities to be carried out under the 

Agreement between the Broker and the Client. The 

second section, titled as "Special", contains special 

provisions suitable for the nature of the activity to be 

deemed as applicable and be offered depending on 

the type of product and service the Client shall 

request from the Broker. The third section, titled as 

"Miscellaneous" contains general provisions 

regulating various aspects of the Agreement. 

3. Sözleşme'nin 1.6, 1.7, 2, 2.1, 2.2.1, 2.6, 2.7, 2.8 ve 

2.10 maddeleri ve Ek 3 Özel Hükümler’in 3.4 

maddesi; Müşteri'nin temsiline, Müşteri'nin 

sınıflandırılmasına, uygunluk testine, Aracı 

Kurumu'n sorumluluğuna ve Müşteri hesapları 

üzerinde tasarruf yetkisine ilişkin düzenlemeler yer 

almakta olup, bu maddeler menfaatinize aykırı 

olabilecek düzenlemeler içermektedir. 

3. Articles 1.6, 1.7, 2, 2.1, 2.2.1, 2.6, 2.7, 2.8 and 2.10 

of the Agreement and Articles 3.4 of Annex 3 

Addendum for Special Conditions contain provisions 

regarding the representation of the Client, the 

classification of the Client, the compliance test, the 

responsibility of the Broker and the power of 

disposition on the Client accounts, which contain 

regulations that may be detrimental to your interest. 

4. Sözleşme'nin 3.3, 3.4, 3.6 ve 3.7 maddeleri, 

delillere, ihbar ve tebligatlara, uygulanacak hukuk ve 

ihtilafların çözümlenmesine ilişkin hükümleri 

4. Articles 3.3, 3.4, 3.6 and 3.7 of the Agreement 

contain provisions regarding evidence, notices and 

notifications, applicable law and dispute resolution, 
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içermekte olup, bu maddeler menfaatinize aykırı 

olabilecek düzenlemeler içermektedir. 

which contain regulations that may be detrimental to 

your interest. 

5. Sözleşme'nin 2.9.2 ve 3.10 maddeleri, Ek 2 

Bildirimlere İlişkin Müşteri Beyanı ve Ek 3 Özel 

Hükümler’in 3.2 ve 3.5 maddesi sözleşme 

değişikliklerine, sözleşmenin süresi ve feshine, izinli 

elektronik ileti gönderimi ve kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin olup, bu maddeler menfaatinize 

aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir. 

5. Articles 2.9.2 and 3.10 of the Agreement, Annex 2 

Client Statement Regarding Notices and Articles 3.2 

and 3.5 of Annex 3 Addendum for Special Conditions 

contain provisions regarding amendments to the 

Agreement, term and termination of the Agreement, 

transmission of authorized electronic messages and 

processing of personal data, which contain 

regulations that may be detrimental to your interest. 

 

1 (bir) sayfa ve 5 maddeden oluşan bu Sözleşme 

Öncesi Bilgi Formu'nun bir nüshasını ve ekindeki 

Sözleşme'yi, incelemek ve menfaatimize aykırı 

olabilecek maddeleri öğrenmek 

amacıyla ………………………tarihinde Aracı 

Kurum'dan teslim aldığımı[zı] kabul ve beyan 

ederi[m/z]. 

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

received a copy copy of this Pre-Agreement 

Information Form consisting of 1 (one) page and 5 

articles along with the attached Agreement, from 

the Broker on …………………… in order to review 

and understand the articles that may be detrimental 

to [my/our] interests. 

(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: 

 

 
 


