
Alınan Ki isel Verilerin Saklama Ve Kullanım Ko ulları  

irketimiz tarafından irketimiz nezdinde bulunan ki isel veriler ba ka ki ilerle 
payla ılmamakta ve gizli tutulmaktadır. Ancak, yasal zorunluluk olan hallerde irketimiz bu 
bilgileri ilgili kamu kurumuyla payla abilecektir. 

Profesyonel Mü terilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri  

III-39.1 sayılı Yatırım Kurulu larının Kurulu  ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli i (Yatırım 
Kurulu ları Tebli i)’nin 31’inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel 
mü terilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine a a ıda yer verilmi tir: 

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ili kin mutabakat alınması zorunlu 
de ildir: 

III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere li kin Esaslar Hakkında 
Tebli  (Yatırım Hizmetleri Tebli i)’nin “mü teri ile saklamacı kurulu  arasında mutabakat” 
ba lıklı 68’inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan mü teriler ile 
saklamaya yetkili yatırım kurulu unun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli 
tarafından mü teriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ili kin her takvim yılında en az 
1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sa lanması zorunludur. Aynı maddenin 
ikinci fıkrası uyarınca profesyonel mü terilerden yazılı onay alınması durumunda birinci 
fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu de ildir. 

b) Sözle me yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ili kin aylık 
bildirim yapılmak zorunda de ildir: 

Yatırım Hizmetleri Tebli i’nin “mü teri varlıklarına ili kin bildirim” ba lıklı 69’uncu 
maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kurulu u tarafından mü terilere 
ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ili kin olarak mü terilere Kurulun belge ve kayıt 
düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması 
esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel mü terilerle sözle me 
imzalanması veya bu hususa çerçeve sözle mede yer verilmesi mümkündür. 

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu de ildir: 

Yatırım Kurulu ları Tebli i’nin “uygunluk testi” ba lıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasına 
göre yatırım kurulu larının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri 
kapsamında yalnızca genel mü terilere uygunluk testi yapması zorunludur. 

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ili kin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri 
tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir: 
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Yatırım Hizmetleri Tebli i’nin “yerindelik testi” ba lıklı 40’ıncı maddesinin dördüncü 
fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel mü teriler 
ile ilgili olarak; 

- Mü terinin mali durumunun yatırımın risklerini kar ılayacak yeterlilikte olup olmadı ına 
ili kin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlı ı 

- Mü terinin portföyünde veya hesabında gerçekle tirilecek i lemlere ili kin riskleri 
anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadı ına ili kin olarak; mü terinin ya ı ve 
mesle i, e itim durumu, genel ya da profesyonel mü teri oldu u, geçmi te 
gerçekle tirdi i i lemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu i lemlerin türü, 
niteli i, hacmi ve sıklı ı hakkında bilgilerin alınması zorunlu de ildir (ilgili maddenin ikinci 
fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler). 

e) Genel risk bildirim formu dı ında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: 

Yatırım Kurulu ları Tebli i’nin “mü teriye risklerin bildirilmesi yükümlülü ü” ba lıklı 25’inci 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kurulu larının alım satıma aracılık faaliyeti 
kapsamında genel mü terilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan 
genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildi i üzere i leme konu sermaye 
piyasası araçlarının risklerini mü teriye açıklamak ve açıklamaların mü teri tarafından 
okunup anla ıldı ına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci 
fıkrasında ise profesyonel mü terilerin talep etmesi durumunda yatırım kurulu unun ikinci 
ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu oldu u hükme 
ba lanmı tır. 

Di er Açıklamalar  

irketimizin internet sayfasında verilen bilgiler genel niteliktedir ve mü terilerin alım satım 
kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. 
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