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1. AMAÇ ve KAPSAM 
 
Yatırımcı sınıflandırmasına ilişkin izlenecek politika; Şirket’in sunacağı ürün ve hizmetlerin, genel 
müşteri veya profesyonel müşteri, talebe dayalı profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı 
ayrımlarına tabi tutularak belirlenmesi ve müşteri risklerinin minimize edilmesi amacıyla 
düzenlenmiştir. Kapsam çerçevesinde müşteri grupları belirlenecek ve bu gruplarda yer alan 
müşterilerin hangi nitelikleri haiz olması gerektiği ifade edilerek, müşteri ve Şirket 
yükümlülüklerine yer verilecektir. 
 

2. TANIMLAR 
 
Şirket  : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi, 
   
Merkez  : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük’ü, 
   
Merkez Dışı Birimler 
 
Profesyonel Müşteri 
 
 
Mevzuat 
 
Nitelikli Yatırımcı            

: 
 
: 
 
 
: 
 
: 

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şubelerini, 
 
Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri 
değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi 
 
Sermaye Piyasası Mevzuatı 
 
Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde 
tanımlananlar ile nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye 
piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamı 
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1.000.000 Türk Lirası tutarını aşanlar 
  

3. YÜKÜMLÜLER 
 
Müşteri sınıflandırmasında; Organize Piyasalar Birimi personeli, Birim yöneticisi etkin rol alacak 
olup, ilgili Genel Müdür Yardımcısının kontrolü altında yatırımcı sınıflandırması yapılacaktır. 
 

4. GENEL ÇERÇEVE ve ESASLAR 
 
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterilerinin sınıflandırılmasında, Şirket Çıkar Çatışması 
Politikası’nın gözetilerek, SPK mevzuatı ilgili Tebliğindeki esasların baz alınarak uygulamaya 
konması esastır. 
 
 Şirket, sınıflandırma yaparken, müşterinin yer aldığı kategoriye ait sınıfın değiştirilmesi hakkına 

sahip olup, bu durumu müşteriye açıklar. 
 Müşterinin tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyecek bir durumun söz konusu olması halinde, 

müşteri durumu bildirmekle yükümlüdür. 
 Şirket, müşterinin tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyecek bir durumun varlığından haberdar ise; 

SPK mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri tesis eder. 
 Bilgilerin doğruluğundan ve güncellenmesinde müşteri sorumluluğu esastır. 
 Sınıflandırma kapsamında profesyonel müşterilerden, yazılı onay alınması durumunda yıllık 

mutabakat sağlanma zorunluluğu bulunmaz. 
 Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak 

Şirketimize ilettiği durumlarda, bu talebi sonucunda, müşteri genel müşteri olarak tanımlanır. 
 Tanımlamaların tamamı sistem üzerinden yapılır. 
 Şirket, profesyonel müşteri olduğunu belirten müşterilerin tevsik edici belgelerini, müşteriden 

talep eder ve en az 5 yıl süre ile saklar. İlgili belgeler, müşteri sözleşme eki ile birlikte Operasyon 
Birimi tarafından muhafaza edilir. 

 

5. MÜŞTERİLERİ SINIFLARI 
 

5.1 Profesyonel Müşteri  
 
Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve 
uzmanlığa sahip müşteriler SPK Seri:V; 6362 sayılı kanun uyarınca “profesyonel müşteri” olarak 
nitelendirilir. İlgili Tebliğde bir müşterinin profesyonel olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdaki 
şartları taşıması gerekir: 
 
 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, 

 Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, 
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 Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası 
Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar, 

 Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar, 
 Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, 

özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan 
kuruluşlar, 

 

5.2 Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri 
 
Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki 
şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, Şirket’in sunabileceği hizmet ve 
faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. 
 
 İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk 

Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları, 
 Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal 

varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması, 
 Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya 

sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması 

 

5.3 Nitelikli Yatırımcı 
 
Şirket, Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı 
olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde; nakit mevduatlarının ve sahip 
olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının tebliğ ile 
belirlenen  tutarı aşması halinde müşterileri “Nitelikli Yatırımcı” olarak kabul eder. 
 

5.4 Genel Müşteri  
 
Profesyonel müşteri tanımı dışında kalan, Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı 
tanımı ile örtüşmeyen, müşterinin talebi olmaksızın profesyonel müşteri olarak tanımlanmayan her 
müşteri Şirket tarafından “Genel Müşteri” olarak nitelendirilir. 
 

6. YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşterilerin talep etmesi durumunda sermaye piyasası 
araçlarının risklerini açıklamak zorundadır. Ayrıca bu açıklamaya ek olarak; 
 
 İşlemlere ilişkin her türlü komisyon, ücret ve vergi tutar veya oranları, 
 İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı, 
 İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek 

şekilde risk profili, 
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 Tezgahüstü türev ürünlerin genel olarak nasıl yapılandırıldığı ve fiyatlandırıldığı,  
 Mevcut olması halinde piyasa yapıcısı ve ihraççı, 
 Sermaye piyasası araçlarına ilişkin risk takibinin nasıl yapılacağı,  
 Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler için ayrıca; 

 

 Paranın yurt dışına nasıl transfer edildiği,  

 İşlem yapılan borsa ve platformlar, 

 Sermaye piyasası aracının veya müşteri varlığının nerede saklandığı,  

 İşlem tezgahüstü piyasalarda yapılıyorsa karşı taraf hakkında bilgilendirme, 

 İşlem yapılan piyasalarda yatırımcı tazmin sistemi olup olmadığı ve varsa tazminin kapsamı 
konusunda bilgi verilmesi zorunlu olup, 
 

Tüm bu hususlara yer verilmesi şarttır. 
 
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bütün müşterilerini, genel, profesyonel, talebe dayalı 
profesyonel müşteri veya nitelikli yatırımcı olarak sınıflandırır ve belirlenen kriterler doğrultusunda 
uygun hizmet ve faaliyetleri sunarak yükümlülüklerini yerine getirir.  
 
Şirket, müşteriyi ilgilendiren tüm konularda yeterli ve şeffaf bilgilendirmeyi tarafsızlık ilkesini 
gözeterek yapar. 
 

7. DENETİM 
 
Bu prosedürün uygulanmasından müşteri/müşteriler ile görüşen tüm Halk Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. müşteri temsilcileri, birim yöneticileri, sınıf ayrımları neticesinde müşterilerin sisteme 
tanımlanmasından ise Operasyon Birimi, periyodik denetiminden İç Denetim Birimi sorumludur. 
 

8. YÜRÜRLÜK 
 
Bu politika Yönetim Kurulu’nun 2015/46 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. 
 
 
  
 
Tarih: 
 
 


