

































Şirketimiz tarafından sürdürülen faaliyetler ve sunulan hizmetler kapsamında ilgili yasal
düzenlemeler paralelinde müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik gerekli bildirimlerin
gerçekleştirilmesine; müşterilere uygun ürün ve hizmetlerin sunulmasına yönelik
değerlendirmelerin yapılmasına azami özen gösterilmesinin yanı sıra Şirketimizde,
resmi internet sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin kapsamı ve niteliği, ilgili
piyasaların işleyişi ve içerdiği risklere yönelik kapsamlı açıklamalarla müşterilerin en
etkin bir şekilde bilgilendirilmesini hedefleyen bir çalışma anlayışı benimsenmiştir.







Bununla birlikte, Şirketimizde olası çıkar çatışmalarının önlenmesine dönük olarak ve
görevler ayrılığı ilkesi paralelinde her bir iş birimi içerisinde, her bir iş sürecine yönelik
olarak çalışanlarımıza bildirilmiş görevler ve her bir göreve özgü tanımlanmış yetkiler
bulunmakta olup anılan yetkiler özelinde de giriş/onay sistematiği oluşturulmuş yetki
matrisi mevcuttur. Ayrıca çalışanlarımız;






Sunulan faaliyet ve hizmetlere ilişkin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde
görevlendirilecekleri işe göre görevin gerektirdiği lisans belgesini almakla,
İş saatleri içinde sadece görevinin gerektirdiği işlem ve eylemleri yapmak;
Şirket iç düzenlemelerini ve görevinin gerektirdiği yasal mevzuatı bilerek ve
değişiklikleri takip ederek, bu hükümler çerçevesinde gereken dikkat, özen ve
bağlılığı göstererek, görevini zamanında, verimli şekilde yerine getirmek;
mevzuata ve/veya Şirket içi düzenlemelere aykırı olarak gerçekleştirilen
ve/veya usulsüz işlem ve eylemleri öğrenildiği andan itibaren İhbar Hattı’nı
kullanarak bilgilendirme yapmakla,
Ünite ve görev tanımları ile belirlenen yetki sınırlarını aşmamakla,
İş sözleşmesinin devamı süresince ve her ne sebeple olursa olsun iş
sözleşmesi sona erdikten sonra, görevi nedeniyle olsun veya olmasın, müşteri
veya üçüncü kişilerle ilgili olarak yazılı, sözlü, elektronik ortam vs. yoluyla
edindiği bilgi ve belgeleri gizli tutmak, ticari sır mahiyetinde olan bu bilgi ve
belgeleri yazılı, sözlü, elektronik ortam vs. yollarla doğrudan ve dolaylı olarak
üçüncü şahıslarla paylaşmamak veya üçüncü şahısların ulaşabileceği hale
getirmemek, bu bilgi ve belgeleri kendisinin veya üçüncü şahısların çıkarları
için kullanmamakla yükümlüdür.

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Kristal Kule
Binası No: 215 Kat: 5-6-7 34394 Şişli / İstanbul

Olası çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik olarak Şirketimiz nezdinde tesis edilmiş
olan organizasyonel yapılanma, alınan genel idari tedbir ve düzenlemelerin yanı sıra
ana faaliyet ve yan hizmet konuları itibarıyla Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği
olası çıkar çatışmalarının yönetimine ilişkin genel usul ve esaslara aşağıda yer
verilmiştir. Piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar
çatışmasının önlenememesi durumunda, Şirketimiz ile müşterileri arasında ortaya
çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet ve hizmeti
sunmadan önce müşterinin bilgilendirilmesi esastır.
i. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
Şirketimiz emir iletimine aracılık faaliyeti; ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun
olarak alınmış yetki belgesi kapsamında, bu faaliyet alanında görev yapmak için yasal
mevzuatta belirtilen vasıflara ve gerekli lisans belgelerine sahip departman yöneticisi
ve yeterli sayıda ihtisas personeli sorumluluğunda yürütülmektedir.
Emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında sunulan hizmetlerde karşı taraf olarak
gerçekleştirilen işlemlerin niteliği itibarıyla müşterinin zarar, Şirketimizin kar elde
etmesinden kaynaklanabilecek veya bir müşterinin kar, diğer müşterinin zarar
etmesinden kaynaklanabilecek çıkar çatışmalarının asgariye indirilmesi amacıyla
Şirketimizde gerekli iç denetim ve risk yönetimi birimleri teşkilatlanmış olup bu suretle
müşteri emirlerinin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde belge ve kayıt düzenine uygun
ispatlanabilir bir şekilde, düzenlenen sözleşmelerde belirtilen esaslar dahilinde ve
emrin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi hususunda gösterilmesi gereken özen bilinciyle
yürütülmesi esastır.
Emir iletimine aracılık faaliyeti müşterilerden sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım
satım emirlerinin alınması ve bilanço içi hiçbir işleme tabi tutmadan emri
gerçekleştirecek diğer aracı kurum ya da bankalara veya ilgili yabancı ülkenin yetkili
otoritesinden faaliyet izni almış bir kuruluşa iletilmesi olarak ifade edilebilir. Bu
faaliyette emir iletimine aracılık işlemi yapmak isteyen banka veya aracı kurum
Borsa’ya ulaşım yetkisi olan ya da doğrudan kendi portföyünden alım satım yaparak
işlem gerçekleştirebildiği için, müşteri emirlerinin belli bir sistematikle kayıt altına
alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Faaliyetin kapsamına, müşteri emirlerinin işleyiş esaslarına, bu kapsamdaki yatırım
sınırlamalarına, alınacak komisyonlara vs. müşterilerimizle imzalanan sözleşmede
detaylı olarak yer verilir. Müşteriler adına gerçekleştirilen işlemler bu kurallar dahilinde
ve yatırım yapılan varlıkların tüm müşterilerimiz için eşit oranda dağıtılması suretiyle
yürütülür.
Emir iletimine aracılık faaliyeti ile ilgili müşteri emirleri, belli bir sıralama, zaman, fiyat,
tutar, ürün tipi, müşteri adı soyadı, müşteri hesap numarası belirtilerek kayıt altına
alınmalı, kurumun çıkar çatışmasını önleme politikası gereği, kayıtlar ibraz edilebilir
durumda olmalıdır.
Yasal çerçevede emir iletimine aracılık faaliyetine konu olabilecek ürün ve hizmetlerin
müşterilerimizin ürün bilgisi ve risk tercihleriyle uyumlu olması hususunda gerekli

uygunluk testleri gerçekleştirilmekte; sözleşmeler, emir gerçekleştirme politikaları, risk
bildirim formları ile faaliyete ilişkin süreçler ve faaliyet konusu ürün ve hizmetlerin
niteliği gereği oluşabilecek olan zararlar gibi hususlarda müşterilerin sözleşme
imzalamadan önce bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
İşlemler her faaliyet kolu için ayrı düzenlenmiş olan sözleşmelerde yer alan usul ve
esaslar dahilinde birbirlerinden bağımsız teşkilatlandırılmış müdürlüklerin
sorumluluğunda ve her koşulda müşteri menfaatleri öncelikli tutularak gerçekleştirilir.
iii. İşlem Aracılığı Faaliyeti
Şirketimiz işlem aracılığı faaliyetini; ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak
alınmış yetki belgesi kapsamında, bu faaliyet alanında görev yapmak için yasal
mevzuatta belirtilen vasıflara ve gerekli lisans belgelerine sahip departman yöneticisi
ve yeterli sayıda ihtisas personeli sorumluluğunda yürütülmektedir.
İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında sunulan hizmetlerde karşı taraf olarak
gerçekleştirilen işlemlerin niteliği itibarıyla müşterinin zarar, Şirketimizin kar elde
etmesinden kaynaklanabilecek veya bir müşterinin kar, diğer müşterinin zarar
etmesinden kaynaklanabilecek çıkar çatışmalarının asgariye indirilmesi amacıyla
Şirketimizde gerekli iç denetim ve risk yönetimi birimleri teşkilatlanmış olup bu suretle
müşteri emirlerinin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde belge ve kayıt düzenine uygun
ispatlanabilir bir şekilde, düzenlenen sözleşmelerde belirtilen esaslar dahilinde ve
emrin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi hususunda gösterilmesi gereken özen bilinciyle
yürütülmesi esastır.
İşlem aracılığı faaliyeti müşterilerden sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım satım
emirlerinin alınması ve bilanço içi hiçbir işleme tabi tutmadan organize piyasalarda
erişim yetkisi bulunan Borsa’lara iletilmesi ve/veya emri gerçekleştirecek diğer aracı
kurum ya da bankalara veya ilgili yabancı ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış
bir kuruluşa iletilmesi olarak ifade edilebilir. İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında emir
iletimine aracılık işlemi yapmak isteyen banka veya aracı kurum, Borsa’ya ulaşım
yetkisini kullandığı ve/veya doğrudan kendi portföyünden alım satım yaparak işlem
gerçekleştiren bir karşı taraf ile çalıştığı için, müşteri emirlerini belli bir sistematikle kayıt
altına almak zorundadır.
Faaliyetin kapsamına, müşteri emirlerinin işleyiş esaslarına, bu kapsamdaki yatırım
sınırlamalarına, alınacak komisyonlara vs. müşterilerimizle imzalanan sözleşmede
detaylı olarak yer verilir. Müşteriler adına gerçekleştirilen işlemler bu kurallar dahilinde
ve yatırım yapılan varlıkların tüm müşterilerimiz için eşit oranda dağıtılması suretiyle
yürütülür.
İşlem aracılığı faaliyeti ile ilgili müşteri emirleri, belli bir sıralama, zaman, fiyat, tutar,
ürün tipi, müşteri adı soyadı, müşteri hesap numarası belirtilerek kayıt altına alınmalı,
kurumun çıkar çatışmasını önleme politikası gereği, kayıtlar ibraz edilebilir durumda
olmalıdır.Yasal çerçevede işlem aracılığı faaliyetine konu olabilecek ürün ve
hizmetlerin müşterilerimizin ürün bilgisi ve risk tercihleriyle uyumlu olması hususunda
gerekli uygunluk ve yerindelik testleri gerçekleştirilmekte; sözleşmeler, emir
gerçekleştirme politikaları, risk bildirim formları ile faaliyete ilişkin süreçler ve faaliyet
konusu ürün ve hizmetlerin niteliği gereği oluşabilecek olan zararlar gibi hususlarda
müşterilerin sözleşme imzalamadan önce bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

İşlemler her faaliyet kolu için ayrı düzenlenmiş olan sözleşmelerde yer alan usul ve
esaslar dahilinde birbirlerinden bağımsız teşkilatlandırılmış müdürlüklerin
sorumluluğunda ve her koşulda müşteri menfaatleri öncelikli tutularak gerçekleştirilir.
iv. Portföy Aracılığı Faaliyeti
Şirketimiz Portföy Aracılığı Faaliyeti; ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak
alınmış yetki belgesi kapsamında, bu faaliyet alanında görev yapmak için yasal
mevzuatta belirtilen vasıflara ve gerekli lisans belgelerine sahip departman yöneticisi
ve yeterli sayıda ihtisas personeli sorumluluğunda yürütülmektedir.
Portföy aracılığı hizmeti sunulurken yaşanabilecek olası çıkar çatışmalarının tarafları
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
- Portföy aracılığı birimi ve servis verilen iç müşterileri (Kurumun diğer
departmanları),
- Portföy aracılığı birimi ve servis verilen Şirketimiz müşterileri,
- Portföy aracılığı hizmeti alan kurumun müşterisi ve Şirketimiz diğer müşterileri ile
- Şirketimiz ve Şirketimizin iş ilişkisi olan diğer kurumlar.
Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında sunulan hizmetlerde karşı taraf olarak
gerçekleştirilen işlemlerin niteliği itibarıyla müşterinin zarar, Şirketimizin kar elde
etmesinden kaynaklanabilecek çıkar çatışmalarının asgariye indirilmesi amacıyla
Şirketimizde gerekli iç denetim ve risk yönetimi birimleri teşkilatlanmış olup bu suretle
müşteri emirlerinin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde belge ve kayıt düzenine uygun
ispatlanabilir bir şekilde, düzenlenen sözleşmelerde belirtilen esaslar dahilinde ve
emrin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi hususunda gösterilmesi gereken özen bilinciyle
yürütülmesi esastır.
Yasal çerçevede portföy aracılığı faaliyetine konu olabilecek ürün ve hizmetlerin
müşterilerimizin ürün bilgisi ve risk tercihleriyle uyumlu olması hususunda gerekli
uygunluk testleri gerçekleştirilmekte; sözleşmeler, emir gerçekleştirme politikaları, risk
bildirim formları ile faaliyete ilişkin süreçler ve faaliyet konusu ürün ve hizmetlerin
niteliği gereği oluşabilecek olan zararlar gibi hususlarda müşterilerin sözleşme
imzalamadan önce bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Müşteri tercihleri paralelinde portföy aracılığı hizmeti sunulurken aynı zamanda yatırım
danışmanlığı ve bireysel portföy yönetimi hizmetlerinin de verilmesi durumunda, olası
çıkar çatışmalarının önlenmesi adına; yatırım tavsiyelerinin araştırma raporlarına
dayandırılmasına, portföy yönetiminde ise yerindelik testleriyle uyumlu ve müşteri risk
tercihleri paralelinde portföy gruplarında hizmet verilmesinde özen gösterilmesi esastır.
İşlemler her faaliyet kolu için ayrı düzenlenmiş olan sözleşmelerde yer alan usul ve
esaslar dahilinde birbirlerinden bağımsız teşkilatlandırılmış müdürlüklerin
sorumluluğunda ve her koşulda müşteri menfaatleri öncelikli tutularak gerçekleştirilir.
-

Portföy aracılığı birimi olası çıkar çatışmalarını önlemek için ayrıca aşağıda
belirtilen hususlarda da özen bilinciyle hareket ederler:
Karşı taraf olarak müşteriye sunulacak ürünlerde üçüncü taraflarla, trading veya
korunma amacıyla yapılacak olan alım-satım işlemlerinde fiyatlamanın Piyasa
koşullarına göre basiretli tacir yaklaşımı ile yapılmasını sağlamak,

-

Müşterinin taraf olduğu işlemlerde olası çıkar çatışmalarına mahal vermeyecek
iş süreçleri oluşturulmak, böyle bir durumun vuku bulması halinde müşteri lehine
sürecin ilerlemesini sağlamak,

-

Müşterilere portföy aracılığı faaliyeti kapsamında hizmet sunmanın yanı sıra
yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetlerinin de verilmesi
durumunda, müşteri talebi ile ilgili birimlerin tavsiyesi arasında farklı bir yaklaşım
bulunması halinde durumun müşteriye işlem öncesi anlatılması,
İşlem öncesinde, müşteriye işleme ilişkin tüm komisyon, ücret ve masraf
bilgilerinin açık ve net anlatılması,
Tezgahüstü yapılan işlemlerde fiyat ve zaman önceliği kuralını uygulayabilecek
sistemsel altyapının oluşturulması.

-

v. Portföy Yönetimi Hizmeti
Şirketimizde Portföy Yönetimi faaliyeti ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun
olarak alınmış yetki belgesi kapsamında gerekli lisans belgelerine sahip departman
yöneticisi ve yeterli sayıda ihtisas personeli sorumluluğunda yürütülmektedir.
Portföy Yönetimi faaliyeti müşterilerimize uygulanan yerindelik testleriyle uyumlu ve
müşteri risk tercihleri doğrultusunda çeşitlendirilmiş portföy grupları üzerinden
yürütülmektedir.
Faaliyetin kapsamına, portföy gruplarının işleyiş esaslarına, bu kapsamdaki yatırım
sınırlamalarına, alınacak komisyonlara vs. müşterilerimizle imzalanan sözleşmede
detaylı olarak yer verilir. Portföy gruplarına gerçekleştirilen işlemler bu kurallar
dahilinde ve yatırım yapılan varlıkların gruba mensup tüm müşterilerimiz için eşit
oranda dağıtılması suretiyle yürütülür.
Şirketimiz iç denetim birimlerinin gözetiminde; portföy gruplarından benzer nitelikte
olanların bir kısmının zarar etmesi diğerlerinin ise kar elde etmesiyle sonuçlanan,
benzer nitelikteki müşteri gruplarına eşit davranılmaması ve farklı hareket edilmesi
veya bu kapsamda benzer nitelikteki portföy gruplarına hedeflere ulaşmak amacıyla
aynı nitelikte strateji ve eylem planlarının uygulanmaması gibi olası çıkar çatışmalarına
yol açabilecek durumların önlenmesi hedeflenmiştir.
vi. Yatırım Danışmanlığı Hizmeti
Yatırım danışmanlığı hizmeti ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak alınmış
yetki belgesi kapsamında gerekli lisans belgelerine sahip yatırım danışmanları
tarafından verilmektedir.
Yatırım danışmanlığı faaliyetinin kapsamı ve esaslarına, yatırımcıya sunulacak bilgi ve
tavsiyelerin oluşturulmasında kullanılan bilgi kaynakları, yatırım strateji ve analiz
yöntemlerine, bilgi ve tavsiyelerin sunuluş biçimine yönelik esaslar öncelikle bu
hususları içeren tanıtıcı formlarla müşterilerimize sunulmakta ayrıca düzenlenen
çerçeve sözleşmelerinde yer verilmekte olup faaliyetlerin müşterilerimize uygulanan
yerindelik testleriyle uyumlu bir şekilde ve müşteri risk tercihleri doğrultusunda
yürütülmesi esastır.
Sunulan yorum ve tavsiyelerin yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe
eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya subjektif ve abartılı ifadeler
içermesi gibi durumlardan kaynaklanabilecek olası çıkar çatışmalarının önüne
geçilmesi esastır.

Yatırım danışmanlığı hizmetleri kapsamında sunulan yorum ve tavsiyelerin değinilen
objektif kriterlere dayalı olması esasından hareketle objektiflik kriterine dayalı olası
çıkar çatışmaları doğurabilecek nitelikteki tüm ilişki ve koşullar müşterilere açıklanır.
vii. Saklama Hizmetleri
Şirketimizde ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde alınan izin ve yetki belgesi
kapsamında yürütülen genel ve sınırlı saklama faaliyetine yönelik olarak gerekli bilgi
işlem sistemi ve teknolojik altyapı ile birlikte bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik yazılı
politika, standart ve prosedürler tesis edilmiştir.
Bu kapsamda ayrıca organizasyon yapısında oluşturulan bilgi bariyerleri (
), yetki ve görevler ayrılığı ilkesiyle uyumlu ilke ve düzenlemeler vasıtasıyla
müşteri bilgilerinin müşteri çıkarlarına aykırı olarak Şirket dışına veya Şirket içinde
farklı birimler arasında paylaşılması sonucunda oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının
önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
İlgili yasal düzenlemeler kapsamında genel ve sınırlı saklama hizmetinden sorumlu
birimlerimiz tarafından, iç denetimden sorumlu fonksiyonların denetiminde, günlük
mutabakat yapılması; ilgili müşterilerin dilediklerinde hesaplarına erişimlerinin
sağlanmış olmasına karşın aylık hesap durumu bildirimlerinin gerçekleştirilmesi ve
yıllık bazda da ilgili mevzuat kapsamındaki mutabakat süreçlerine ilişkin olarak gerekli
iş akış prosedürleri tesis edilmiştir.
viii. Halka Arza Aracılık Hizmeti
Şirketimizde ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde alınan izin ve yetki
belgeleri kapsamında halka arza aracılık hizmeti sunulmakta olup anılan faaliyete
yönelik olarak gerekli organizasyonel yapılanma tesis edilmiş ve ilgili mevzuat
çerçevesinde konusunda yetkin ve gerekli lisans belgelerini haiz kurumsal finansman
uzmanları görevlendirilmiştir.
Ayrıca olası çıkar çatışmalarının önlenmesi adına aşağıdaki ilke ve esaslara uyulması
zorunludur.
Halka arz işlemlerinde piyasa bozucu eylem niteliğinde olabilecek eylemlerden
özenle imtina edilir.
 Hizmetler karşılığında düzenlenen sözleşmelerde belirlenen ücretler dışında şahsi
ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlanmasına imkan oluşturabilecek tasarruflarda
bulunulmamasına azami hassasiyet gösterilir.
 Halka arz aracılığında ihraçcı/halka arz edenler, finansman sağlanmasına aracılık
ve danışmanlık hizmetlerinde ise ilgili kurumların; bu kişi ve kurumların
ihtiyaçlarının, kısa ve uzun vadeli hedefleri, mali yapıları, ekonomik konjonktür,
sektör durumu, potansiyel fırsat, risk ve tehditler gibi hususlar dikkate alınarak ilgili
mevzuat hükümleri tahtında objektif ve detaylı bir şekilde analiz edilmesine azami
gayret gösterilir.

























