














Şirketimiz tarafından sürdürülen faaliyetler ve sunulan hizmetler kapsamında ilgili yasal
düzenlemeler paralelinde müşterilerin bilgilendirilmesine dönük gerekli bildirimlerin
gerçekleştirilmesine; müşterilere uygun ürün ve hizmetlerin sunulmasına dönük
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.
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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.






















