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1. AMAÇ ve KAPSAM 
 
İşbu politika, emir iletimine aracılık eden Banka şubelerinde ve diğer Dağıtım Kanallarında, aracılık 
faaliyetlerinin Emir İletimine Aracı sıfatı ile yürütülmesinde uygulanacak esasların belirlenmesi, 
gerçekleştirilecek iş, işlem ve aracılık faaliyetlerinin detaylandırılması amacı ile kapsamlı hale 
getirilmiştir. 
 

2. EMİR İLETİM VE İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLER 
 
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır), işlem aracılığı faaliyeti 
kapsamında bağlı ortaklığı konumunda olduğu T.Halkbank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak 
anılacaktır) ile çalışacak olup, Banka ile yükümlüdür. 
 

3. ARACILIK FAALİYETİ POLİTİKALARI 
 
Banka müşterilerinin Şirket nezdinde hesap açmalarına ve sermaye piyasası işlemleri 
gerçekleştirmelerine imkan sağlanması, Pay senetleri ve borçlanma piyasası araçları halka arz talep 
toplanmasına aracılık hizmeti verilmesi, Şirket olarak müşteri sayısı ve işlem hacmine artışına katkı 
sağlanarak, Aracılık faaliyeti kapsamında Şirket’in faaliyet kazancı elde etmesi, Politikaları 
doğrultusunda işleyiş yürütülecektir.  
 

4. ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ŞİRKET NEZDİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞ, 
İŞLEM VE ARACILIK FAALİYETLERİ 

 
Şirket’in sunduğu emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, sınırlı saklama faaliyetleri 
kapsamına giren hizmetlere ilişkin risk bildirim formları, sözleşmeler, tamamlayıcı belge ve formlar 
Banka ile Şirket’in müşterileri arasında Şirket’in Banka’ya verdiği yetki çerçevesinde ve Şirket 
işlemlerini de kapsar şekilde imzalanacaktır. (Yatırım danışmanlığı, kaldıraçlı işlemlere ilişkin 
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sözleşmeler ve diğer sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin müşteri sözleşme talepleri ile 
müşterilere yerindelik testi yapılması konusunda Banka, müşterileri Şirket’e yönlendirecektir.)  

 
Banka’nın müşterilerini tabi tutacağı uygunluk testi, Şirket ile Banka’nın ortak mutabakata vardığı, 
ortak değerlendirme kriterlerine sahip olacaktır. Şirket ile çalışmak isteyen Banka müşterilerinin 
tabi tutulacağı uygunluk testi sistem üzerinden Şirket ile paylaşılacak, sisteme giriş yapılan 
uygunluk testinin Şirket ile paylaşılması benimsenecektir. Şirket’ten Banka’ya doğru uygunluk testi 
paylaşımı olmayacaktır. Şirket, Banka nezdinde ya da kendi nezdinde müşterinin tabi tutulduğu en 
son uygunluk testinin sürdürülmesinden sorumlu olup, Banka, sadece kendi nezdinde güncel 
durumdaki uygunluk testini sistemsel kontrollerinde baz alacaktır. 

 
Şirket ile çalışan/çalışmak isteyen Banka müşterilerine ait kimlik, iletişim, temsil, vekalet vb. hesap 
ilişkisi tesisi için gerekli müşteri tanıtım ve iletişim bilgilerinin, tevsik edici bilgi ve belgeler 
dahilinde, müşterilerden alınması ve/veya sistemsel sorgulamalarının yapılması ve Şirket ile 
paylaşılması sağlanacaktır. 
 
Halkbank tarafından müşteriye doğrudan Şirket hesabı açılabilecektir. 
 
Pay senedi ve borçlanma araçları ile ilgili halka arzlarda Banka tarafından Şirket için talep 
toplanmasına aracılık hizmeti verilecektir. (Banka sistemi üzerinden Şirket nezdinde açılan/bulunan 
yatırım hesapları ile ilgili borçlanma araçları ve pay senetleri halka arzlarında talep toplanmasına 
aracılık hizmeti haricinde ikincil piyasa işlemleri için müşteri alım satım emri kabul edilmeyecektir.) 

Şirket’e ait İnternet şubesine erişmek isteyen Şirket müşterileri, Banka’nın kendi İnternet güvenlik 
duvarından ve şifreli güvenlik uygulamalarından geçirilerek, güvenli ortamda ve Banka’nın İnternet 
şubesinden tamamen bağımsız işletilen Şirket İnternet şubesine erişimleri sağlanacaktır. 

Şirket’in yatırım danışmanlığı hizmeti verdiği müşterilerine tahsilat ve tediye yönüyle Banka 
tarafından gişe hizmeti sunulacak, Şirket tarafından hazırlanan yatırım danışmanlığı kapsamındaki 
raporlar, Banka tarafından Şirket’in müşterilerine teslim edilebilecektir. 

Banka müşterilerinin genel yatırım tavsiyesi bazında Banka’nın ve/veya Şirket’in sunduğu 
ürünlerden haberdar edilmeleri amacıyla Şirket tarafından bu kapsamda hazırlanacak bilgi, belge, 
broşür, rapor, duyuru, analiz vb. doküman, Banka tarafından Şirket’in ve/veya bankanın 
müşterilerine sunulacaktır. 
 
Şirket nezdindeki hesaplar, işlemler ve uygulamalar ile ilgili olarak Şirket’in müşterilerine iletmek 
istediği bilgi, belge ve evrakların gerektiğinde Banka tarafından müşterilere ulaştırılması 
sağlanacaktır. 

Şirket ile Bankanın emir iletimine aracılık kapsamında geliştireceği ürün ve projeler hakkında 
gerekli reklam, ilan ve duyurular Banka tarafından da Kamuya açıklanabilecektir. 

Bankanın gerek kendi İnternet sitesinde gerekse diğer platformlarda Şirket ve Şirket’e ait ürünler 
hakkında tanıtıcı bilgiler yayımlanabilecektir. 
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Şirket ile Banka arasında emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında ya da bu faaliyetleri destekler 
nitelikte her türlü online sistemsel entegrasyon sağlanabilecektir. 

Halka arz talep toplanmasına aracılık işlemleri kapsamında kredili talep toplanmasına da aracılık 
edilmesi, kredili toplanan taleplerin, Şirket’e raporlanması sağlanacaktır. 

Emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamına giren yukarıda sayılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
konusunda akdedilen …. tarihli ….. versiyonlu emir iletimine aracılık çerçeve sözleşmesi ile Şirket 
tarafından adına işlem yapmaya, emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmaya tam yetkili tayin 
edilen Banka sermaye piyasası mevzuatı kapsamına giren sermaye piyasası faaliyetlerini icra 
edecektir.  Sermaye Piyasası Mevzuatına ve çerçeve sözleşme hükümlerine uygun şekilde emir 
iletimine aracılık hizmeti veren Banka, diğer tarafta işlem aracısı konumunda olan ya da halka 
arzlarda doğrudan ya da dolaylı olarak bizzat halka arzı gerçekleştiren Şirket’e karşı sadece 
gerçekleştirdiği, aracılık hizmeti verdiği işlemler nazarında sorumluluk taşıyacaktır.  Şirket’in 
sorumluluğu ise Banka’nın Şirket adına gerçekleştirdiği işlemler, verdiği hizmetler, topladığı halka 
arz talepleri bazında devam edecektir. 
 
Şirket ile Banka’nın yükümlülükleri, Sermaye Piyasası Araçları Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi 
kapsamında çerçevelendirilmiştir. Yükümlülükler ortak, mali ve hukuki olarak  üç aşamalı 
detaylandırılmış olup, sözleşmede belirtilen ilgili esaslara tabidir. 
 

5. YÜRÜRLÜK 
 
Bu İşlem Aracılığı Faaliyeti Politikası Yönetim Kurulu Karar’ı dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 
resmi faaliyet izni alındığı an itibarıyla yürürlüğe girer. 
 

6. YÜRÜTME 
 
 Aracılık Faaliyeti Politikası sadece Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 


