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1. AMAÇ VE KAPSAM 
 
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm müşteri emirlerini aldığı anda emirleri, adil ve seri şekilde 
ilgili Borsaya iletmeyi hedeflemektedir. Bu politika, Portföy Aracılığı biriminin müşterilerinden 
almış olduğu emirlerin kabulü ve işleme koyulmasına yönelik genel esasları belirlemektedir. 
 
Bu politika, Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri de dahil olmak üzere, yasal mevzuatın izin verdiği 
sermaye piyasası araçları üzerinde iletilen müşteri emirlerinin karşı taraf olarak gerçekleştirilmesi, 
yurtdışında gerçekleştirilecek tüm müşteri emirleri ve diğer yatırım kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek 
işlemleri kapsamaktadır. 
 

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 
 
SPK : Sermaye Piyasası Kurulu’nu, 
   
Şirket  : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi, 
   
Yönetim Kurulu : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu’nu, 
   
Birim : Portföy Aracılığı Birimini, 
   
BIST : Borsa İstanbul A.Ş.’yi, 
 
ifade eder. 
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3. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN KABULÜ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İŞLEM VE 
ESASLAR 

 

3.1 GENEL ESASLAR 
 
Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan Portföy Aracılığı birimi, bu 
kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Şirket içi 
düzenlemeler ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşterilerimizle imzalanan 
çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütürler.  
 
Müşteri emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve fiyat önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde 
işleme konulur.  
 
Alınan müşteri emirleri, dökümanları belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat 
çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır.  
 
Birbirine benzer tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz 
önünde bulundurularak emir önceliği esasına göre gerçekleştirilir. 
 
Birim personeli, çıkar çatışması politikası doğrultusunda gerekli özeni göstererek hareket eder. 
 
Birim personelinin, müşteri emirlerini gerçekleştirmekte önemli sorunlarla karşılaşması 
durumunda, müşteri en kısa zamanda bilgilendirme yönünde en iyi gayreti gösterir. Olabilecek 
aksaklıklar,  
 
 Müşteri emrine konu yatırım aracının alım satım işlemlerinin durdurulması,  
 Müşteri emrine konu yatırım aracının işlem gördüğü piyasada işlemlerin durdurulmuş olması,  
 Telekomünikasyon ağlarından, Uzaktan Erişim Kanalları ve diğer Bilgi İşlem altyapılarından 

kaynaklanan sorunlar oluşması vb. 
 

3.2 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ  
  
 Kaldıraçlı alım satım emirleri yasal mevzuat ve ilgili çerçeve sözleşmeleri hükümlerine uygun 

olarak gerçekleştirilir. 
 

 Birim, SPK’nın vermiş olduğu piyasa yapıcılığı yetkisi kapsamında, kaldıraçlı alım satım emirlerini 
likidite sağlayıcı bir kuruma iletmek ya da karşı taraf olarak gerçekleştirmek kararını vermek 
yetki ve sorumluluğuna sahiptir.  
 

 Kaldıraçlı alım satım emirlerinin karşı taraf olarak gerçekleştirilmesi durumunda yaratılan piyasa 
riskinin yasal mevzuata ve Yönetim Kurulu’nca belirlenen limitlere uygun olması zorunludur. 
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 Piyasa riski, Risk Yönetim Birimi tarafından iş günü içinde sürekli ve/veya periyodik olarak takip 
edilerek, gerekli raporlamalar yapılır.  
 

 Rapor edilen riskin Y.K. tarafından belirlenen limitleri aşması durumunda, riskin kabul edilebilir 
sınıra çekilmesi için yapılması gereken işlemleri mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirmek 
Birim sorumluluğundadır.  
 

 Piyasa riski mevzuata ve kurum içi belirlenen limitlere uygun hale getirilmeden gün sonu 
kapanışı yapılamaz. 

 

3.3 YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER 
 

 Yurtdışı organize ya da tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilen müşteri işlemleri Birim yetki ve 
sorumluluğu altındadır. 
 

 Birim, SPK’nın vermiş olduğu yetki kapsamında kalmak kaydı ile, yurtdışında gerçekleştirilecek 
alım satım emirlerinden uygun olanları likidite sağlayıcı bir kuruma iletmek ya da karşı taraf 
olarak gerçekleştirmek kararını alacak yetki ve sorumluluğuna sahiptir. 
 

 Bu emirler karşılanırken kote edilen fiyatlar en iyi gayret esasıyla, likidite sağlayıcılardan alınan 
en iyi alım satım kotasyonları baz alınarak serbestçe belirlenir.  
 

 Bu fiyatlara ürün bazında uygulanacak mark-up oranları ve işlem komisyonlarını belirleme 
yetkisi Birime aittir.  
 

 Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek işlemler için gerekli başlangıç ve sürdürme teminatı ile 
otomatik stop out seviyesini belirleme yetkisi, Birimin yetki ve sorumluluğu altındadır. 

 

3.4 DİĞER YATIRIM KURULUŞLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER 
 

 Diğer yatırım kuruluşları ile gerçekleştirilecek işlemler öncesi ilgili sözleşmelerin imzalanması 
(hesap açma sözleşmesi, kredi limiti sözleşmesi ISDA) zorunludur. 
 

 Yurtiçi ve/veya yurtdışı yerleşik yatırım kuruluşları ile yapılan organize ya da tezgahüstü 
piyasalarda  işlem gören portföy aracılığı faaliyeti kapsamındaki ürünler Birim yetki ve 
sorumluluğu altındadır. 
 

 SPK tarafından Portföy Aracılığı faaliyetine konu olup, diğer yatırım kuruluşları ile yapılacak 
işlemler spot ya da türev ürünlerden oluşmaktadır. 
 

 Diğer yatırım kuruluşları ile yapılacak işlemler Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmış 
limitler  ve/veya Karşı kurumlar tarafından tahsis edilen limitler dahilinde gerçekleştirilir. 
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 Diğer yatırım kuruluşları ile gerçekleştirilen işlemlerin tahsis edilen limitler dahilinde olması, İç 
Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum birimi tarafından kontrol edilir. 
 

 Diğer yatırım kuruluşları ile yapılan işlemler organize piyasada BIST üzerinden, tezgahüstü 
piyasalarda ise belirli platformlar üzerinden gerçekleştirlir. (Bloomberg, Meta Trader ve diğer) 
 

 Diğer yatırım kuruluşları ile yapılan işlemler sonrası fiyat hareketleri sonucu oluşan kar/zarar  
Portföy Aracılığı Birimi tarafından ve ilgili birim tarafından takip edilir. Oluşan kar/zarar sonrası 
piyasa riski dahilinde ilgili işlemlerde aksiyon alınması Yönetim Kurulu ve Risk Yönetimi Birimi 
tarafından karara bağlanmıştır. 
 

 Gerçekleştirilen işlemler sonrası mali işler birimi ile muhasebe, nakit akışı ve gerekli operasyonel 
yazışmalar ile mutabık kalınması esastır. 

 

4. MÜŞTERİ EMİRLERİ ve DÜZENLENECEK FORMLAR 
 
Müşteri emirlerinin yazılı iletimi esastır. Ancak müşteriye sunulan sanal şube ya da anlaşmalı veri 
sağlayıcı firmaların platformları ya da Halk Yatırım’ın sahip olduğu diğer işlem platformlar 
üzerinden emir iletimi yapılabilir. Yazılı müşteri emrinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur. 
 

 Emrin verildiği borsa üyesinin unvanı,örgüt kodu 

 Emri verenin adı, soyadı veya unvanı, imzası 

 Emrin alım emri mi, satım emri mi olduğu, 

 Satın alınacak veya satılacak menkul kıymetin cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarı, 

 Emrin limitli mi, yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiği, 

 Limitli emirlerde limit fiyatı, 

 Varsa emrin geçerlilik süresi, 

 Müşteri hesap Numarası, 

 Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika, 

 Emrin, borsa üyesi tarafından alındıktan sonra ilk seans mı, yoksa geçerlilik süresi içinde 
uygun göreceği bir seansta mı, borsayı intikal ettireceği, 

 Müşteri emir numarası, 

 Emri Alanın adı soyadı, imzası 
 
Müşteri emirleri üzerine, en az iki nüsha Müşteri Emir Formu düzenlenir ve Emir Formunun imzalı 
bir nüshası emri veren müşteriye verilir. Müşteriden telefon faks ve elektronik ortamda Uzaktan 
Erişim Kanalları ile alınan emirler bilgisayar ortamında Seans Takip Formuna kaydedilerek müşteri 
imzası aranmaksızın yazılı hale dönüştürülür. Alınan tüm emirlere müteselsil numara verilir. 
 
Süresi belirlenmemiş emirlerden müşterinin seans sırasında verdiği emir ilgili borsada sadece o 
seans, seans sonrasında verdiği ise izleyen ilk seans için geçerlidir. 
 
Müşteri’nin borsa dışı piyasalar için verdiği emir ise aynı gün geçerlidir.  
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Organize piyasada işlem gören yatırım enstrümanları için verilen ve mevcut piyasa koşullarında 
anında gerçekleştirilemeyen limitli emirler diğer piyasa katılımcılarının kolaylıkla ulaşabilecekleri 
ilgili organize piyasaya veya çok taraflı işlemler platformuna iletilir. 
 

5. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI 
 
Birim personeli ve yönetici kadrosu bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami 
özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar. 
Şirketimiz bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm 
önlemleri alacaktır.  
 
Aşağıda, müşteri emirlerinin gizliliğine aykırı mahiyetteki durumlar örneklendirilmiştir:  
 
 Bilgilerin üçüncü şahıslara açıklanması  
 Gizli bilgilerin kişisel menfaat sağlanmasına dönük kullanılması  
 Gizli bilgilerin Şirketimizin çıkarı için kullanılması  
 Alınan müşteri emirleri kapsamında edinilen bilgilerin, emirlerin müşteri açısından en faydalı 

olacak şekilde gerçekleştirilmesi dışında amaçlarla kullanılması  
 
Finansal enstrümanların alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirmesine   yönelik olarak 
emir iletimi amaçlı olarak piyasa yapıcıları veya diğer kurumlarla iletişime geçilmesi veya talep 
edilmesi  halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık 
olarak  tanımlanmamaktadır.  
 

6. EMİR İLETİMİNDE YAŞANACAK AKSAKLIKLARA YÖNELİK TEDBİRLER 
     
 Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebilecek olası önemli 

sorunların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması,  
 
 En kısa süre zarfında müşteri emirlerinin gerçekleşmesine yönelik ortaya çıkan önemli 

sorunların kaynağının belirlenmesi, sorunun çözümlenmesi ve yaşanan önemli sorunlar 
nedeniyle emirleri etkilenen müşterilerin belirlenmesi,  

 
 İlgili müşterilere gerekli bilgilendirmenin yapılarak mutabakat sağlanması,  
 
yönünde, Birim tarafından etkin bir izleme ve kontrol sistemi uygulanır. 
 

7. SORUMLULUK 
 
Bu politika Portföy Aracılığı Birimi’nin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilir. 


