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ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 

1. AMAÇ VE KAPSAM 

Bu politikanın amacı, Dinamik Menkul Değerler A.Ş.’nin (Kurum) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan 

hizmetleri sunarken; müşterilerinin çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst 

davranmasını sağlamak, bu doğrultuda müşterileri ile olan ilişkilerinde kendisi, ortakları, çalışanları, 

yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile müşterileri arasında veya 

bir müşteri ile başka bir müşterisi arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını önleyecek bir organizasyon 

yapısı oluşturmasını ve gerekli idari tedbirleri almasını, piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul 

nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda, kendisi ile müşterileri arasında 

ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmeti 

sunmadan önce yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik uygulama esaslarını düzenlemektir.  

İşbu politika, Kurumun bir veya daha fazla müşterisi adına çıkar çatışması oluşturabilecek durumları ve 

çıkarlarını belirler. Bu çıkar çatışması durumu, müşterileri ile olan ilişkilerinde kendisi, ortakları, 

çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile müşterileri 

arasında veya bir müşteri ile başka bir müşterisi arasında ortaya çıkabilir. Kurum çıkar çatışmalarını 

hakkaniyetle yönetmek ve çözüme kavuşturmak için gerek özen ve gayreti gösterecektir. 

2. DAYANAK 

Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin genelge 

ve genel mektupları esas alınarak hazırlanmıştır.  

3. TANIMLAR  

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK) 

Kurum: Dinamik Menkul Değerler A.Ş. 

Kanun: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  

Tebliğ: Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)  

Yatırım Hizmetleri Tebliği: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğ (III-37.1)  

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri: Yatırım Hizmetleri Tebliği 4’üncü maddesinde sayılan hizmet ve 

faaliyetleri,  

Yan Hizmetler: Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin 5’inci maddesinde sayılan hizmetleri, 

Sermaye Piyasası Meslek Kuralları: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan “Sermaye 

Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları” rehberi kapsamında hazırlanan Şirketin uygulama 

esaslarını,  

Gizli bilgi: Sadece Kurum çalışanları tarafından bilinen müşterilere, ihraççılara ya da sektöre ait 

paylaşılmaması gereken ya da işin yürütülmesi için gerekli olması durumunda yetkili otoriteler ile üst 

yönetim onayı ile paylaşılan tüm bilgileri,  
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Çıkar Çatışması: Çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen veya 

etkileyebilecek, parayla ölçülebilir olan veya olmayan her türlü menfaati ve onlarla ilgili herhangi bir 

şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade etmektedir. 

4. ÇIKAR ÇATIŞMASI TANIMI 

Kurumun yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yerine getirmesi sırasında, müşterileri ile 

olan ilişkilerinde kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak 

ilişkili bulunan kişiler ile müşterileri arasında veya bir müşterisi ile başka bir müşterisi arasında 

çıkabilecek çıkar çatışmaları bu politika kapsamındaki çıkar çatışması tanımına girmektedir. 

Çıkar çatışması gerçek ya da potansiyel bir mali kazancı içerdiğinde maddi çıkar çatışması, mali bir 

kazanç bulunmamakla beraber kişisel bir menfaat söz konusu olduğunda maddi olmayan çıkar 

çatışmaları söz konusudur. Mali kazancın nakdi olması zorunlu olmayıp hediye ve ikramlar maddi çıkar 

çatışmalarına yol açmaktadır. İtibar, nüfus ticareti ve irtibat sağlama amaçlı çıkar çatışmaları maddi 

olmayan çıkar çatışmalarına yol açmaktadır.  

5. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARININ TESPİTİ 

Şirketimiz, müşterilere faaliyetleri ile hizmetler sunulması sürecinde aşağıda örnek olarak belirtilen 

Çıkar Çatışmaları durumlarını dikkate alarak hareket eder.  

a) Müşteri aleyhine mali kazanç elde edecekleri veya Şirketin mali kayıptan kurtulması durumunda,  

b) Müşterinin bir çıkarı olmadığı halde müşteriye sunulan hizmet ve faaliyetten çıkar elde etmesi 

durumunda,  

c) Bir müşteri ya da müşteri grubunun diğer bir müşteri veya müşteri grubuna tercih edilmesi 

sonucunda çıkar elde etmesi durumunda, 

d) Müşteriye sunulan hizmet ve faaliyet nedeniyle müşteri dışında kalan başka bir kişiden standart 

ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde edilmesi durumunda, 

e) Müşterilere İşlem Aracılığı faaliyeti kapsamında hizmet sunarken, aynı zamanda yatırım 

danışmanlığı ve bireysel portföy yöneticiliği hizmetlerinin verilmesi durumunda,  

f) Saklama hizmeti kapsamında elde edilen müşteri bilgilerinin diğer hizmet birimlerine karşı 

güvenliğinin sağlanması durumunda, 

g) Bir işlemde hem alıcı hem de satıcı olunması durumunda, 

h) Belirli müşterilerin emirlerinin diğer müşterilerden öncelikli olarak gerçekleştirilmesi, 

i) Maddi çıkarları olan müşterilerin çıkar çatışmalarının yaşanması durumunda, 

j) Personelin, müşteriye gereksiz yere çok sayıda işlem yaptırması ve bu sayede komisyondan ekstra 

kazanç sağlanması durumunda, 

k) Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararını etkileyebilecek nitelikte 

olan araştırma sonuçlarının, müşterilere duyurulmadan önce personel veya üçüncü şahıslar lehine 

kullanılması durumunda, 

l) Yöneticilerin, müşteri şirketlerinin yönetim kurulu ve/veya komitelerine katılması durumunda, 

m) İçsel bilgiler mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmadan önce bu bilgilere sahip olan çalışanların 

ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapması durumunda, 

n) Çalışanların müşterilere uygun olmayabilecek karmaşık ürünleri satmaları koşuluyla 

ödüllendirilmeleri durumunda.  
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6. ÇIKAR ÇATIŞMALARINA YOL AÇABİLECEK HİZMETLER 

Dinamik Menkul’un sunmakta olduğu ve çıkar çatışmalarına yol açabilecek Yatırım Hizmet ve 

Faaliyetleri: 

 İşlem Aracılığı Hizmeti 

 Yatırım Danışmanlığı Hizmeti 

 Sınırlı Saklama Hizmeti 

 Bireysel Portföy Yöneticiliği Hizmeti 

Yan Hizmetleri: 

 Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması  

 Kredi ya da ödünç verilmesi 

 Döviz hizmetleri sunulması 

 Genel yatırım tavsiyesi sunulması  

7. ÇIKAR ÇATIŞMASI ÖRNEKLERİ 

Kurum, komisyon gelirini artırmak üzere işlem hacmini artırmayı amaçlayabilir ve işlem hacmine bağlı 

olarak çalışanlarına prim verebilir. 

Kurum, hakkında yatırım danışmanlığı ve/veya genel yatırım tavsiyesi verdiği sermaye piyasası 
araçlarında işlem yapabilir. 

Kurum müşteriye sunulan hizmetler nedeniyle kullanmış olduğu ya da iş yaptığı diğer finansal 
kuruluşlarla, borsalarla ve piyasa işleticileriyle arasındaki sözleşmesel ilişkiler çerçevesinde, standart 
ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde edebilir.  

Kurum, yatırım danışmanlığı hizmeti sunduğu kuruluş veya gruba ilişkin olarak araştırma hizmeti 
sunabilir. 

Kurum, aynı anda birbiriyle yarışabilecek veya çıkarları çatışabilecek birden fazla müşteriye, aynı veya 
farklı yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetleri sunabilir.  

8. ÇIKAR ÇATIŞMALARININ BELİRLENMESİ VE YÖNETİLMESİ 

Kurum, çıkar çatışmalarının önlenmesi için kabul edilen tedbirler ile çıkar çatışmalarının önlenemediği 

durumlarda takip edilecek prosedürleri, Şirketin büyüklüğüne, organizasyon yapısına ve sunduğu 

hizmet ve faaliyetlerine uygun olarak belirlemekte ve bunların güncelliğini sağlamaktır. Kurum, Çıkar 

Çatışmalarının Yönetilmesi esnasında: 

a) Kurum içinde bilgi akışının önlenmesi ve yönetilmesine ilişkin tedbirler alınır. Bu amaçla, personelin 

sistem erişim yetkileri, çalıştıkları birimlere ve görev tanımlarına uygun olarak oluşturulan rol 

şablonları doğrultusunda verilmektedir. Paylaşılan bilginin müşterinin çıkarına zarar verme ihtimali 

bulunduğu durumlarda çıkar çatışması riski bulunan faaliyetleri yapan ilgili kişiler arasında bilgi 

paylaşımı engellenmiştir. Bilgi akışının kontrolünü sağlayacak etkin prosedürler oluşturulmuştur.  

b) Çıkar çatışmasına konu olan birimler ile bu birimlerde çalışanların gözetim ve denetimi sağlanır.  

c) Çıkar çatışmasına konu olan birimlerinde çalışanların ücretlendirilmesine dair tedbirler oluşturulur. 

d) Çalışanların görev yerleri çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde belirlenir.  

e) Tüm müşterilere eşit ve adil davranılır.  
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f) Araştırma raporlarının müşterilerle, potansiyel müşterilerle ve diğer üçüncü taraflarla 

paylaşımında, yatırım kararlarını ciddi boyutlarda etkilemesi beklenen durumlara özen gösterilir.  

g) Araştırma raporlarında Kurumun, çıkar çatışması yönetimine dair organizasyonel ve yönetsel 

düzenlemeleriyle ilgili sorumluluğu taşıdığını ve herhangi bir maddi çıkar oluşturmadığı bilgisi yer 

alır. 

h) Araştırma raporları ve tavsiyeleri, Kurum içerisinde ve müşterilerle aynı anda paylaşılır. 

i) Esas faaliyeti ve görevleri gereği işlem yapan çalışanlar haricinde tavsiye, araştırma özeti, önceki 

bir raporu doğrulama maksatlı dahi olsa fiyat hedefleri ya da değerleme önerileri içeren yayınların 

ilgili bölümlerinin yayımlanmadan önce görüntülenmelerine izin verilmez. 

j) Esas faaliyet ve görevleri gereği işlem yapan çalışanlar, bu kapsamda oluşturulmuş kural ve 

talimatlara uymak zorundadır.  

k) Kurum çalışanları açısından sermaye piyasası faaliyette bulunanlar için lisanslama ve sicil tutmaya 

ilişkin esaslar uygulanır.  

l) Kurumun tüm çalışanları bilgi güvenliği ve gizliliği konusundan sorumludur. 

m) Kurumun gizli bilgileri ancak işin yürütülmesi için gerekli olması durumunda üst yönetimin bilgi ve 

onayı dahilinde yetkili otoritelerle paylaşılır.  

n) Tüm personel, her zaman Kurum prosedürlerine tam uyumla hareket etmekle yükümlüdür.  

o) Tüm personelin, çıkar çatışmaları ile ilgili olarak talimat ve yönlendirmelere uymaları 

gerekmektedir.  

Ayrıca Dinamik Menkul; Bireysel Portföy Müşterilerinin portföylerini yönetirken çıkar çatışmasını 

engellemek için genel tedbirlerin yanında; 

 Kuruma ya da Personele herhangi bir çıkar sağlamak üzere portföylerde bulunan sermaye piyasası 
araçlarının gereksiz yere alım satımı yapılamaz. Müşteri hesabına verilecek emirlerde gerekli özen 
ve basiret gösterilir. 

 Yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde müşterilere işlem yaptırılamaz. 
 Portföyle ilgili yatırım kararları, gerekçe ve belgelere dayandırılır. 
 Kurum kaynaklarına ilişkin portföy yönetimi, ancak basiretli bir tacir gibi davranmak ve yönetilen 

Müşteri portföyleriyle çıkar çatışmasına meydan vermemek kaydı ile gerçekleştirilebilir.  
 Dinamik Menkul, Müşteri portföyüne, halka arzına aracılığını yaptığı hisse senetlerini de eğer 

portföy yönetimi uygun görürse alabilir. 
 Portföy Yöneticisi, yönettikleri portföye alacakları sermaye piyasası araçlarını müşteriden önce 

kendi portföylerine almaktan kaçınırlar. 
 Çalışan, Sermaye piyasası faaliyetleri sunarken müşterinin genel yatırım tercihlerini, portföyünün 

durumunu, genel ekonomik ve finansal bilgilerin korelasyonunu göz önünde tutmalıdır. 
 

9. ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÇÖZÜMLENMESİ 

Kurum personeli, çıkar çatışmalarına neden olabilecek durumlardan kaçınmak, bu politika ve ilgili diğer 

düzenlemelere uygun hareket ederek bu politikalar uyarınca, olası çıkar çatışması vakalarını tespit edip 

bunları yönetmekle yükümlüdür.  

Personel, potansiyel ya da gerçekleşmiş bir çıkar çatışmasını veya bir durumun çıkar çatışmasıyla ilgili 

olup olmadığına dair herhangi bir şüpheye düşüyorsa, bu olayı yöneticisine bildirir ve çıkar çatışması 

yaratabilecek tüm kişisel veya profesyonel ilişkileri ve maddi işlemleri konusunda bilgi verir. Tespit 

edilen çıkar çatışmaları, iç kontrol sisteminin ve alınan tedbirlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi 

amacıyla ilgili personel ve yöneticiler tarafından incelenir, kayıt altına alınır ve gerekli hallerde alınması 

planlanan ek tedbirler hakkında ilgili personellere bilgi verilir.  
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Şirket, ilgili birimlerine iletilen çıkar çatışmalarının makul sürede çözümünü sağlar. Gerçekleştirilen 

incelemeler neticesinde karşılaşılan çıkar çatışmasını çözümlenemiyor ise konu Genel Müdür ve teftiş 

birimine aktarılır. Yönetim Kurulu, çıkar çatışmasının çözüme kavuşturulmasında nihai karar organı 

olup, Teftiş Birimince yapılan inceleme ve düzenlenen rapor sonucunda alınacak aksiyona Yönetim 

Kurulunca karar verilir.  

10. ÇIKAR ÇATIŞMASININ AÇIKLANMASI 

Kurum, potansiyel çıkar çatışmalarının yönetimine ilişkin politika ve önlemleri belirlerken, mevcut 

müşterilere işe başlamadan önce her türlü potansiyel çıkar çatışmasını açıklar.  

Bir çıkar çatışmasının bir müşteriye açıklanması, Kurumun etkin organizasyonel ve idari önlemler 

geliştirme ve uygulama yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  

Müşteriye yapılan açıklamalar yeterli süre içinde ve somut bir şekilde yapılmalıdır. Açıklamalar ayrıca, 

müşterinin ortaya çıkacak çıkar çatışmasına yol açabilecek hizmete ilişkin bilinçli karar vermesine 

sağlayacak yeterli detay içermelidir.  

Kurumun her türlü açıklaması, açık ve adil olmalı, yanıltıcı olmamalıdır. 

Personel, bir çıkar çatışmasının kendi sorumluluk çerçevesinde, çatışmanın daha uygun nasıl 

yönetilebileceğini ayrıca değerlendirmelidir. Açıklama, çıkar çatışmasının yönetimi için son seçenek 

olarak görülmelidir. 

11. KAYIT TUTULMASI 

Kurum müşteriler için zarar oluşturabilecek çıkar çatışması yaratma ihtimali taşıyan yatırım hizmetleri 

ve faaliyetleri ile yine Şirketimiz tarafından sunulan yan hizmetlerin kaydını tutar ve muhafaza eder. 

Kayıtlardaki bilgiler mevcut ve potansiyel çıkar çatışmalarının yönetilebilmesini sağlar.  

12. SORUMLULUKLAR 

Şirketin tüm birimleri, bu uygulama esaslarında belirtilen şekilde hareket etmekle sorumlu olup, 

uygulamaların belirlenen esaslar dahilinde gerçekleştiğinin kontrol ve denetimi Müfettiş’in 

sorumluluğundadır.  

13. UYUM  

Kurumumuz çalışanları işbu politikalara uyacakları gibi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 

yayımlanan Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları’na göre hazırlanan 

Kurumumuz iç düzenlemelerinden Sermaye Piyasası Meslek Kuralları’na uymak zorundadırlar. 

14. YÜRÜRLÜK  

14 (ondört) maddeden oluşan iş bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

 

 


