
 
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.  
 
 
YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMET ve FAALİYETLERİ 

SPK’ nın III.37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere ilişkin Esaslar 
Hakkında Tebliği ve III.39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları 
Hakkındaki Tebliği uyarınca verilen izin kapsamında Bankamız tarafından sunulacak yatırım 
hizmet ve faaliyetlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 

İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİ  Yurt İçinde  

Diğer Menkul Kıymetler  √ 

Diğer Türev Araçlar  √ 

PORTFÖY ARACILIĞI FAALİYETİ  Yurt İçinde  

Diğer Menkul Kıymetler  √ 

Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar √ 

Diğer Türev Araçlar  √ 

HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ    

Aracılık Yüklenimi  √ 

En İyi Gayret Aracılığı  √ 

SAKLAMA HİZMETİ    

Sınırlı Saklama Hizmeti  √ 

 
 
 



LEHİNE FAALİYET GÖSTERİLEN YATIRIM KURULUŞU 

Lehine Faaliyet gösterilen Yatırım Kuruluşu bulunmamaktadır.  

YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR ve RİSKLERİ 

Önemli Açıklama 

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar 
riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar 
vermeniz gerekmektedir. 

Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 
Tebliğ"in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk 
Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. 

Uyarı 

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz 
sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası 
işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr 
veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. 

Risk Bildirimi 

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara 
ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek 
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan 
ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat 
hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz 
gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla 
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda 
kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği 
ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 

4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler 
ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate 
alınmalıdır. 

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili 
personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu 
analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate 
alınmalıdır. 

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin 
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin 
yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler 
getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

http://www.spk.gov.tr/
http://www.tspakb.org.tr/


7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün 
komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler 
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. 

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. 

Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma 
yapmalısınız. 

ALINAN KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLAMA ve KULLANIM KOŞULLARI 

Bankamız, müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama hususuna özel bir 
önem göstermektedir. Bu husus Bankamızın bu konudaki hassasiyetinin gereği olmasının yanı 
sıra, ilgili yasal mevzuat uyarınca da Bankamızın yasal bir yükümlülüğüdür. Müşterilerimize ait 
bilgilerin korunması ve yasal mevzuata uygun davranma konusunda azami özen 
gösterilmesine dair yaklaşımımız çerçevesinde, tüm çalışanlarımızın bu konuda gereken 
hassasiyeti en yüksek düzeyde göstermesini sağlamak için, Bankamız mevzuatında bu 
hususta detaylı düzenlemelere gidilmekte, yürütülen her türlü uygulama ve süreçte müşteri 
bilgilerinin korunması hususu önemle göz önünde bulundurulmaktadır. 

Müşterilerimize ait bilgiler müşterilerin onayı olmaksızın, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin 
öngördüğü biçimde bu bilgilere hiçbir şekil ve surette üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. 

Bankamız, destek hizmeti aldığı kuruluşların, Bankamız gizlilik standartlarına ve şartlarına 
uymalarını sağlamaktadır. 

Bu doğrultuda, Banka ve müşterilerimize ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı 
kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, 
bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel yaklaşımımızdır. 

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ve TAKAS veya TASFİYESİNİN 

NASIL YAPILACAĞI 

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKALARI 

YASAL DAYANAK 

Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle 
Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inde belirtilen hükümler gereğince 
oluşturulmuştur. 



KAPSAM 

İşbu Politika, Bankamız nezdinde gerçekleştirilecek olan “İşlem Aracılığı” ve “Portföy Aracılığı” 
faaliyetleri kapsamında, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım 
emirlerinin kabulü, işleme konulması ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları 
belirlemekte olup Nurol Yatırım Bankası A.Ş.nin örgütlerdeki tüm personelini kapsamaktadır. 

TANIMLAR : 

İşlem aracılığı faaliyeti: Emir iletimine aracılık faaliyetine ek olarak, müşterilerin sermaye 
piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendi 
adına ve müşteri hesabına yatırım kuruluşları tarafından, 

a)  Borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine, 
b) Sermaye Piyasası Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
yetkilendirilmiş bir kuruluşa, 
c)  Kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt 
dışında 
yerleşik bir kuruluşa iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini, 

Portföy aracılığı faaliyeti: İşlem aracılığı faaliyetine ek olarak, yatırım kuruluşlarının 
müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak 
yerine getirmesi faaliyetini, 

Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli 
madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve 
kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini 
sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından 
işletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak ş ekilde bir araya getiren 
veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, bu Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve 
düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini, 

Emir : Alım emri ve satım emrini, 

Alım emri : Müşteri’nin Nurol Yatırım Bankası’na, Sermaye Piyasası Araçları’nın satın 
alınması için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks, internet, elektronik posta ya da 
diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, 

Satım emri :Müşteri’nin Nurol Yatırım Bankası’na, Sermaye Piyasası Araçları’nın satılması 
için, yazılı veya sözlü yada telefon, teleks, telefaks, internet, elektronik posta yada diğer 
iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi, 
 
Sermaye Piyasası Araçları : Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de 
dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,  
 
Mevzuat: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Yönetmelik, Tebliğ ve ilke kararı gibi 
düzenlemeleri ifade eder 

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 

Müşteri emirlerinin alınmasında, işleme konulmasında ve yerine getirilmesinde rol alan tüm 
Şube ve  Genel Müdürlük Birimleri bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve yasal 
mevzuat çerçevesinde düzenlenen Banka iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol 
prosedürlerine ek olarak müşterileri ile imzalamış olduğu çerçeve sözleşmelerde belirlenen 
hükümler çerçevesinde yürütürler. 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş., tüm müşteri emirlerini anında ve adil bir şekilde gerçekleştirmekle 
yükümlüdür. Birbirine benzer müşteri emirleri, zaman ve emir önceliği esasıyla birlikte 
müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri konulardaki tercihleri 
dikkate alınarak müşteri için en iyi sonucu verecek şekilde yerine getirilir. Müşteri emirlerinin 
alınması, işleme konulması ve yerine getirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım 
Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (III-37.1) hükümleri 
uygulanır. Müşteri, Banka'ya yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve 
tereddüde yer vermeyecek, sermaye piyasası araçlarının tüm niteliklerini gösterecek şekilde 



veriliş şekli, içeriği ve fiyat belirleme usulleri hakkında sermaye piyasası mevzuatı ile BİST 
yönetmeliklerinin ilgili maddelerinde belirtilen hususları esas alarak yapmakla yükümlüdür.  

Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde 
kaydedilir ve belirlenen sürelerde saklanır. Telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses 
kayıtları, müşteri mutabakatını içeren kayıt niteliği taşır. Banka, müşterinin açık olmayan ya da 
tereddüde yer veren emir ve talimatlarını, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine 
getirmekle yükümlü değildir.  

Müşteri, alım ve/veya satım yapılacak sermaye piyasası araçları için esas olarak yazılı emir 
verir ancak Banka, isterse telefon, teleks, faks ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da uzaktan 
erişim araçlarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir. 
Borsaya iletilen emirler; ilgili yatırım aracının işlem gördüğü piyasa, pazar, platform ve 
sistemlerin seanslarına, ilgili seanslarda geçerli olan emir kabul sürelerine, emir kabul 
esaslarına ve işlem yöntemlerine, emir-işlem kurallarına göre kabul edilirler veya reddedilirler.  

Banka, yazıyla teyit edilmemiş emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup; müşteri 
tarafından verilen emri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Banka emri kısmen ya da 
tamamen kabul etmediğini, gerekçesiyle müşteriye ya da kanuni temsilcisine derhal 
bildirmekle yükümlüdür.  

Emri veren müşteri, emrin borsaya intikal ettirilmesinden önce emri değiştirebilir veya geri 
alabilir. Emir, tamamen iptal edilebileceği gibi, miktarı da azaltılabilir. Alım satım işlemlerinin 
sonuçlarının takibi müşteri sorumluluğundadır. Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, 
müşterinin talebi halinde, emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarası verilir. 

 Müşteri emirlerinde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir. 

 Müşteri'nin/ler'in ismi veya ünvanı 

 Müşteri'nin hesap numarası, 

 İşleme konu varlık, 

 Emir tipi, 

 Emrin alım ya da satım emri olduğu, 

 Emrin fiyat ve tutarı, 

 Emrin alındığı tarih ve saat, 

 Varsa emrin geçerlilik süresi 

Müşteri, Banka'ye verdiği emirlerde alım veya satım fiyatlarını belirleyebileceği gibi fiyat 
belirleme konusunda Banka’yı serbest bırakabilir. Müşteri emirlerinde alım veya satım fiyatları 
"limitli" ve "serbest fiyatla" olmak üzere iki türlü belirlenebilir. 

Limitli müşteri emrinde, müşteri alıcı ise işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyat, 
satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belli eder. Bu şekilde belirtilen fiyatlara "limit 
fiyatı" denir. Borsada teşekkül eden fiyat, alım emirlerinde limit fiyatından düşük ya da ona eşit, 
satım emirlerinde ise limit fiyatından yüksek ya da eşit ise alım satım borsada teşekkül eden 
fiyat üzerinden yapılır. 

Müşteri verdiği emirde fiyatı belirleme konusunda Banka’yı serbest bırakmak istediğinde, 
"serbest fiyatla" ibaresini taşıyan emri verir. Emri alan Banka, müşterisinin menfaatini 
gözeterek işlemleri gerçekleştirir. 

Birbirine benzer müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da 
gözönünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir. Müşteri tarafından emrin belirli 
bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu durumda Banka 
müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

Müşteri, gün içinde ıslak imzalı emir ile yazılı olarak ve/veya telefon aracılığıyla ve/veya benzer 
iletişim araçları ile doğrudan sözlü olarak emir verebilir. Banka, “Emir İletimine Aracılık”, “İşlem 
Aracılığı” ve “Portföy Aracılığı” faaliyetleri kapsamında aldığı emirler için yazılı ve/veya sözlü 
olarak kabul ettikleri emirlerin iletilmesinde uyulması gereken öncelik kurallarına riayet 
etmekle, farklı yollarla emir ileten müşterileri arasında eşitsizliklerin ortaya çıkmasına engel 
olmakla yükümlüdür. Müşteriler, emirlerini çerçeve sözleşmede belirttiği numaralar dışındaki 



bir numaradan veya adresten gönderebilirler. Müşterinin çerçeve sözleşmede belirttiği 
numaralar dışındaki bir numaradan emir ve/veya talimat iletmesi durumunda emri ve/veya 
talimatı yerine getirip getirmemek Banka’nın kendi takdir yetkisinde olacaktır. 

Banka, müşteri emirlerini gerçekleştirmekte önemli sorunlarla karşılaşması halinde, en kısa 
zamanda müşterilerini bilgilendirir. Banka’nın faks, telefon veya elektronik iletişim 
sistemlerinden herhangi birinde arıza meydana gelmesi durumunda müşteriler, emir ve 
talimatlarını çalışır durumda olan diğer alternaitf kanallar aracılığı ile veya yazılı olarak 
iletebilirler. Müşteri emirlerini alan, ileten ve gerçekleştiren tüm Şube ve Genel Müdürlük 
Birimleri; müşteri emirlerinin gerçekleşmesinde gecikmelere sebep olacak sorunların 
yaşanmaması için gerekli önlemleri almakla, en kısa sürede sorunların kaynağını belirlemekle, 
sorunu çözmekle, emirleri etkilenen müşterilerini belirlemekle ve etkilenen müşterilere gerekli 
bildirimleri yaparak mutabakat sağlamakla yükümlüdür. Bu sebeple, Banka etkin bir izleme ve 
kontrol sistemi uygular. 

Alım satım işlemlerinin sonuçlarının takibinden müşteri sorumludur, emirin gerçekleştiğine dair 
müşteriye telefon, faks vb. aracılığı ile yapılan bildirimler geçerlidir. 

Müşteri tarafından alım emri verilen sermaye piyasası araçlarının bedellerinin, Banka’ya en 
geç alım yapılacağı gün emir verilmeden önce yatırılması, satım emri verilen sermaye piyasası 
aracının ise emir vermeden önce müşteri hesabında bulunması gerekmektedir. Banka, müşteri 
tarafından alım emri verilen sermaye piyasası aracını asgari sermaye piyasası mevzuatına 
uygun bir şekilde teminat depo edebilir.  

Müşterinin emrin geçerlilik süresini belirtmemesi durumunda emir, organize piyasalarda emir 
seans içinde verilmişse o seans için, emir seans dışında verilmiş ise takip eden ilk seans için 
geçerli olacaktır. Diğer piyasalarda ise Banka’nın kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihe kadar 
geçerli olmak üzere, Banka’ya emir iletmediyse tüm gün geçerli olmak üzere verilmiş sayılır ve 
gün sonunda müşteriye haber vermeksizin iptal edilir. 

Banka, müşterilerini korumak amacı ile ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu 
günler emir kabul etmeyebilir, yaz saati uygulaması ve benzer sebepler ile emir iletim 
saatlerinde değişikliğe gidebilir. 

MÜŞTERİ EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİ 

Banka, müşterisinin tüm şahsi bilgilerini, ilgili sistem uygulaması içinde saklamakla ve söz 
konusu bilgilere erişimin yalnızca yetki personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlamakla 
yükümlüdür. Banka personeli ve yönetici kadrosu tüm emirlerin gizliliğine gereken azami özeni 
gösterir ve bu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar. Banka, bu 
bilgilerin gizliliğinin sağlanması amacı ile gereken tüm önlemleri alacaktır. 

Sermaye piyasası araçlarının alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesine yönelik 
emir iletim amaçlı olarak piyasa yapıcıları ve/veya diğer kurum/kuruluşlarla iletişime geçmesi 
veya talep edilmesi halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müiteri emirlerinin 
gizliliğine aykırılık teşkil etmez. 

PORTFÖY ARACILIĞI FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ KAPSAMINDA UYULACAK İLKE 
VE ESASLAR 
 
Portföy aracılığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında, emir gerçekleştirme politikasında belirtilen 
genel esaslara ek olarak aşağıdaki ilke ve esaslara uyulması zorunludur: 
 
İşlemlerin gerçekleştirileceği fiyatlar, genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile 
uyumlu olarak uluslararası saygınlığı ve geçerliliği olan çeşitli platform, data ve haber servis 
sağlayıcılarından (Super Derivatives, Bloomberg LP, Thomson Reuters, vb.) elde edilen 
ürünün fiyatını ve/veya fiyatı etkileyen diğer unsurları kullanarak ayrıca diğer finans 
kuruluşlarının benzer ürünler için sundukları gösterge niteliğindeki fiyatları da değerlendirilerek 
nesnel bir biçimde belirlenir. 
 



Banka müşteri emirlerini, emir gerçekleştirme politikası, çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar, 
müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü kurallarına riayet ederek yerine 
getirir. 
 
BIST'te işlem yapmayı gerektiren müşteri emirleri ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar 
çerçevesinde alınır ve yerine getirilir.  
 
Banka, müşterilere ait hesap ve işlemleri kendi nezdinde müşteri bazında izler. 
 
Banka, müşteri emirlerini kendi hesabına veya ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı 
emirlerden öncelikli olarak yerine getirmekle yükümlüdür. 
 
Banka, müşteri emirlerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. 
 
Banka, müşteriye ait emir bilgilerini herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü 
şahıs lehine müşterinin bilgisi olmaksızın aktaramaz ve kullanamaz. 
 
Banka işlemlerin gerçekleştirileceği fiyatların genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun 
değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlemekle yükümlüdür. 
 
YÜRÜRLÜK 

İş bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkkında Tebliği (III-37.1) uyarınca hazırlanmış olup Yönetim 
Kurulumuz’un onayı ve yayımlanması ile birlikte yürürlülüğe girer. 

PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ 

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel 
müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir: 

1) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu 
değildir: 

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 
inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili 
yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait 
sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik 
ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel 
müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması 
zorunlu değildir. 

2) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık 
bildirim yapılmak zorunda değildir: 
 
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin 
birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye 
piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt 
düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas 
olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya 
bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür. 

3) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir: 

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre 
yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında 
yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur. 

4) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri 
hakkında bilgilerin alınması yeterlidir: 

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına 
göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili 



olarak; 
- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin 
olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı 

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak 
bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim 
durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan 
sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı 
hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde 
yer alan bilgiler). 

5) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: 

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti 
kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel 
risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası 
araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup 
anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise 
profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar 
kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. 

OLASI RİSKLERE KARŞI HAZIRLANAN “Acil Durum Eylem Planları” na UYGUN 
OLARAK MÜŞTERİLERİN ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLARDA 
KULLANABİLECEKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ İLE MÜŞTERİLERİN RİSKLERİNİ 
AZALTACAK ASGARİ TEDBİRLER 

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.. kritik faaliyetlerinin ve müşterilerine sunduğu hizmetlerin 
sürekliliğini sağlamak, olağanüstü bir durumda müşterilerinin mağduriyetini engellemek 
amacıyla gerekli tüm önlemleri yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlarla uyum 
sağlayarak almaktadır. Bu çerçevede Nurol Yatırım Bankası A.Ş..'nin; 

- saklamakla yükümlü olduğu bilgi ve belgeler gerek elektronik gerekse fiziki arşivlerde yasal 
saklama 
sürelerine uygun şekilde muhafaza edilmektedir. 

- bilgi sistemleri, veri ve uygulamaları yedeklenmekte, ana sistemlerle yedek sistemler farklı 
yerleşkelerde bulunmaktadır. 

- merkezi operasyonları farklı yerleşkelerde yedekli olarak yürütülmektedir. 

- fiziki varlıkları ile bilgi sistemlerini etkileyebilecek olağanüstü durumların yönetilmesi, 
bunların yaratabileceği olumsuz etkilerinin asgari seviyede tutulmasına yönelik olarak çeşitli 
planlar hazırlanmakta ve periyodik olarak güncellenerek test edilmektedir. 

- Acil Durum ve İş Sürekliliğine yönelik uygulamaları yasal merciler ve bağımsız denetim 
kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. 

- müşterilerini etkileyen olağanüstü durumlarda olay özelinde alınan önlemler ve olağanüstü 
durum süresince müşterilerimizin bilmesi gereken hususlar Bankamızın Internet sayfası, 
üzerinden müşterilerimize duyurulacaktır. 

Sayfada verilen bilgilerin genel nitelikte olduğuna ve müşterilerin alım satım kararlarını 
destekleyebilecek yeterli bilginin sayfada olmayabileceğine” ilişkin bir açıklamaya, 

 

 



SAYFADA VERİLEN BİLGİLERİN GENEL NİTELİKTE OLDUĞUNA ve MÜŞTERI ALIM 
SATIM KARARLARINI DESTEKLEYEBİLECEK YETERLİ BİLGININ SAYFADA 
OLMAYABİLECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

Bu sayfadaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler Nurol Yatırım Bankası A.Ş.. tarafından, 
karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek 
amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar 
tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak 
alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu 
yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla, burada yer 
alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir 
sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan 
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda 
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr 
yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin 
uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

KULLANILAN   BILGISAYAR   AĞI   ve   ŞİFRELEME   SİSTEMİNİN   OLASI   
RİSK   VE GÜVENLİĞİ   -   KULLANILAN   İŞLEM   PLATFORMUNUN   ve   
BİLGİSAYAR   AĞINININ ÖZELLİKLERİ, VARSA RİSKLERİ ve GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
İLE PLATFORMDA MEYDANA GELEBİLECEK RİSKLERE KARŞI KULLANILABİLECEK 
ALTERNATİF İLETİŞİM YONTEMLERİ 

Müşteriye ait bilgiler veritabanında saklanmaktadır. Kurum bu bilgileri olası tehditlerden en üst 
seviyede koruyabilmek adına güncel güvenlik teknolojilerini kullanmakta ve uygun süreçleri 
tesis etmekte, söz konusu önlemlerin etkinliğini korumak için de sürekli çalışmaktadır. 
Müşteri bilgilerinin güvenliğinin sağlanması için kurum içindeki sistemler arasındaki iletişimde 
HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) protokolü kullanılmaktadır.  
 
Kurum ağına dışarıdan erişimler güvenlik duvarı (firewall) cihazları yardımıyla 
kısıtlanmaktadır. Kötü  niyetli saldırıların önlenmesi için atak önleme sistemleri 
kullanılmaktadır. Platformlarda meydana gelebilecek risklere karşı müşteriler ve ilgili 
paydaşlarla birçok farklı kanaldan (telefon, SMS, e-posta) iletişime geçilebilmesi için gerekli 
altyapı kurum içerisinde mevcuttur 

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI ile İLGİLİ BİLGİLENDİRME 

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI  

1.AMAÇ 
Bu Çıkar Çatışması Politikası (Politika), olası çıkar çatışmalarıyla ilgili tüm alanlar hakkında 
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (Banka) için bir kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır.  
Bu politika, olası çıkar çatışması alanlarına sistematik ve tutarlı bir yaklaşım sağlamayı, 
Bankayla ilgili tarafları ve ilgili taraflarla gerçekleştirilen işlemler üzerinde kontrolü belirlemeyi 
amaçlamaktadır. 
 
Bu politika ilgili taraflarla gerçekleştirilen işlemler ve Bankanın faaliyetlerinde çıkar 
çatışmasından kaçınılmasına ilişkin Yönetim Kurulu ve Yönetim kararlarını kapsar. Bu Politika, 
Bankanın çalıştığı şirketler, Bankanın tüm çalışanları ve yöneticileri ve bunlara ek olarak 
Bankanın iştirakleri ve bağlı ortaklıkları için de geçerlidir. 
 
Bu Politika ilkeleri genel uluslararası bankacılık uygulamalarıyla uyumludur ve Politika 
beyanındaki hiçbir şey Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kanun ve yönetmeliklerini ihlal 
etmemektedir. İlgili mevzuat ve yönetmeliklerin daha sıkı olduğu durumlarda onlar geçerli 
olacaktır. Bu belge ile birlikte Bankanın ana sözleşmesi, personel yönetmeliği ve etik ilkeleri 
doğabilecek herhangi bir çıkar çatışmasında yol gösterici olacaktır. 



2.KAPSAM 

Bu prosedür, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.nin tüm çalışanlarını kapsar. 

3.TANIMLAR   
 

Banka : Nurol Yatırım Bankası A.Ş.  
Politika: Çıkar Çatışması Politikası  
Çıkar çatışması - hissedar grupları arasındaki; hissedarlarla Bankanın yönetim 
organları,hissedarlarla Yönetim Kurulu ve hissedarlarla personel arasındaki, bir bütün olarak 
Bankanın faaliyetleri ile ilgili çatışmalar, Bankanın yönetimiyle personeli, şubeler arası, 
şubelerle müşteriler, Genel Müdürlükle şubeler ve Genel Müdürlükle iştirakler ve bağlı 
ortaklıklar arasındaki çatışmalardır. Çıkar çatışması, kişinin, amacını ve resmi görevlerini 
tarafsız olarak yerine getirmesini etkileyen ya da etkileyebilecek kişisel menfaati oluştuğunda 
ortaya çıkar. 
Menfaat Sahipleri – anlaşmaların yapılması dâhil olmak üzere dolaylı ve/veya dolaysız karar 
verebilen ve/veya birbirleri (taraflardan biri) tarafından verilen kararları etkileyebilen gerçek ya 
da tüzel kişiler. Bu tanım, bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıdakileri içerir: 
a) Ana hissedar; 
b) Ana hissedarların, Yönetim Kurulu üyelerinin, Banka yönetiminin yakın akrabaları, 
c) Doğrudan ya da birden fazla aracı kanalıyla dolaylı olarak Bankayı kontrol eden, Banka 
tarafından kontrol edilen veya Bankayla birlikte müşterek kontrol altında tutulan işletmeler. 
d) Ana hissedar veya ana hissedarın yönetimi tarafından kontrol edilen tüzel şahıs; 
e) Ana hissedarın ya da tüzel şahsın ana hissedar ya da yönetim tarafından kontrol edilen 
yönetimi; 
f) Bankayla birlikte bir üçüncü tarafça kontrol edilen tüzel şahıs; 
g) Ortaklıklar; 
h) Dolaylı ya da dolaysız olarak Bankanın oy hakkında, kendilerine Banka üzerinde önemli etki 
sağlayan bir pay sahibi olan bireyler ve bu tür herhangi bir bireyin yakın aile fertleri;  
i) Bankanın yöneticileri ve çalışanları, Bankanın faaliyetlerinin planlanmasından, yönetiminden 
ve kontrolünden sorumlu ve yetkili olan kişiler ve onların yakın aile fertleri 
j) (c) veya (d) şıklarında tarif edilen herhangi bir şahsın, dolaylı ya da dolaysız olarak, oy 
hakkında önemli bir paya sahip olduğu ya da üstünde böyle bir şahsın önemli etki kullanabildiği 
işletmedir. Bu, Bankanın yönetici ve ana hissedarlarının sahip olduğu işletmeleri ve Bankayla 
birlikte ortak bir yöneticisi olan işletmeleri kapsar. 
k) Potensiyel yatırımcılar, tedarikçiler, aracılar, müşteriler 
Bilgi Suistimali (Insider trading)-Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da 
ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların 
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak 
ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri verilmesi veya verilen emrin 
değiştirilmesi veya iptal edilmesi ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin 
edilmesi. 
 
İlgili Dökümanlar : Ana Sözleşme, Personel Yönetmeliği, Etik İlkeler, İç Yönetmelikler, 
Duyurular 
 
Çatışmanın Önlenmesi : Hissedarlar Toplantısı, Yönetim Kurulu ve hissedarlar arasındaki bir 
çıkar çatışmasından doğan meseleleri düzenleyecektir. Çıkar çatışmasının taraflarından biri 
Yönetim Kurulu Üye veya Üyelerinden olmadığı takdirde, Yönetim Kurulu ilgili taraflar 
arasındaki çıkar çatışmasını çözüme ulaştırma yetkisine sahiptir. Her bir ilgili tarafın ilişkisi göz 
önünde bulundurulurken ilişkinin sadece hukuki biçimine değil özüne de dikkat edilecektir. 
 
 
Banka içerisindeki çıkar çatışmalarının önlenmesi ve çözüme kavuşturulması, Bankanın 
servetteki payını ve iş dünyasındaki itibarını korumaya yardımcı olacaktır. 
 
 



Olası çatışmalara ilişkin Bankanın Kurumsal Politikasıyla çalışanların aşina olması için 
Yönetimin bir üyesi ve İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından Bankanın mali kapasitesi, eğitim, 
sağlık, uygun ahlaki davranış ve çıkar çatışmalarıyla ilgili sürekli eğitimler düzenlenecektir. Bu 
husustaki sorumluluklara çalışanların İş Ahlakı ve Çalışma İlkelerimiz –Nurolbank’ın Etik Kodu 
düzenlemelerinde yer verilmiştir.  
 
Çalışanlarla çıkar çatışmasını önlemek amacıyla; Banka, Personel ve Disiplin Politikalarının 
“Personel Politikasının Ana İlkeleri ” başlıklı 3. maddesinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti İş 
Kanunu uyarınca, çalışanların çıkar çatışmalarının önlenmesi için, aşağıdaki çalışma şartlarını 
sağlar. 
 
Banka personel politikamızın ana ilkeleri şunlardır:  
 
Bankamızda hedefe odaklı kadroların oluşması için çağdaş yönetim anlayışının 
benimsenmesini sağlamak ve faaliyet içinde bulunulan sektörde Bankamızın hedeflerini ve 
performansını tam olarak destekleyecek şekilde bu anlayışın uygulanmasına katkıda 
bulunmak. 
 
Banka personelinin eğitim, yetenek, bilgi ve becerisine göre uygun çalışma şartları; yetişme ve 
gelişme yönünden eşit olanaklar sağlamak ve personeli teşvik etmek. 
 
Her kademede, verimliliği arttırıcı ve iş güvenliğini sağlayıcı koşulların oluşmasını sağlamak 
Banka yetkili organlarınca onaylanan kadrolar dahilinde personel çalıştırmak. 
 
Verimlilik ve iş sürekliliği dikkate alınarak personel kadrolarını belirlemek ve buna uygun işe 
alımları gerçekleştirmek.  
 
Personel ve Disiplin Politikası’nda belirtildiği üzere çalışanlar  yükümlülükleri ve hizmet 
sözleşmeleri genel yükümülükleri aşağıdaki gibidir.  
 
Banka zaman içerisinde ihtiyaçların gerektirdiği hallerde, dilediği zamanda personeli, geçici 
veya sürekli olarak başka bir bölüme ve/veya göreve ve/veya Genel Müdürlük veya Şubeler 
nezdinde başka bir işyerine atayarak çalıştırma ve/veya iştiraki bulunduğu Holding 
bünyesindeki diğer şirketlere ait yurt içi veya yurt dışında başka işyerlerinde de 
görevlendirebilme, nakledebilme hakkına sahiptir.  
 
Personel, görev sahasına giren tüm işleri yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelikler ile iş 
mevzuatı hükümlerine göre yapmakla ve işyerinde çalışanların uymaya mecbur oldukları 
çalışma şartlarına, iş disiplini, iş güvenliği, iş ve işçi sağlığı ve personel yönetmeliği 
hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ayrıca, Personel, en yakın amirinden itibaren hiyerarşik 
yapıdaki kendi sıralı yöneticileri tarafından verilecek iş emiri ve talimatlarına da uymayı kabul 
ve taahhüt eder. 
 
Personelin çalışma yükümlülükleri çerçevesinde meydana getirdiği ya da katkıda bulunduğu 
tüm proje, buluş, yazılım ve üretilmiş malın fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil her türlü mülkiyet 
ve faydalanma, yayınlama ve dağıtma hakkı Bankamıza aittir. 
 
Personel; ihmal, dikkatsizlik ya da kasıtlı tutum ve davranışları sebebiyle Bankanın 
uğrayabileceği tüm zararları tazminle yükümlüdür.  
 
Personelin zimmetine verilen eşyalara verilebilecek her türlü zarar ve ziyanlar, İş Kanunu’nun 
ilgili maddeleri uyarınca personelden tahsil olunur.  
 
Personel, işyerine ait araç ve gereci şahsi işlerinde kullanamaz.  Personel kendisine sağlanan 
telefon, bilgisayar iş ve iletişim araçlarını sadece işin görülmesi amacıyla ve “Bilgi Sistemleri 
Yönetmeliği”mizde yer verilen kullanım ve güvenlik kurallarına uymak suretiyle ve kişisel 
şifreleri ile koruyarak kullanırlar. 
 
Banka tarafından sağlanan 3. şahıs ve firmalara ait yazılım ürünleri yine sadece iş amaçlı ve 



ilgili yazılım lisansı hükümlerine tamamen riayet etmek suretiyle kullanılacaklardır. Aksi 
kullanımlar kurum yönünden disiplin suçu ve müeyyidesi, yasalar önünde ise şahsi cezai 
mesuliyetler oluşturabilir.  
 
Personel, Personel Komitesinin önceden yazılı onayını almadan gerek çalışma süreleri içinde 
ve gerekse dışında, izin süresinde, hafta tatili ve resmi tatil günlerinde ücretli veya ücretsiz 
başka bir işte çalışamaz. 
 
Çalışanlar; ancak Üst Düzey Yönetimin onayı alınmak suretiyle resmi veya özel eğitim 
kurumlarında, kültürel, mesleki ve sosyal yardım ile ilgili derneklerde ve sosyal sorumluluk 
projelerinde çalışma saatleri içerisinde ücretsiz ve gönüllü olarak görev alabilirler ve işleri 
aksatmayacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla bu tür çalışmalar Bankamızın topluma karşı 
sorumluluk anlayışı çerçevesinde desteklenir 
 
Personel, çalışma saatlerinde iş yerinde veya işle ilgili görevlendirildikleri yerlerde bulunmak 
ve görev tanımlarında belirtilen işleri yapmakla, Bankamız yönetmelik, prosedür ve 
talimatlarını bilmek ve doğru olarak uygulamakla, bu konulardaki revizyonları Bankanın 
intranet sitesinden günü gününe takip etmekle, Bankamızın ihtiyacı doğrultusunda, 
Bankamızın belirttiği farklı bölümlerde veya görev tanımlarında çalışmakla yükümlüdürler. 
Personel, Bankada yürüttüğü işlerle ilgili olarak Bankamızı 3. şahıslara karşı ancak Genel 
Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı olması, Bankamız imza sirküleri veya vekaletlerinde 
yetkilendirilmesi durumunda ve bu yetkilerin sınırları kapsamında temsil edebilir.  
 
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile diğer tüm üçüncü kişilere yönelik 
Bankamız nam ve hesabına temsil ve ilzam hükmü doğuran tüm yazışmalar, teklif, icap, kabul 
ve teyitler, sözleşmeler, beyannameler, taahhütnameler, kefaletnameler benzeri hukuki sonuç 
ve bağlayıcılık doğuracak tüm dokümanlar, ancak bu konuda Bankamız imza sirküleri ve 
Bankamız tarafından çıkarılan vekâletnameler ile görevlendirilmiş çalışanlar tarafından ve 
imza sirküleri ve vekâletnamelerdeki yetkiler sınırında tanzim ve imza edilebilir.  
 
Personelin, yetkilendirilmediği veya yetkisini aştığı hususlarda Bankayı temsil ve ilzamından 
doğabilecek Banka zarar ve ziyanlarını Bankanın personele tazmin ettirme hakkı saklıdır. 
 
Personel tarafından yapılacak tüm iç ve dış iletişimlerde şiddet içerikli davranış, saldırgan 
tutum, tehditkâr konuşma ve davranış biçimleri, rahatsız edici, alaycı, kinayeli, saygısız 
ifadeler; cinsiyet, ırk, inanç ayrımcılığına yönelik ibareler; cinsel veya etnik aşağılama içerikli 
ifadeler, hakaret veya sövmeler; küçük düşürmeler, tehditler; yıldırma, taciz, cinsel taciz, cinsel 
veya pornografik içerikli yazışmalar, politik mahiyette yazışmalar yapılamaz; zincirleme 
mektuplar (chain mails) gönderilemez, kumar, bahis, oyunlar oynanamaz. 
 
Tüm yöneticilerimiz, çalışanların kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük 
ilkelerine uygun bir düzeni sağlamak, özellikle çalışanlarımızın psikolojik baskı, yıldırma, taciz 
ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar 
görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğumuz bilinciyle hareket eder.  
 
Tacize uğrayan çalışanlarımız bu yönetmeliğimizde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bu 
davranışları bildirmekle yükümlüdürler.  Başka çalışanlar tarafından da yapılsa, bu tür 
davranış ve iletişimleri gözleyen, tanık olan çalışanlar durumu derhal Disiplin Komitesi ile 
paylaşmalıdırlar. Bu tür davranışlar disiplin soruşturmalarına ve cezalarına tabi tutulur.  
 
Bankamız çalışanların kişiliğini koruyan, tacizden arınmış bir iş ortamı sağlanması hususu, 
çalışan memnuniyeti ve işten çıkış mülakatları anketlerimiz kapsamında araştırılır.   
 
Bankamıza ait işyerlerinde ticari, politik, sosyal ve dini amaçlı tanıtım yapılmasına izin 
verilmemektedir. Personelimiz, Bankamızın üye olduğu dernekler hariç, Bankamızın adını 
kullanarak herhangi bir siyasi, politik, dini ve Banka dışı ticari oluşumun içerisinde yer alamaz 
ve faaliyet gösteremez.  
 
Personelin Banka içinde veya dışında hırsızlık, emniyeti suistimal, sahtecilik, dolandırıcılık, 



yalan yere şahitlik, iftira, rüşvet, zimmet suçlarını (yüz kızartıcı suçlar) işlemesi kabul edilemez. 
 
Personel, resmi evrakların hazırlanmasında ilgili makamın belirttiği zaman ve diğer kısıtlara ve 
imza yetkilerine uymakla yükümlüdürler. 
 
Personelin yapması yasak olan işlemler Personel ve Disiplin Politikaları ‘nda  aşağıdaki 
maddelerde belirtilmiştir.  
 

REKABET YASAĞI VE GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

Haksız Rekabet Etmeme Yasağı 

Çalışanlarımız, Bankada çalıştıkları süreler boyunca ve ayrıldıktan sonra her ne suretle olursa 
olsun kendisi veya başka bir gerçek ya da tüzel kişi namına Banka ile haksız rekabet edecek 
işlerde ve faaliyetlerde bulunamaz.  
Personelin, Bankamızdaki görevi, personele müşteri çevresi veya Bankamızın yaptığı işler 
hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin haksız yere 
kullanılması, Bankanın önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse kendi hesabına haksız 
rekabete yol açacak rakip bir işletme açamaz, başka bir rakip işletmede veya bankada haksız 
rekabet oluşturacak biçimde çalışamaz veya başka türden bir menfaat ilişkisine girişemez.  
Haksız rekabet yasağına aykırı hareket eden Personel, İşveren’in bu nedenle uğrayacağı 
bütün zarar ve ziyanları tazmin etmek ve yasağa aykırı davranışa derhal son vermek 
zorundadır. 
 
Gizli Bilgilerin Korunması  

Personel, yaptığı görev ile ilgili olsun veya olmasın, Banka ve müşterileri ile ilgili olarak 
öğrendiği sırları, gizli bilgileri saklamak zorundadır. Çalışanlarımız öğrendikleri sırları, gizli 
bilgileri veya bunlara ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere ve makamlara veremez, 
açıklayamaz. Bu yükümlülük Banka ile hizmet ilişkisinin sona ermesinde ve sonrasında da 
devam eder.  
Personel, işyerindeki hizmet süresince ve hizmetin sona ermesinden sonra dahi Banka veya 
bağlı ortaklıklarının veya bir yan kuruluşunun veya ortak ve yöneticilerinin işleri, hesapları, mali 
durumları, mesleki sırları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin bilgi ve 
belgeler hakkında hiçbir şekilde başkalarına beyanda bulunamaz.  Bu hükme aykırı olarak 
hareket eden Personel, Bankanın bu nedenle uğradığı tüm menfi ve müspet, maddi ve manevi 
zarar ve ziyanlarını tazmin ile yükümlü olacaktır.  
 

Ticari Sırları İfşa Yasağı 

Bankamıza ait gizlilik içeren teknik, finansal, ticari, organizasyonel tüm gizli bilgiler ve ticari 
sırlarımız hiçbir çalışanımız tarafından hiçbir dış iletişim faaliyetinde yazılı veya sözlü olarak 
paylaşılamaz ve ifşa edilemez. Bankamıza ait olan ve kamuya açıklanmamış tüm bilgiler gizli 
tutulmalı, haber ve bilgi alımıyla ilgili tüm talepler Bankamız Genel Müdürü veya İnsan 
Kaynakları’ndan sorumlu GMY’ na aktarılmalıdır. 
 
Banka İletişim Kurallarına Uyma, Finansal Bilgilerin Gizliliği 
 
Banka içi ve dışı iletişim ve finansal bilgilerimizin gizliliği kurallarımız Bankamız “Kurumsal 
İletişim Yönetmeliği”miz ile düzenlenmiş olup, tüm çalışanlarımızı bağlamaktadır.  
 

Rekabetin Korunması Mevzuatına Uygun Davranma 

Çalışanlarımız, tüm iletişimlerinde rekabetin korunması hakkındaki tüm yasal mevzuata uymak 
ve haksız rekabet oluşturabilecek beyan ve davranışlarından kaçınmakla, üçüncü şahıs ve 
kurumların kişilik ve ticari haklarına riayete ve kişisel verilerin korunmasına özel bir önem 
göstermek ve bu konulardaki yasal düzenlemeleri ihlal etmemekle yükümlüdür. 
 
Bankamızın İş Ahlakı Kurallarımız ve Çalışma İlkelerimiz- Nurolbank Etik Kodu ile ilgili 
Politikaları çerçevesinde; banka personeli, sermaye piyasası araçlarının değerini 



etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine ve üçüncü kişilere menfaat 
sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliliğini 
bozacak şekilde haksız yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek benzeri “içeriden 
öğrenenlerin ticareti” sayılan eylemlere teşebbüs edemezler. Sermaye piyasası ve yatırım 
hesaplarına, diğer araçları herhangi bir şekilde etkileyebilecek yapay müdahalelerde 
bulunulamazi yalan yanlış veya kaynağı belli olmayan bilgiler verilemez, haberler yayılamaz 
yorumlar yapılamaz bunlara karşılık açıklamakla yükümlü olunan bilgileri açıklamaktan 
kaçınılamaz. Yatırım kararı veren bir Banka personeli, kendi veya birinci derece yakın 
akrabaları adına açacağı hesaplardan Bankayı bilgilendirmesi ve bunlar için onay alması 
gerekmektedir.  
 
İşe yerleştirilen personelin iş ve görev tanımlarının yapılması, ücretlerinin belirlenmesi, iş, 
ücret ve performans yönetimleri süreçlerinin yürütülmesi, performans ve gelişim planlarının, 
performans ve terfi değerlendirmelerinin yapılması “İş, Ücret ve Performans Yönetimi Politika” 
mızda yer verilen düzenlemelere tabidir. 
 
Bankamız faaliyetleri gerçekleştirilirken oluşabilecek çıkar çatışmalarına İç yönetmelikler ve 
talimatlar ile önlem alınmaktadır. 
 
Operasyonel Risk Analiz Prosedürü ve Operasyonel Risk Politikası’nda belirtildiği üzere, 
Banka risklerin yönetimini İç Kontrol Bölümü tarafından hazırlanmış olan “Operasyonel Risk 
Çerçevesi”ne uygun yürütür. Risk Yönetimi Bölümü tarafından aylık olarak Üst Düzey 
Yönetimi, Denetim Komitesi ve Aktif Pasif Komitesi’ne) operasyonel risk analiz raporu sunulur. 
İç Kontrol Bölümü ve gerek duyulduğunda İç Denetim Bölümü’nün operasyonel risklerin 
izlenmesine yönelik faaliyetlerinin sonuçları, Denetim Komitesi ve  APKO tarafından takip 
edilir, değerlendirilir ve aksiyon alınır. Banka’daki tüm operasyonel riskler; risklerin 
tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilebilmesi/azaltılabilmesi unsurları 
çerçevesinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi’nin gözetiminde yönetilir. 
 
Ayrıca, Bankanın İç Sistemler Departmanları Bankanın operasyonel riskini azaltmak için ilgili 
departmanlara alınacak önlemlerle ilgili uyarılar yapmaktadır. 
 
Bankanın sözleşmeli olarak çalıştığı Avukatlık Firmaları , üçüncü kişilerle yapılan 
sözleşmelerde çıkar çatışmasına olanak vermeyecek şekilde Banka’nın taraf olduğu işlemlere 
konu olan hukuki metinleri ve sözleşmeleri hazırlar ve/veya hazırlanmış olanları inceleyerek 
hukuki anlamda görüş bildirir. 
 
Kredi verilmesi aşamasında oluşabilecek usulsüzlüklerin ve daha sonrasında yaşanabilecek 
çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla düzenlenen “Krediler Yönetmeliği ve ilgili Prosedürler” ; 
kredi analizi yönetmelikler ve talimatlar ile belirtilen limitler çerçevesinde tesis edilir. 
 
Kredi iş sürecinde yer alan kişiler müşterileriyle/muhabir bankayla; kredi onayı, değişikliği veya 
reddi hakkında görüşürken Bank’nın menfaatlerini korurlar. Kredi iş sürecinde yer alan kişiler, 
kredinin onaylanmasından önce müşteriye/muhabir bankaya herhangi bir bilgi veremez ve 
vaatte bulunmazlar. 
 
Kredi iş sürecinde yer alan kişiler, kredi borçlusunun finansal güçlük içine girmesi durumunda 
bankanın, geri ödeme baskısı yapmayacağı ve teminatların tahsili yönünde girişimde 
bulunmayacağı hususunda müşteriye veya kefiline herhangi bir vaatte bulunmazlar. 
 
Limit açma/tahsis yetkisi Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve mer’i 
yönetmelikler dahilinde belirlenmiş tutarlar çerçevesinde limit açma yetkisini Kredi Komitesi ve 
Genel Müdürlük’e devretmiştir.  
 
Genel Müdürlük, kensidine devredilmiş olan kredi açma yetkileri dahilinde müşterilerine limit 
tahsis etmekte ve kullandırmaktadır. Genel Müdürlük yetkisini aşan talepler, Genel Müdürlük 
Kredi Komitesinin uygun görüşü ile Kredi Komitesi ve/veya Yönetim Kurulu onay sürecinde 
tahsis edilmektedir. 
 



Tüm bu işlemler, Yönetim Kurulu’nca onaylanmış Krediler Yönetmeliği ve eki 
prosedür/politikalar dahilinde yürütülmektedir. 
 
Tahsis edilmiş kredilere ve risk gelişimlerine ilişkin bilgilerndirme, Genel Müdürlük nezdinde 
sürekli olarak izlenir ve periyodik olarak Kredi Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanır. 
Yaşanabilecek gelişmeler doğrultusunda, başta Genel Müdürlük Üst Yönetimi olmak üzere 
müşteri bazında veya genel olarak aksiyonlar alınır ve uygulanır. 
 
Kredilerin izlenmesi sürecinde, sorunllu hale gelmiş müşteri riskleri için yine Bankacılık 
Kanunu ve mer’i Yönetmelikler ile belirlenmiş prosedürler uygulanır. Risklere karşılık ayrılması 
ve akabinde takibe geçme safhalarındaki hukuksal süreç için Hukuk Müşavirliğimiz 
önderliğinde yasal takip işlemleri başlatılır. Bu süreçte; olası yeniden yapılandırmaya yönelik 
protokoller, Hukuk  Müşavirliğimiz görüşleri dahilinde oluşturulan sözleşme/protokoller ile 
yürütülmekte olup, sürece ilişkin gelişmeler ise yine periyodik olarak Kredi Komitesi ve 
Yönetim Kurulu’na periyodik olarak raporlanmaktadır. Protokollerde Hukuk Müşavirliğinin 
onayı olması esastır.  
 
Çıkar çatışmalarının etkili bir şekilde ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi için: 
Bankadaki her çalışanın mevcut ya da ortaya çıkması muhtemel çıkar çatışmalarını yazılı 
olarak kendi amirine bildirmesi zorunludur; 
 
Yöneticiler, söz konusu çatışmanın doğruluğunu araştırmalı ve çatışmanın çözümü için hangi 
önlemlerin alınabileceğini analiz etmelidir; 
 
Bir çıkar çatışmasının söz konusu şube ve birimin yetki ve yeterliliği dâhilinde olmaması 
halinde, yöneticinin derhal Yönetim Kurulu‟nu çıkar çatışmasından haberdar etmesi gerekir; 
Gerçekleştirilen incelemenin sonuçlarına ve sunulan doküman ve malzemelere göre, Yönetim 
Kurulu oy çokluğuyla karar alır; 
 
Kabul edilen Yönetim Kurul kararı, kararın alınmasını müteakip çatışmanın taraflarına tebliğ 
edilir; Yönetim Kurulu, yasal olmayan faaliyetleri önlemek amacıyla Banka‟daki icra 
organlarının işlev ve sorumluluklarını yıllık bazda gözden geçirir. 
 
Yönetim Kurulu, Bankanın yöneticilerinin işlevsel görevlerinde meydana gelebilecek çıkar 
çatışmalarını inceler, Banka‟nın iç yönetmeliği ile ters düşen faaliyetlere fırsat vermemek için 
Banka‟nın ve Üst Yönetimin riske tabi faaliyetlerini izler. 
 
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı 
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya 
şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya 
başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu 
sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi 
verilir. Yukarıda belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan 
kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında 
genel kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. Genel Kurul gündem ve 
toplantı tutanağında bu hususlara yer verilerek Bankanın resmi internet sitesinde yayımlanır. 
 

ONAY 

Bu prosedür, Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. 

 

GÖZDEN GEÇİRME 

Bu prosedür, Denetim Komitesi tarafından her yıl Nisan ayında gözden geçirilir, herhangi bir 
değişiklik veya yenileme durumunda Yönetim Kurulu onayına sunulur. 
 

KONTROL 



Denetim Komitesi kararları, Yönetim Kurulu kararları 

 

YÜRÜRLÜK 

Bu prosedür, Yönetim Kurulu’nun kararı ile onaylanıp yayımlanması itibariyle yürürlüğe 
girmiştir. 
 


