37) İŞLEM ARACILIĞI VE PORTFÖY ARACILIĞI EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKALARI

ATIG Yatırım Genel Müdürlük ve İrtibat Bürolarına iletilen müşteri alım satım emirlerinin; sermaye
piyasası mevzuatı, çerçeve sözleşmelerde belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme
yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul edilmesi, iletilmesi ve gerçekleştirilmesine
ilişkin işleyişi kapsar.
İŞLEM ARACILIĞI; müşteriler tarafından iletilen alım satım emirlerinin adil ve hızlı bir şekilde ilgili
borsalara iletilmesidir. Borsalara iletilecek ve gerçekleştirilecek emirler için, mevzuatta belirlenen
esaslar ve şirket içi prosedürler göz önünde bulundurulur.
PORTFÖY ARACILIĞI; müşteriler tarafından iletilen alım satım emirlerinin karşı taraf olarak yerine
getirilmesidir. Emirlerin gerçekleştirilmesinde fiyatlar genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerler
ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenir.
Müşteri Emirleri;
Müşteri, vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde iletir. Müşterinin açık
olmayan ya da tereddüde yer veren emirlerini Kurum yerine getirmekle yükümlü değildir. Müşteriler
emirlerini ATIG Yatırım’a yazılı olarak veya telefon aracılığıyla şirket personeline ve elektronik
ortamda kendilerine verilmiş şifreler vasıtasıyla iletişim sistemleri aracılığıyla direk olarak (Internet
sitesi, işlem platformları, veri yayın ekranları üzerinden vb.) iletirler. Müşterilere ait hesaplar ve müşteri
emirleri kurum nezdinde müşteri bazında izlenir. Müşteri hesapları kurum hesabına verilen hesaplardan
öncelikli olarak yerine getirilir.
Emirlerin alınması ve iletilmesi;
Müşteriler tarafından kuruma iletilen yazılı ve sözlü emriler için Müşteri Temsilcileri tarafından hesap
bazında gerekli kontroller yapılır ve kontroller sonrası uygun görülen emirler piyasalara öncelik
prensipleri çerçevesinde iletilir.
Elektronik ortamlarda direk olarak platform ve diğer yazılım ve uygulamalara iletilen emirler için
gerekli kontroller, yönetim tarafından verilen onaylar dahilinde yapılan tanımlamalar çerçevesinde
sistematik olarak gerçekleştirilir. Bilgi işlem altyapımız elektronik ortamda iletilen tüm emirlerin alınış
zamanına göre sıralanmasına imkan verecek nitelikte olup bu emirlere ilişkin IP numaralarının kayıtları,
emri veren kaynağı gösterecek şekilde tutulur.
Müşteri Emirlerinin Yazılı Hale Getirilmesi;
Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilir,
müşteri emir formları ve seans takip formları ile türev piyasalar emir takip formları düzenlenir, yazılı
alınan emirlerde müşteri imzası alınır. Bu formlar ve sözlü alınan emirlere ilişkin ses kayıtları Kurulun
belge ve kayıt düzeni tebliğinde belirtilen sürelerde saklanır.
İşlemlerin Gerçekleşmesi Ve Müşterilere Bildirim;
İşlem Aracılığı İşlemleri;
BIST piyasa ve pazarlarına gönderilen emirlerin eşleşmesinde genel esas; fiyat ve zaman önceliğidir.
Fiyat önceliği kuralında; daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha
yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır.
Zaman önceliği kuralında ise; verilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, zaman açısından daha önce
girilen emirlerin önce karşılanmasıdır. Birincil piyasada yapılan pay senedi halka arzlarındaki gibi özel
uygulamalar bu kapsamda yer almaz.
Gerçeklememiş emirlerde piyasa kuralları çerçevesinde iptal ve değişiklik yapılabilir.

Portföy Aracılığı İşlemleri (Kaldıraçlı Alım Satım ve CFD işlemleri);
Müşterilerimizin hizmetine sunulan elektronik işlem platformu aracılığıyla yatırımcılar elektronik
iletişim sistemleri (bilgisayar, telefon vb.) üzerinden kendi hesabına Kaldıraçlı Alım Satım ve CFD
işlemlerine ilişkin emirler verebilir ve işlem gerçekleştirebilirler.
Başlangıç teminatı, gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili müşterilerin işleme başlamadan önce hesaplarına
yatırılması talep edilecek minimum tutardır.
Müşteriler hesaplarının risk/teminat durumu, hesap durumu, kar zarar durumu, nakit durumu ve anlık
teminat durumu bilgilerini kullanmakta oldukları platform üzerinden takip edebilirler. Ortaya
çıkabilecek risklerin de müşteriler tarafından anlık olarak bu platform üzerinden izlemeleri sağlanır.
Teminat oranı pozisyon kapama (stop out) seviyesine gelen müşterilerin pozisyonları ters işlem
yapılarak sistem tarafından otomatik olarak kapanır.
İşlemler için yatırılan müşteri teminatları Takasbank nezdinde müşteri adına açılacak hesaplarda
kurumumuz mal varlıklarından ayrı olarak izlenir. Müşterilerin günlük işlem ve taşıdıkları
pozisyonlardan kaynaklanan karları Takasbank’ ta kendi adlarına açılmış olan hesaplarına yatırılır,
zararları ise o hesaplardan tahsil edilir.
Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmalı yurt dışı kurumda
GLOBAL(omnibüs) hesap açılmış olup ve bir işlem limiti (line) tesis edilerek MÜŞTERİ işlemlerinin
bu hesap üzerinden gerçekleştirilmesini sağlanır. Hiçbir müşteri teminatı yurt dışına gönderilmez ve bu
sayede müşteri adına karşı ülke ve kurum riski alınmaz. Anlaşmalı yurt dışı kuruma yatırılan işlem
teminatları kurumumuz kaynaklarından karşılanır.
ATIG yatırım, ulusal ve/veya uluslararası piyasalarının tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebilir,
yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebilir. Bu
konularda müşterilerini önceden bilgilendirir.
Kaldıraçlı Alım Satım ve CFD işlemlerde uygulanacak kaldıraç oranı 100:1’i geçemez.
Kaldıraçlı Alım Satım ve CFD işlemlerine ilişkin emir iptalleri; Gerçekleşmiş müşteri emirleri iptal
edilemez veya değiştirilemez. Ancak;
 İtiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
 İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri mağduriyetinin
giderilmesi amacıyla,

 Profesyonel müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın
oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı
tarafça iptal edilmesi durumunda,
emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir.
Kaldıraçlı Alım Satım ve CFD işlemlerine ilişkin tutulacak kayıtlar;
Hesaplarda gerçekleşen tüm Kaldıraçlı Alım Satım ve CFD işlemlerine, tüm varlık giriş, çıkış ve
transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin
olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi
tutarlarına, hesapların teminat durumlarına, ilişkin anlık bilgilerin kayıtları tutulur ve müşterilerin
elektronik işlem platformu üzerinden bu bilgilere erişimine imkân sağlanır.

Gerçekleşen işlemler, Kurulun belirlediği esaslar çerçevesinde ve müşteri ile imzalanan çerçeve
sözleşme uyarınca kendi taleplerine uygun şekilde müşterilere bildirilir.
İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi ve Takas İşlemleri;
Borsalarda gerçekleşen sermaye piyasası araçlarına işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda alınan
borsa işlem defterlerinde belirtildiği şekilde sisteme otomatik olarak yansıtılır ve gün sonunda valör
atılarak muhasebeleştirilerek hesaplar güncellenir. Gün sonunda işlem defterleri ile muhasebe kayıtları
arasında mutabakat sağlanır.
BİAŞ piyasalarında gerçekleştirilen Sermaye Piyasası araçları işlemlerinin takası, nakit
tarafı Takasbank nezdinde, menkul kıymet tarafı ise MKK nezdinde gerçekleştirilir. T günü
gerçekleşen işlemlerin takası T+2 gününde kapatılır.
Portföy aracılığı kapsamında gerçekleştirilecek Kaldıraçlı Alım Satım ve CFD İşlemleri gün sonunda
muhasebeleştirilir ve ertesi gün itibariyle günlük olarak hesaplarda gerçekleşen tüm Kaldıraçlı Alım
Satım ve CFD işlemleri, tüm varlık giriş, çıkış ve transferleri, kapanan pozisyonlarda oluşan kar ve zarar
tutarları, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarları Takasbank’a bildirilir.
Kaldıraçlı Alım Satım ve CFD işlemleriyle ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba
uğratacak şekilde müşterilere işlem yaptırılamaz. Yatırımcının piyasa koşullarından dolayı teminatından
daha fazla zarara uğraması halinde söz konusu zarar yatırımcıdan talep edilemez.
Gerçekleşen emirlerde meydana gelecek iptaller ve fiyat değişiklikleri Takasbank’a yapılan günlük
bildirimlerden sonra meydana gelirse, oluşan değişiklikler ivedi olarak Takasbank’a düzeltme olarak
bildirilir.
Müşteri hesaplarının izlenmesi;
Saklama hizmeti kapsamında müşteri hesaplarında yer alan sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin
miktar, yer ve mülkiyet durumunu içeren tam, doğru ve güncel kayıtları tutulur.
Bu kayıtlar, müşteriye ait sermaye piyasası araçlarının ve nakdin herhangi bir anda başka bir müşterinin
hesabından veya kurum varlıklarından ayırt edilebilecek nitelikte tutulur, hak sahipleri ile bu kişilerin
haklarını ve kurumun her bir müşteriye olan yükümlülüklerini tam ve doğru olarak yansıtır.
Müşteri hesaplarına ve müşteri emirlerine ilişkin gizlilik;
Müşteri emirlerinin gizliliğinin korunması Kurumun yükümlülüğüdür. Tüm ATIG çalışanları bekleyen
veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özen gösterir. Müşterilere ait emir bilgileri
herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine müşterinin bilgisi olmaksızın
aktarılamaz ve kullanılamaz. Bununla birlikte, saklama hizmeti sunulan müşteri hesaplarına ilişkin
bilgilerin gizliliği de Kurum yükümlülüğüdür.
Bu bilgiler Sır saklama ilkesi çerçevesinde değerlendirilir ve ATIG çalışanları işleri dolayısıyla
yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında kurum ve müşterileri hakkında öğrendikleri sırları
açıklayamaz, bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamaz.
ATIG Yatırım Müşteri emirleri ile saklama hizmeti sunulan müşterilerin varlıklarına ilişkin bilgilerin
gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri alır.

