Yasal Uyarılar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yurt dışı piyasalarda hisse senedi, vadeli kontratlar, foreks ve
portföy yöneticiliği işlemleri konusunda yetki belgesine sahiptir.
Ata Yatırım Hakkında
Bir Ata Holding kuruluşu olan Ata Yatırım, aracılık işlemleri, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı
faaliyetlerini uluslararası bağlantılarıyla kurumsal ve bireysel yatırımcılara sunmaktadır.
Ata Yatırım'da hisse senedi, vadeli işlemler, hazine bonosu, repo, halka arz işlemleri, yatırım fonları ve
yurt dışı piyasalarda işlem gibi birçok yatırım enstrümanı ile işlem yapabilirsiniz.
İnternet ve Yatırım Merkezi üzerinden yatırımlarınıza yön verebilir, yatırım kararlarınızda size destek
verecek piyasa yorumlarına, şirket önerilerine, araştırma raporlarına ulaşabilirsiniz.
Yetki belgelerimizi incelemek için tıklayınız.
Ata Grubu
Ata Grubu, bugün 3 farklı kıtada, 7 farklı sektörde faaliyet gösteren şirketleri ve 10.000'den fazla
çalışanı ile Türkiye'nin önemli gruplarından biridir.
Ata Grubu'nun öncülerinden Ata İnşaat, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Güneydoğu
Anadolu Projesi (GAP) kapsamında çok önemli bir sorumluluk üstlenerek, maliyeti 2 milyar ABD doları
olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımını gerçekleştirmiştir.
Ata Grubu şirketleri günümüzde gıda, inşaat, finans, teknoloji, turizm ve gayrimenkul gibi çok farklı
alanlara bir sinerji içinde faaliyet göstermektedir.
Ata Finans Grubu Şirketleri
Ata Finans Grubu bünyesinde yer alan kurumlarımız farklı ürün ve hizmet alanlarına odaklanmıştır. Bu
kurumlar, vizyonları ile sektörde pek çok finansal ürün ve hizmeti sunan ilk şirketlerdir.
Ata Yatırım aracılık işlemleri, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı faaliyetlerini uluslararası
bağlantılarıyla kurumsal ve bireysel yatırımcılara sunmaktadır. 2016 yılı Aralık ayında global anlamda
rekabetçi bir oluşuma imza atarak, dijital servis modeli ile teknolojik yapısını en üst seviyeye taşıyan
Ata Online ile birleşme kararı almıştır.
Ata Portföy fon yönetimindek uzun geçmişi ve tecrübesi ile yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları
ve özel fonların yönetimini gerçekleştiren, bağımsız bir portföy yönetim şirketidir. Ayrıca finansal
danışmanlık, bireysel ve kurumsal portföy yönetimi hizmetlerinde de uzmanlaşmıştır.
Ata Yatırım Ortaklığı İMKB'de işlem gören, halka açık, kapalı uçlu bir fondur. İMKB'de işlem gören
diğer hisse senetleri ile sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmakta olup İMKB'deki performansını
sürekli olarak artırmaktadır.

Ata Invest Dubai, Dubai'de yer alan ilk "Türk Yatırım Bankacılığı" operasyonudur. 2006 yılında Körfez
Bölgesi'ndeki fonların yatırımlarını Türkiye'ye çekmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de
kurulmuştur. Ata Finans Grubu, Ata Invest Dubai ile güçlü bir uluslararası ağa sahip olmuştur.
Foreks, Vadeli İşlemler gibi kaldıraçlı yatırım ürünleri ile yapılacak işlemler yüksek risk içerir, bu
nedenle yeterince bilgisi olmayan yatırımcılarımıza bu piyasada işlem yapmamalarını tavsiye ederiz.
Kısa sürede yüksek kar beklentisi çok yüksek riskleri de beraberinde getireceğinden bu işlemler esas
olarak risk yönetimi ve korunma amacıyla yapılmalıdır ve spekülatif pozisyonların doğuracağı yüksek
risk iyi anlaşılmalıdır. Yatırdığınız teminatın üzerinde zarara uğrama olasılığının olduğu yatırımcı
tarafından bilinmelidir. (Ayrıntılı bilgi için lütfen RİSK BİLDİRİMİNİ okuyunuz) Foreks işlemlerinde son
dönemde kazanç ve kayıp oranları için tıklayınız.

Kişisel bilgilerin gizliliği
Ata Yatırım ilke olarak her müşterisinin gizlilik hakkına değer vermekte ve korunmasını sağlamak için
gerekli özeni göstermektedir. İşlerimizin normal akışı içinde kişisel bilgilerinizi vermemiz gereken
üçüncü kişiler (BİST, MKK, SPK, MASAK vb) haricinde bu bilgileri hiç kimseye izniniz olmadan
vermemeyi taahhüt ediyoruz.
Anlık alım satım fiyatlarına ulaşabilme
Borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları tahvil, repo, bono ve dövizdir. Bu ürünlerden alımsatım yapmak isteyen müşteriler ilgili ürün sayfasını kontrol ederek anlık alım satım fiyatlarına
ulaşabilirler.
Müşterilerimiz Ata Yatırım işlem platformlarında, hisse senedi, forex, vadeli işlemler, yatırım fonları,
döviz, hazine bonosu ve halka arz katılım işlemlerini yapabilirler. Emir giriş ekranına girdiklerinde
emirleri gerçekleştiği anda ya da herhangi bir bilgilendirme istediklerinde, sms gönder, email gönder
ve beni ara özelliklerinden istediklerini seçerlerse elektronik ortamda bilgilendirilirler.
Ata Foreks ve Ata Yatırım web sitesinde müşterilerimiz her ürünle ilgili bilgilere ve aynı zamanda
borsa/piyasa bilgilerine ulaşabilirler. Her bilgi internet sitelerimizde mevcuttur.
Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağı
Müşterilerimiz elektronik ortamda işlem platformları veya telefon aracılığı ile müşteri temsilcilerine
ulaşılarak emirlerini iletebilir. Emirler işlem platformu veya müşteri temsilcileri aracılığı ile sisteme
iletilir. İletilen emirler ile bunların üzerinde yapılan değişiklikler ve gerçekleşen işlemler ile ilgili bilgiler
işlem platformlarından ve talep durumunda e-posta aracılığı ile müşterilere iletilir.
Alternatif iletişim yöntemleri
Ata Yatırım işlem platformları en iyi kullanım koşulları ile güvenilir şekilde işlem yapabilmenizi
sağlamak için hazırlanmıştır. Ata Yatırım herhangi bir gecikme, kullanım zorluğu, bilgilerin hatalı veya
eksik oluşu, zararlı kod ya da diğer bozukluklardan ya da erişim programların uyumsuzluğundan
sorumlu değildir. İnternet sitemizle ilgili herhangi bir sorun yaşamanız durumunda 0212 310 60 65
no’lu telefonu arayarak yardım alabilirsiniz.

Riskler ve beklenmedik durumlardaki işleyiş
Olası riskler ve beklenmedik durumlarda kullanabileceğiniz iletişim bilgileri ve risklerini azaltacak
tedbirleri incelemek için tıklayınız.
Ata Foreks web sitesinde yer alan ve Ata Yatırım tarafından hazırlanmış olan her türlü bilgi,
değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde
edilerek derlenmiş olup, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. bunların doğruluğunu ve yeterliliğini
hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu web sitesinde yer alan ve Ata Yatırım tarafından derlenmiş
olan her türlü bilgi, şekil, şema, tahmin ve tavsiyeler ile görüşler önceden haber verilmeksizin Ata
Yatırım tarafından değiştirilebilir. Ata Foreks sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum
ve istatistiki şekil ve değerler yatırımcıyı bilgilendirmeye yönelik olup, hiçbir şekilde herhangi bir
menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi,
değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak
doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Ata YatırımMenkul Kıymetler A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
Sistemsel olası risklerde
Kurumlarımız içinde kullanılan bilgisayar sistemleri dışarıdan kaynaklanabilecek saldırı, izinsiz giriş,
veri çalınması ve değiştirilmesine karşı 7/24, Firewall / IDS /IPS sistemleriyle korunmakta ve ağ alt
yapı cihazlarımızla farklı ortamlar ayrıştırılarak izinsiz ve direk erişimler engellenmektedir. Bilgisayar
ve sunucular arası veri iletişimi paket şifrelemeleriyle yapılarak 3. kişilerin veri trafiğini izlemesi
engellenmekte ve sistemler 7/24 izlenerek zaman damgalı logları tutulmaktadır.
Kurumumuz bünyesinde kullanılan iç işlem platformu konfigürasyon bilgileri sunucu bağlantılarını
sağlayabilecek ve yönlendirebilecek şekilde açık olarak çalışmaktadır. Fakat yine de güvenlik
kademeleri ve erişim seviyelendirmeleri ile bu risk düşürülmektedir.
Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri:
Profesyonel müşteriler talep etmedikçe genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası
araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına
dair yazılı bir beyan almak zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla aşağıdaki 2. ve 3 fıkralardaki maddeler
konusunda bir yazılı beyan yapmaya gerek yoktur.
(2) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan
önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası
araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına
dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Söz konusu açıklamaların bir örneğinin müşteriye verilmesi
zorunludur.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılacak açıklamaların asgari olarak,
a) İşlemlere ilişkin her türlü komisyon, ücret ve vergi tutar veya oranları,
b) İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı,
c) İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde
risk profili,
ç) Tezgahüstü türev ürünlerin genel olarak nasıl yapılandırıldığı ve fiyatlandırıldığı,
d) Varsa piyasa yapıcısı ve ihraççı,
e) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin risk takibinin nasıl yapılacağı,

f) Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler için ayrıca,
1) Paranın yurt dışına nasıl transfer edildiği,
2) İşlem yapılan borsa ve platformlar,
3) Sermaye piyasası aracının veya müşteri varlığının nerede saklandığı,
4) İşlem tezgahüstü piyasalarda yapılıyorsa karşı taraf hakkında bilgi,
5) İşlem yapılan piyasalarda yatırımcı tazmin sistemi olup olmadığı ve varsa tazminin kapsamı
hakkında bilgileri içermesi zorunludur. Yukarıdaki hususların genel ve muğlak ifadeler ya da
düzenlemelere yapılan atıflar yerine mümkün olduğunca sayısal veya somut örnekler kullanılarak
açıklanması esastır.
*Profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar
kapsamındaki açıklamaları yapması zorunludur.

Yerindelik testi yapılırken profesyonel müşterilerden mali durumunun yatırımın risklerini
karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı
hakkında ve hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip
olup olmadığına ilişkin olarak bilgi alınması zorunlu değildir. (Talebe dayalı profesyonel müşteriler
hariç) Dolayısıyla aşağıdaki b ve c maddeleriyle ilgili bilgilendirilme yapmak zorunlu değildir.
b) Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin
olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi.
c) 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.
Profesyonel müşterilerden yazılı mutabakat alınmak kaydı ile Saklamacı kuruluş ile varlık
mutabakatı yapılması zorunlu değildir.Dolayısıyla aşağıdaki mevzuata uyulması zorunlu değildir.
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. Söz konusu
mutabakat işlemlerinin sonucu iç kontrolden sorumlu olmak üzere istihdam edilen en üst düzey
personel tarafından aracı kurumun yönetim kuruluna, bankanın iç denetim komitesine ve ihtilaf
olması halinde Kurula 3 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.
Profesyonel müşteriler ile sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi
durumunda yatırım kuruluşu tarafından portföy durumuna ilişkin aylık bildirim yapılmayabilir.
Dolayısıyla aşağıdaki mevzuata uyulması zorunlu değildir.
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 esastır. Bildirim yapılmaması hususunda profesyonel
müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
Bildirim, müşterilere ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin asgari olarak tarih ve sermaye
piyasası aracı bazında saklama bakiyelerini içermelidir.

Profesyonel müşterilere uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.
Ata Yatırım’da İşlem Yapmak için Kullanacağınız Platformlar için Gerekli Programlar
Aşağıda, Ata Yatırım web sitesi ve mobil uygulamalarındaki hizmetlerden faydalanabilmeniz için
gerekli programları bulabilirsiniz.
Tarayıcılar
Yeni sitemiz tüm tarayıcıları desteklemektedir. Internet Explorer 6.0 versiyonu kullanıyorsanız
sitemizden daha iyi hizmet alabilmek için lütfen versiyon güncellemesi yapınız.


Internet Explorer



Firefox



Opera



Google Chrome



Safari

Adobe Acrobat Reader
Web sitemizdeki araştırma raporlarını ve günlük yorumları görüntüleyebilmek için gerekli olan
programdır.
Adobe Acrobat Reader'i download etmek için buraya tıklayınız.
Java Sun (IE 7.0 ve üzeri, Firefox, Opera vb için)
Matriks Fiyat İzleme programında, Internet Explorer dışında farklı bir browser kullanırken sorun
yaşıyorsanız, bilgisayarınıza java sun programının kurulumunu yapmanız gerekmektedir.
Java Sun kurulumu için buraya tıklayınız.
eBroker
Matriks Fiyat İzleme ekranından piyasayı izlerken eBroker programı ile tek tuşla hisse senedi alımsatım işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Windows XP/Vista/ Windows7 ve üzeri için buraya tıklayınız.
Ata Trader
Şimdi yatırım işlemleriniz her zamankinden daha hızlı ve kolay. Baştan sona yenilenen Ata Trader'la
artık sadece birkaç tıkla tüm piyasalara ulaşabilir, gelişmeleri yakından takip edebilir ve
kişiselleştirdiğiniz platformunuzdan kolayca anlık işlem yapabilirsiniz.
Ata Trader hakkında daha fazla bilgi ve program kurulumu için buraya tıklayınız.
Ata Trader programı için minimum bilgisayar gereksinimleriniz aşağıdaki gibi olmalıdır.

İşletim Sistemi:Windows 7
İşlemci

:İntel Core 2 Duo (2ghz)

Ram

:2 GB

Disk

:40 GB

Ata Trader Mobil Uygulamaları
Ata Trader uygulamalarımız ile yatırımlarınızı kolaylaştırıyor, borsayı istediğiniz yere taşıyoruz.
Yatırımlarınıza iPad, iPhone veya java uyumlu telefonunuz için özel olarak geliştirilmiş uygulamalarla
ya da wap.ataonline.com.tr üzerinden yön verebilirsiniz.
Ata Trader iPad Uygulaması
Uygulamayı App Store üzerinden "Ata Trader HD" kelimelerini aratarak indirebilir ya
da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ata Trader HD uygulaması iOS 5.1.1 ve üzeri versiyonları
desteklemektedir.
Ata Trader Android Uygulaması
Uygulamaya cihazınızda yer alan Android Market üzerinden "Ata Trader" kelimelerini aratarak
indirilebilir yada buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ata Trader uygulaması Android 2.2 ve üzeri
versiyonları desteklemektedir.
Ata Trader iPhone Uygulaması
Uygulamaya App Store üzerinden "Ata Trader" kelimelerini aratarak indirilebilir
yada buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ata Trader uygulaması iOS 4.3 ve üzeri versiyonları
desteklemektedir.
İşlem Platformları:
Web Trader
Web tabanlı bu uygulamamız ile işlemlerinizde sınırsız özgürlük. Bilgisayarınıza bir program
yüklemenize gerek kalmadan dünyanın önde gelen borsalarına internet erişimi olan her bilgisayardan
kolayca erişerek işlem yapabilirsiniz.
İşlem yapmak için tıklayınız.
Trading Platform
Ata World Trader - Trading Platform uygulamasını bilgisayarınıza kolayca yükleyerek dünyanın önde
gelen borsalarına ulaşabilir, binlerce hisse senedi ve vadeli sözleşmelerde tek bir ekran üzerinden
anlık işlem yapma olanağına sahip olabilirsiniz.
Ata World Trader programını kurmak için lütfen tıklayınız.
Mobile Trader

Ata World Trader ile yurtdışı işlemler şimdi de cep telefonunuzdan da kolayca işlem yapabilirsiniz.
İşlem platformuna mobile.ataworldtrader.com adresinden kolayca ulaşabilirsiniz.
Ata Foreks Trader
Ata Yatırım'ın MT4 tabanlı işlem platformu kullanıcı dostu arayüzü ile foreks işlemlerinizi
gerçekleştirmeniz için ihtiyacınız olan tüm olanakları sağlamaktadır. Ata Foreks Trader otomatik
güncellemeleri sayesinde her zaman en güncel işlem araçlarına sahip olmanıza olanak verir.
Kullanım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

