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Deutsche Bank A. Emir Gerçekle tirme Politikas

 

1. Giri ve Bankam zca Yap lan lem Türleri
Sermaye Piyasas  Kurulu'nun III-37.1 say  "Yat m hizmetleri ve Yan hizmetlere li kin Esaslar Hakk nda 
Tebli "i çerçevesinde irketimiz taraf ndan "Portföy Arac  Faaliyeti" a da yer alan ilke ve esaslar 
do rultusunda gerçekle tirilecektir. 

Bankam z sadece tüzel ki ilere hizmet vermektedir, bireysel mü terilere hizmet vermemektedir. Ayn  
zamanda Bankam z nezdinde Foreks ve Kald raçl  i lemler yap lmamakta ve  internet sitesi arac  ile 
hizmet verilmemektedir. Bankam z mü terileriyle Devlet ç Borçlanma Senedi lemleri ve Vadeli Döviz 
Al m Sat m lemleri yapmaktad r, mü terilerle yap lan sermaye piyasas  faaliyetleri bunlarla s rl r. 

Bankam z  mü terileri yaz ,sözlü, fax arac  ile veya di er ileti im araçlar  ile iletti i yukar da bahsi 
geçen sermaye piyasas  ürünlerine dair  al  ve/veya sat  i lemlerine ili kin emirlerin tasfiyesi kar  taraf 
olarak Bankam z hesab ndan Sermaye Piyasas  Kurulu ve  Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde gerçekle tirilmektedir. Söz konusu i lemlerin takas yükümlülükleri Takasbank 
A. . ve Merkezi Kay t Kurulu u düzenlemeleri çerçevesinde yap lmaktad r. 

2. Emirlerin Gerçekle tirilmesi

Bankam z portföy arac  faaliyeti çerçevesinde Devlet ç Borçlanma Senedi lemleri ve Vadeli Döviz Al m 
Sat m i lemlerini mü terilerle kar  taraf olarak yapacakt r. Yap lacak i lemlerle ilgili sermaye piyasas  
araçlar n hem al m hem de sat m fiyatlar  piyasa ko ullar  ve rekabet imkanlar  alt nda Portföy Arac  
Birim Yöneticisi taraf ndan Banka’n n Hazine Biriminden bilgi al narak belirlenir ve Piyasadaki geli melere 
ba  olmak üzere, gün içinde sermaye piyasas  araçlar n fiyatlar  Portföy Arac  Birimi taraf ndan 
güncellenir. 

Bankam n, portföy arac  faaliyeti kapsam nda Mü terilerin gerçekle tirece i sermaye piyasas  
araçlar yla ilgili al m veya sat m emirlerini kar  taraf olarak yerine getirilmesinden bu emirlerle ilgili 

lemlerin takibinden ve i lemlerin kontrolünden  Portföy Arac   Birimi sorumludur. 

Mü terilere fiyat kotasyonlar  Türev Araçlar Mü teri Temsilcisi personeli taraf ndan verilir. Mü terinin 
onay  takiben i lem Türev Araçlar Mü teri Temsilcisi taraf ndan sisteme girilir. Türev Araçlar Muhasebe 
ve Operasyon Sorumlusu ve/veya Takas ve Operasyon Sorumlusu taraf ndan i lem teyit edilir. Mü terinin 
al  i lemleri Bankam z taraf ndan mü teri baz nda tahsis edilen vade ve miktar limitleri dahilinde 
yap lmakta ve al m bedellerinin i lem valöründe ödenmesi gerekmektedir. Mü terinin sat  i lemlerinde 
ise mü teri hesab nda sat  konusu sermaye piyasas  arac n bulunmamas  halinde mü teri emrinin kabul 
edilmemesi mümkündür. Mü terinin hesab na ili kin yükümlülüklerin yerine getirildi inin izlenmesinin 
sorumlulu u Türev Araçlar Mü teri Temsilcisi ve/veya Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon 
Sorumlusu’na aittir. 

 

3. lemlerin Muhasebele tirilmesi
Mü terilerle yap lan i lemlerin sonuçlar n muhasebe sistemine aktar lmas ndan, gerçekle en i lemlerin  
muhasebe sistemi ile kar kl  kontrol edilerek tutturulmas ndan, mevzuat çerçevesinde gereken 
raporlar n al nmas ndan, gerçekle en i lemlerin muhasebele tirilerek mü teri hesaplar na 
yans lmas ndan mevzuatta, tebli lerde ve yönetmeliklerde yer alan belge ve raporlar n 
düzenlenmesinden ve saklanmas ndan Belge Kay t ve Muhasebe Birimi ve S rl  Saklama Birimi 
sorumludur. 

Mü terinin, yaz  olarak veya telefon ve benzeri ileti im araçlar  ile emir iletmesi a amas nda, Sermaye 
Piyasas  Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gereken raporlar düzenlenerek  dosyalanacakt r. Portföy 
arac  faaliyeti kapsam nda Mü teri hesaplar na ili kin olarak, mü teri baz nda, sermaye piyasas  araçlar  
ile ilgili yap lan al m/sat m i lemleri ve sermaye piyasas   giri /ç  i lemleri ile aç k pozisyonlar ve aç k 
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pozisyonlara ili kin kar/zarar ve mü teri hesaplar na tahakkuk ettirilen komisyon ve her türlü masraf ile 
vergileri içeren kay tlar anl k olarak yans lacakt r.  
   

4. lke ve Esaslar

Portföy arac  faaliyetinin yürütülmesi s ras nda Bankam zca a daki esaslara uyulmaktad r.  

a) Bankam z mü teri emirlerini, emir gerçekle tirme politikas , çerçeve sözle mede belirtilen 
esaslar, mü teri emrini en iyi ekilde gerçekle tirme yükümlülü ü, özen ve sadakat  borcu  
çerçevesinde kabul ederek yerine getirir.  

b) Bankam z mü teri emirlerinin gizlili ini korumakla yükümlüdür. Mü teriye ait emir bilgileri 
herhangi bir üçüncü ahsa, mü teri aleyhine ve üçüncü ah s lehine mü terinin bilgisi olmaks n 
aktar lamaz ve kullan lamaz.  

c) lemlerin gerçekle tirilece i fiyatlar n genel piyasa ko ullar  ve i lem konusu k ymetin gerçe e 
uygun de erleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenmesi gerekir. 


