ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ETİK KURALLAR YÖNETMELİĞİ
Tanım
Bu Yönetmeliğin amacı, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nde çalışanların
meslek bilgileri ile donatılmış, etik değerlere bağlı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat, Şirket prosedür, kural ve diğer düzenlemeler ile yürürlükte bulunan ilgili diğer
mevzuatlar çerçevesinde iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak, çalışanlar ile kurum
ve diğer kuruluşlar arasındaki iş ve ilişkilerinde uyacakları kuralları belirlemektir.
Sorumlu Birim
Yönetmeliğin uygulanmasından tüm Şirket çalışanları ve Genel Müdür sorumludur.
Genel Kurallar
Arzu edilen etik davranış şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
- Yapılan tüm işlemlerde dürüst davranmak,temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde
hareket etmek.
- Kamuya açıklanan bilgilerde şeffaflık ilkesini gözetmek, denetim amacıyla istenen bilgi,
belge ve kayıtları doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletmeye özen göstermek.
-

Tüm işlemlerde azami dikkati göstermek.

Kendilerine verilen görevleri yerine
uluslararası hukuk kuralları ve faaliyet alanın
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
bulunduğu profesyonel kurum ve kuruluşlarca
yönetmeliklere uygun hareket etmek.
-

getirirken, genel olarak T.C. Kanunları,
tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Tebliğleri ile diğer ilgili mevzuat ve üyesi
çıkarılmış tüm ilke ve yürürlükteki tüzük ve

Konusuna hakim olmak, kendisinin ve başkalarının sermaye piyasaları konularında bilgi
ve becerilerini geliştirmek için çaba göstermek.

İstenilen Bilgi Düzeyi ve Uyumluluk
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nde çalışan personel ilgili kanun, yönetmelik,
prosedür ve düzenlemeleri detaylı olarak bilmeye ve bunlara bağlı kalmaya, bu Etik Kurallar
Yönetmeliği çerçevesinde uymakla yükümlüdür. Ayrıca uluslararası piyasalarda işlem
yaparken bu alandaki uluslararası kabul görmüş iş standartları ve kara para aklama ile ilgili
uluslararası uygulamaları ihlal edemez.
Kanuni ve Etik Kuralların İhlaline Yardımın Önlenmesi
Şirket çalışanları, bilerek ya da bilmeyerek, kanun, yönetmelik, prosedür ve düzenlemelerin
dışına çıkamaz ve başkalarınca girişilecek bu yönde bir davranışa yardımcı olamaz. Aynı
şekilde, Şirket çalışanları bu Etik Kurallar Yönetmeliğine aykırı davranamaz ve
davranılmasına yardımcı olamaz.
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Halka Açık Olmayan Bilgilerin Kullanımının Önlenmesi
Şirket çalışanları, halka açık olmayan bilgilerin söz konusu olduğu durumlarda kanun,
yönetmelik, prosedür ve düzenlemelere bağlı kalmalıdır. Şirket çalışanları hiçbir şekilde sahip
olduğu halka açık olmayan bilgileri ilgili şahıslar haricindeki üçüncü şahıslara
açıklamamalıdır.
Şirket çalışanları, eğer kendisi özel ilişkiler çerçevesinde ya da iş ilişkileri içerisinde gizli
kalması gereken bir bilgiye sahip olursa, bu bilgi hiçbir şekilde açıklanmayacak ve bu bilgiye
dayanarak bilgi kaynağı ile ihtilafa düşülmesine sebep olabilecek hiçbir yatırım kararı
almayacaktır.
Şirket bilgilendirme politikası gereğince Şirket’e ait içsel bilgiye erişim imkanı bulunan
kişilerin sahip oldukları bu bilgileri kendi çıkarları doğrultusunda veya yakınlık derecesine
bakılmaksızın bu bilgilerin başkaları ile paylaşılması kesinlikle yasaklanmış olup aksi
davranışlarda bulunanlar hakkında iş akdi feshi yada yasal yaptırımda bulunma hakkı
Şirketçe saklı tutulmaktadır.
Yöneticilerin Sorumlulukları
Yönetici pozisyonundaki bir Şirket çalışanı, kendisine bağlı bulunan çalışanların Etik Kurallar
Yönetmeliği’nin getirdiği düzenlemelere uygun davranmalarını sağlar. Çalışan için işverenin
koyduğu kurallar esastır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketimiz etik kurallarına uymakla, Şirket çalışanlarının bu kurallara
uymalarını temin etmekle ve gerekli imkanları sağlamakla yükümlüdürler.
Yatırım Tavsiyeleri ve Yatırımlar
Şirket çalışanları kendisinin ya da kurumunun yönettiği bir yatırımın gösterdiği performansın
ya da muhtemel performansının yanlış anlaşılmasına sebep olabilecek açıklamalar
yapmaktan kaçınmalıdır.
Etik Kurallara Uygun Olmayan Davranışlar
Şirket çalışanları hiçbir şekilde, kendisinin dürüstlüğüne, güvenilirliğine ve bir Şirket çalışanı
olmaya uygunluğuna gölge düşürecek ve bunları sona erdirecek suçları işleyemez veya
dürüst olmayan ve yanlış tanıtım faaliyetleri içinde bulunamaz.
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