ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI
Bu plan, REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin tüm bölümlerinin iç ve/veya dış gelişmelerden
kaynaklanan Acil ve Beklenmedik durumlar nedeniyle hizmetlerinin aksaması veya hizmetlerine devam
edememesi durumunda karşılaşılan sorunları önlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu plan; Acil ve
Beklenmedik durumlarda, müşterilerimize, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara
karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini belirtir ve bu plan
vasıtası ile üçüncü taraflarla iletişimin kurulması, kesilen hizmetlerin devamının sağlanması ve ilgili
birimlerin görevlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Acil Ve Beklenmedik durumlar;
Doğal Felaketler (Deprem, Sel, Fırtına), Yangın, Soygun (Gasp), Bilgisayar Arızaları, Bilgisayar Virüsleri,
Internet Saldırıları, Elektronik Kayıtların Kaybı, Kritik Personelin Kaybı, Enerji/ Elektrik
/Telekomünikasyon Kesintileri, Salgın, Bulaşıcı Hastalık, Biyolojik ve Kimyasal Saldırılar, Terörist
Saldırılar / Halk Hareketleri, İş Yavaşlatma /Durdurma, Bomba İhbarı, Patlama, Dahili Su Basması, EFT
sisteminde yaşanacak problemler vb. olayları kapsar.

Bu plana göre;
A) Her Türlü Kayıt Ve Kıymetli Evrakın Basılı Olarak Ve/Veya Elektronik Ortamda Saklanması;
Mali Tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın
“Kurul’un ilgili tebliğlerinde yer alan belgelerin saklanmasına ilişkin esaslara uyulur.
Bu evrakların son 2 yıla ait olanları kolay ulaşılabilecek şekilde şirketimiz bünyesindeki dolaplarda, daha
önceki yıllara ait olanları ise şirketimize ait arşivde saklanır.

B) Bilgi İşlem Sistemlerinin Devamlılığı ve Acil Durum Merkezi,
Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri; faaliyetlerin normal bir şekilde
sürdürülmesini sağlayacak şekilde, müşteri emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesini, takas ve saklama
işlemlerinin yürütülmesini, müşteri hesaplarının saklanması, takibi ve müşteri kıymetleri ve nakdinin
transferi işlemlerinin yürütülmesini sağlayan sistemleri ifade etmektedir.
REFERANS Menkul Değerler A.Ş.’nin yukarıda belirtilen Acil ve Beklenmedik durumlar sebebiyle
Merkez binasının kullanılamaması veya iş sürekliliğinin kesintisi durumlarında TUZLA DERİ
ORGANİZE SANAYİ 10. YOL I-2 PARSEL adresinde bulunan Acil Durum Merkezi kullanılır. Müşteri
emirleri burada bulunan 0216 394 27 29 numaralı telefon ve 0216 394 27 28 numaralı faks aracılığı ile
alınır.
Acil ve Beklenmedik durumlarda BIST piyasalarına emir iletimi için Acil Durum Merkezindeki yedek
hatlar kullanılır.
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Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank A.Ş. sistemlerine erişim ve takas-operasyon (nakit ve
menkul kıymet virmanları vs.) işlemleri, ilgili kuruluşların Yardım Masaları kullanılmak sureti ile ilgili
kurumlara gidecek olan yeterli sayıdaki Takas Sorumlusu personelimiz vasıtasıyla gerçekleştirilir. İlgili
personel, kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla yanlarında şarj aletleri ve cep telefonlarını bulundurur.
Kurumun Acil ve Beklenmedik Durum Planı kapsamında, şirket merkezindeki sunucular üzerinde bulunan
kritik uygulamalar ve bunlara ait dataların yedekleri günlük olarak Telekom Gayrettepe Data Center da
bulunan sunuculara aktarılmakta olup, tüm veriler her iki tarafta mevcut sunucular üzerinden ulaşılabilir
durumdadır. Şirket merkezindeki verilere ulaşılamaması durumunda Telekom Gayrettepe Data Center da
bulunan sunuculara erişim sağlanır ve işlemler buradan sürdürülür.
REFERANS Menkul Değerler A.Ş.’ye ait elektronik ortamda tutulan tüm kayıtların yedeklemeleri, tesis
edilen özel ve güvenli iletişim yolları vasıtası ile ikinci bir lokasyonda tutulur.
Tüm elektronik kayıt yedekleri 10 yıl süre ile muhafaza edilir.
Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde müşterilerin pozisyonları (pay senedi, türev araçlar,
kaldıraçlı işlemler, yurtdışı türev araçlar), hesaplarının cari değerleri hakkında bilgilendirilmeleri ve
işlemlerinin gerçekleştirilmesi yukarıda belirtilen Acil Durum Merkezimizden Gayrettepe Telekom da
bulunan yedek sunuculara ulaşılarak tesis edilen IDB iletişimi ile mümkün hale gelir.
Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde görevlendirilecek personel yanlarına mevcut
laptopları alarak Acil durum merkezine geçer ve burada bulunan internet hattı vasıtası ile Gayrettepe
Telekom’da konuşlandırılmış yedek sunucuları devreye alırlar. Bu sunucular üzerinden IDB erişimi
sağlanır ve pay senedi, türev işlemler ve operasyonel işlemlerde devamlılık tesis edilir. SSL VPN bağlantısı
kullanılarak FXNET sunucuları ile bağlantı sağlanır ve kaldıraçlı işlemler, yurtdışı türev işlemlerinin
devamlılığı sağlanır.

C) Müşterilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliği;
Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde Müşteri Temsilcileri ve görevlendirilecek personel
yedek sistemleri çalışır hale getirirler. Müşteriler B fıkrasında belirtilen alternatif iletişim kanalları telefon,
faks ve internet sitemiz aracılığı ile bu personelle iletişime geçer.

D) Referans Menkul Değerler A.Ş. ve şirket personeli ile alternatif iletişim kanallarının tedariki ve
sürekliliğinin sağlanması;
Referans Menkul Değerler A.Ş. ve şirket personeli ile alternatif iletişim kanallarının tedariki ve
sürekliliğinin sağlanması için iş sürekliliği planlaması doğrultusunda bir iletişim kanalı oluşturulmuştur.
Aşağıdaki iletişim bilgileri verilen sorumlular herhangi bir acil ve beklenmedik durumda şirket içi
organizasyonunu yaparak, ihtiyaç duyulacak personeli acil durum merkezine yönlendirirler ve kendilerine
ulaşan müşterilere gerekli bilgilendirmeyi yaparlar.
Aracı Kurum’da Acil ve Beklenmedik durum planının uygulanmasından asil olarak Mali İşler Operasyon
ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve alternatif sorumlu kişi olarak da Bilgi İşlem
Birim Yöneticisi, Yönetim Kurulu Kararı ile atanmışlardır.
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Acil ve Beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişilere ait unvan ile e-posta adresi, telefon
ve faks numaraları dahil var olan her türlü iletişim bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş, ne bildirilir. Bu plan, her yıl katılan/ayrılan
şube/ irtibat bürosu/ personel durumundaki değişiklikler göz önünde bulundurularak gözden geçirilir ve
yapılan değişiklikler soncu planın yeni haline ilişkin bildirimler de yukarıda belirtildiği şekilde yapılır.

E) Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme,
Acil ve beklenmedik durumlar, Müşterilerimizle olduğu gibi alacak/ borç ilişkisi içinde olduğumuz diğer
kurum ve kuruluşlar açısından da risk oluşturmaktadır. Bu durumlarda karşılaşabilecek riskler karşı
kurumların ve Müşterilerimizin kurumumuza ulaşamaması ve işlemlerinin gerçekleştirilememesi
durumlarıdır.
Acil ve beklenmedik durum planı çerçevesinde yukarıda belirtilen önlemler aracılığıyla işlemlerin
gerçekleştirilememe riski çözülür.
Müşterilerimiz; gerek hesap açılış formlarımızda belirtilen, gerekse internet sitemizde yayınlanan Acil ve
Beklenmedik durum Planımız vasıtasıyla bize ulaşabilecekleri iletişim numaraları konusunda bilgilendirilir
ayrıca böyle bir durumla karşılaşıldığında Müşteri Temsilcilerimiz vasıtasıyla da kendileriyle irtibat
kurulur.
Alacak/ borç ilişkisi içinde bulunduğumuz kurumlarla, internet sitelerinde yayınlanması zorunlu olan Acil
ve Beklenmedik Durum Planlarındaki iletişim numaraları aracılığı ile iletişim kurulur, internet sitemizdeki
kurum bilgilerimiz güncel tutularak karşı kurumların da bizimle irtibat kurması sağlanır.

F) Kurul'un Bilgilendirilmesi, Rutin Zorunlu Bildirimler;
Müşterilerimize acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış
prosedürleri hakkında bilgi verme yükümlülüğümüz çerçevesinde, söz konusu bildirim hesap açılışı
sırasında ve ayrıca internet sayfamız aracılığıyla yapılır.
Acil ve beklenmedik durum planı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri Yönetim Kurulumuzca onaylanır ve
Acil ve Beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler Yönetim Kurulumuzca atanır. Bu
kişilere ait unvan ile e-posta adresi, telefon ve faks numaraları dahil var olan her türlü iletişim bilgileri
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
ne bildirilir.

G) Aracı kurumca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda
müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka bir aracı kuruma devri;
Aracı kurumca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde bir karar çıkması ve bu kararın Genel Kurul
tarafından da onaylanması durumunda, aracı kurum müşterilerinin bilgilendirilmesi en kısa zamanda en
hızlı iletişim araçları ile (ilan, telefon, faks, e-mail, mektup, internet sayfası duyurusu) sağlanır. Müşteriler,
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hesaplarında mevcut nakit ve Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin virman ve EFT/havale taleplerini şirkete
(telefon, faks, internet veya şahsen gelerek) iletirler ve söz konusu hesaplarından talepleri doğrultusunda
bu varlıklar diğer aracı kurum ve bankalara devredebilirler.

H) Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi,
Mali ve Bilgi İşlem altyapısı yönünden oluşabilecek riskler değerlendirilmiş ve bu risklerle karşılaşılması
durumunda ortaya çıkabilecek sorunlar ile ilgili çözümler iş bu planın B, E ve G fıkralarında belirtilerek iş
sürekliliğinin sağlanması için riskler minimize edilmiştir.

I) Dışarıdan Alınan Hizmetlerin Aksaması Durumunda İş Sürekliliği
Dışarıdan hizmet alımından doğabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya
aksaması durumları 2 başlık altında değerlendirilmiştir.

A-

Türkiye’nin yurtdışı internet çıkışı ile ilgili sorun yaşanması;

Bu sorunun ortaya çıktığı durumlarda (www.referansmenkul.com.tr) internet sitesinde, bu sorun ile ilgili
bildirim yapılır ve müşterilere işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için yetkili personelin telefon numaraları
ilan edilir. İşlemler telefon vasıtası ile kabul edilerek yine telefon vasıtası ile dışarıdan hizmet sağlayıcı
firma (FIH) dealerlarına iletilir ve gerçekleşmesi sağlanır.

B-

Kullanılan FXNET işlem platformunun işlemez duruma gelmesi;

FXNET işlem platformu aktif/aktif mimaride çalışacak şekilde tasarlanmış olup, kendi içinde yedekli olarak
çalışmaktadır. Amsterdam’da ki sunucu ve yedeklerinin bir şekilde çalışamaması ihtimaline karşı FIH
tarafından Acil Durum Planı oluşturulmuştur. Bu plan, sorun halinde ivedilikle devreye sokulur. Bütün bu
alınan önlemlere rağmen sisteme ulaşılamadığı durumların meydana gelebileceği sorunlarda aşağıda ki iş
sürekliliği devreye sokulur.
FXNET işlem Platformuna erişimin elektronik ortamda yapılamayacağının tespit edilmesi durumunda Bilgi
İşlem Birimi, KAS ve Yurtdışı Türev Araçlar Birim Yöneticisi ve üst yönetime bilgi verir.
(www.referansmenkul.com.tr) internet sitesinde, bu sorun ile ilgili bildirim yapılır ve müşterilere
işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için yetkili personelin telefon numaraları ilan edilir. Bu bildirimde sistem
düzeltilene kadar sadece sistemde mevcut emirlerin/pozisyonların kapatılması, düzeltilmesi ve/veya
silinmesi işlemlerinin yerine getirileceği ancak yeni emir kabul edilemeyebileceği ilan edilir. İşlemler
telefon vasıtası ile kabul edilir, şirket merkezimizde konuşlandırılmış olan ayna sunucu üzerinden
müşterilerin mevcut bakiyeleri, pozisyonları ve bekleyen emirleri kontrol edilir ve emirler veri
sağlayıcılardan alınan piyasa fiyatları göz önünde bulundurularak kendi bünyemizden karşılanır ve
müşteriye kayıtlı telefondan teyit verilir.
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