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GENEL MEKTUP 

No: 579 
 
 
Konu: Adres, Telefon ve Diğer İletişim Bilgileri Değişiklik Bildirimleri Hk. 
 
 
SAYIN ÜYEMİZ, 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) Seri: V, No: 46 Sayılı “Aracılık 
Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”de yapılan 
değişiklikle aracı kurum ve bankaların Kurul’a yaptıkları bir kısım bildirimlerin 
Birliğimize yapılması düzenlenmiş ve konuya ilişkin belirlenen usul ve esaslar 
Birliğimizin 7 No’lu Genelgesi ile üyelerimize duyurulmuştur. 
 
Üyelerimizin bildirim yükümlülükleri kapsamında; merkez ve merkez dışı 
örgütlerinin adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinde meydana gelen 
değişikliklere ilişkin bildirimlerinin de Birliğimiz Lisanslama ve Sicil Tutma 
Sistemi (LSTS) üzerinden yapılmasına imkan sağlanmış ve bu bildirime ilişkin 
olarak standart yeni bir bildirim formu hazırlanmıştır.  
 
İletişim bilgileri değişiklik bildirimine ilişkin hazırlanan standart bildirim 
formuna (Form: 1020), Birliğimizin Türkçe internet sitesinde Üyeler – Üye Girişi 
– Bildirimlere İlişkin Belgeler sayfasından erişim sağlanmakta olup, Birliğimizin 7 
No’lu Genelgesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde değişikliğin meydana 
geldiği tarihi izleyen 15 gün içinde bildirimin Birliğimize yapılması 
gerekmektedir. 
 
Birliğimiz üyesi banka ve aracı kurumların merkez ve merkez dışı örgüt yerleşim 
bilgileri, LSTS’de izlenmekte ve bilgiler Kurul ile paylaşılmakta ve Birliğimiz 
internet sitesinde Üyeler / Aracı Kurum Bilgileri / Aracı Kurum Merkez Dışı Örgüt 
Bilgileri bölümünde kamuya duyurulmaktadır. 
 



Bu nedenle, banka ve aracı kurumların merkez ve merkez dışı örgüt bilgilerinin 
Birliğimizce kamuya duyurulmasında ve Kurul ile paylaşılmasında LSTS’deki 
bilgi ve kayıtların güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması büyük önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda, gerek LSTS’de yer alan gerekse Birliğimiz internet 
sitesinde yayınlanan merkez ve merkez dışı örgüt bilgilerinin güncelliğinin ve 
doğruluğunun sağlanması amacıyla Birliğimiz üyesi aracı kurum ve bankalarca 
gerekli kontrollerin yapılması ve LSTS üzerinden güncellemelerin ivedilikle 
yapılması gerekmektedir. 
 
Gereği için bilgilerinize sunarım. 
 
Saygılarımla, 
 
 
İlkay ARIKAN 
GENEL SEKRETER 
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