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İstanbul, 21 Kasım 2008                                                                        2008/2207 
 
 
GENEL MEKTUP 

No: 586 
 
 
Konu: Aracı Kurumların Atayacakları Uyum Görevlisi ve “Yeni Türk Lirası” 

ile “Yeni Kuruş”ta yer alan “Yeni” ibarelerinin kaldırılması hk.  
 
SAYIN ÜYEMİZ, 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.11.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1558-18196 
sayılı yazısı (Ek-1) ile aracı kurumların iç denetim biriminde görev yapmakta 
olan müfettişlerin veya iç kontrol elemanlarının, “Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere 
Uyum Programı Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde görev yapmak üzere 
uyum görevlisi olarak atanmasına imkan sağlanmasına karar verildiği 
bildirilmektedir.  
 
Kurul’un 07.11.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1467-17507 sayılı yazısı (Ek-2) ile 
ise “Yeni Türk Lirası” üzerinden düzenlenen ve hukuki değer taşıyan 
belgelerdeki “Yeni Türk Lirası”na yapılan atıfların “Türk Lirasına” yapılmış 
sayılacağı; bu nedenle “Yeni” ibaresinin kaldırılmasının belgelerde herhangi 
bir değişiklik yapılmasını gerektirmediği bildirilmektedir. 
 
Gereği için bilgilerinize sunarım.  
 
Saygılarımla, 
 
 
İlkay ARIKAN  
GENEL SEKRETER 
 
 
 
Ek-1: SPK’nın 19.11.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1558-18196 sayılı yazısı  
Ek-2: SPK’nın 07.11.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1467-17507 sayılı yazısı. 
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T.C.
BA$BAKANLIK

Sermaye Piyasasi Kurulu

Says : B.02.1.SPK.0.16- J '5$ 1 8 196 1IUl./2008
Kona : Araci kurumlarm MASAK mevzuatt kapsarnsnda atayacaklan uyum

gorevlisi hk.

TURKIYE SERMAYE PIYASASI A.R.ACI KURULUSLARI BIRLIdt
Buyukdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza

A Blok Kat:4, 80620, 1. Levent/ISTANBUL

Bilindigi Ozere, 5549 saytli "Sug Gelirlerinin Aklanmassmn Onlenmesi Hakkmda

Kanun"un (5549 sayili Kanun) 2 inci maddesinin (d) bendinde , sug gelirlerinin aklanmastnsn

onlenmesine dair mevzuat kapsammda yuktimliller arasmda sermaye piyasasi araci kurumlarl

da sayilmrs olup, arulan Kanuna dayarularak Mali Suglan Ara$tlrma Kurulu (MASAK)

B4kanhgi tarafindan hazirlanan ve 16,09.2008 tarih ve 26999 saytll Resmi Gazete'de

yaylmlanarak ylirur1tige giren "Suc Gelirlerinin Aklanmasuun ve Teroriin Finanstnantnin

Onlenmesine Ili^kin Yukiunliiliiklere Uyum Progranu Hakkmda Ybnetmelik" (Uyum

Programi Yonetmeligi) uyannea, araci kururnlann 01.03.2009 tarihine kadar uyum programs

olu^turmalars ve s6z konusu uyum programsntn yurutiilrnesinde gorevlendirilmek ilzere

01.12.2008 tarihine kadar uyum gorevlisi atamalari gerektigi hukme baglanrni trr.

Kurulumuzun Seri: V, No: 68 saytis "Araci Kurumlarda Uygulanacak Ig Denetim

Sistemine tligkin Esaslar Hakktnda Teblig"i (Seri: V, No: 68 sayili Teblig) uyannca kurulmus

olan ig denetim biriminde g6rev yapan personelin, ig denetim birimindeki gOrevi ile birlikte,

Uyum Programi Yonetmeligi gergevesinde g6rev yaprnak uzere uyum gorevlisi olarak atantp

atanamayacagi hususunu 14.11.2008 tarih ve 30 sayslt toplantisrnda goriigen Kurulumuz Karar

Organs tarafmdan, Uyum Programs Yonetmeligi'nin 16 nci maddesinde, sermaye piyasasi

araci kurumlanmn atayacaklan uyum gbrevlisinin uhdesinde satin ve pazarlamayla ilgili

olmamak Wtlyla diger g6revlerin bulunabilecegi hiikmtine yer verildigi ve anrlan Yanetmelik

gergevesinde atanacak uyum gbrevlisinin gorevinin , esas itibariylc araci kurumlann ig denetim

birimlerinde istihdam ettikleri personelin gorevi ile ortu tugu hususlan g6z bnfnde
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bulundurularak; araci kurumlar tarafindan Kurulumuzun Seri: V, No: 68 sayih Tebligi

uyannca olu$turulmu$ olan ig denetim biriminde gdrev yapmakta olan mufetti$lerin veya ig

kontrol elemanlaruun , aym zamanda "Suc Gelirlerinin Aklanmasuun ve Terorun

Finansmanuun Onlenmesine 1]i$kin Ytiln7mlfltiklere Uyum Programi Hakkinda Yonetmelik"

cercevesinde gdrev yapmak uzere uyum garevlisi olarak atanmasma imkan verilmesine ve

anilan hususun tiyelerinize duyurulmak tizere Birliginize bildirilmesine karar verilmi$tir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

Tincay YILDIRAN
Aracil k Faaliyetleri Dairesi Ba$kani
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T.C.
BA$BAKAN LIK

Sermaye Piyasasi Kurulu

Sayi : B.02.1.SPK.0.16- }. tI (-.^,

Konu . 17 6 7

C'_'"-`++k/2008

TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULU$LARI BIRLIGI

Buyukdere Caddesi No: 173 I. Levent Plaza A Blok

Kat:4 80620 I. Levent/ISTANBUL

ILGI: 18.9.2008 tarih ve 2008/2016 sayili yaziniz.

Ilgide kayitli yazmiz Ile, 5.5.2007 tanhli Resmi Gazete'de yayimlanan 2007/11963

sayili Bakanlar Kurulu Karan ile "Yeni Turk Lirasi" ve "Yeni Kurus"ta yer alan "Yeni"

ibarelerinin 1.1.2009 tarihi itibari ile kaldirilacagi ancak araci kurumlarin musterileri ile

imzaladiklari cerceve sozlqmeler gibi hukuki sonuc doguran belgelerin yenilenip

yenilenmeyecegi konusunda bir aciklik bulunmadigi ifade edilerek "Yeni Turk Lirasi"nin

yururluge girdigi tarihten once "Turk Lirasi" olarak duzenlenen belgelerle "Yeni Turk Lirasi"

olarak duzenlenen belgelerin 1.1.2009 tarihinden itibaren yenilenmesi gerekip gerekmedigi

hususunda Kurulumuz goru§u talep edilmi^tir.

Bilindigi iizere 5083 sayili "Turkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkinda

Kanun" (5083 sayili Kanun) cercevesinde, para biriminin ismi geci§ donemi icin "Yeni Turk

Lirasi", bu gecis donemi sonrasinda ise "Turk Lirasi" olarak belirlenmi^ ve Bakanlar

Kurulu'na "Yeni" ibaresinin kaldinlmasi hususunda yetki verilmi^tir. Bu itibarla para

reformunun ikinci a^amasi olarak Bakanlar Kurulu tarafindan, 5.5.2007 tarih ve 26513 sayili

Resmi Gazete'de yayimlanan 2007/11963 sayili "Yeni Turk Lirasi ve Yeni Kurqta Yer Alan

Yeni Ibarelerinin Kaldinlmasina ve Uygulama Esaslanna Iliskin Bakanlar Kurulu Karari"

alinmistir. Anilan karar uyannca, Turkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi olan "Yeni

Turk Lirasi" ve "Yeni Kurus"ta yer alan "Yeni" ibareleri 1.1.2009 tarihindcn itibaren

kaldirilacaktir.

Soz konusu Bakanlar Kurulu karannin Gecici Maddesi uyannca bu kararin

uygulanmasina iliskin cali$malarda ve uygulanmasinda kar§ila^ilan tereddutleri gidermeye ve

gerekli duzenlemeleri yapmaya Hazine Mustesarhgi'nin bagli oldugu Bakan, bunun yaninda
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ISTANBUL TEMSILCILIGI Harbiye Mah. Askeroca , lad. No:15 34367 501 ISTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 www.spk.gov.tr 1 /3



gorev alanlanna giren konularda ise icerisinde Kurulumuz da olmak uzere diger bazi

kuruluslar yetkili kilinmistir.

5083 sayili Kanun'un 3. maddesinde kanunlarda ve diger mevzuatta, idari i§lemlerde,

yargi kararlannda, her turlu hukuki muamelelerde, kiymetli evrak ve hukuki sonuc doguran

diger belgeler ve degi§im araclannda "Turk Lirasi"na ve veya "Lira"ya yapilan atiflarin,

Kanun'un 2. maddesinde belirtilen degisim oraninda "Yeni Turk Lirasi"na yapilmis

sayilmistir. Ancak, anilan Bakanlar Kurulu karan uyarinca para biriminden "Yeni" ibaresinin

kaldinlmasiyla "Yeni Turk Lirasi"na yapilan atiflann kendiliginden "Turk Lirasi"na

donuseceginden hareketle bir atif hukmu duzenlenmemistir. Bunun yaninda, mevcut

duzenlemeler dikkate alindiginda "Yeni Turk Lirasi" olarak duzenlenmis sozlesmelerin "Turk

Lirasi" olacak ^ekilde degi^tirilmesi gerektigi yonunde de acik bir hukum yer almamaktadir.

Sadece musteriler ile imzalanan sozlcsmelerde degil, gecis doneminde keside edilmi^

olan cek ve senetler, piyasaya surulmus olan kazi kazan gibi §ans oyunlan, ihrac edilmis olan

hisse senetleri, duzenlenmi^ olan Sirket esas sozle^meleri ve kayitlan He benzer onemde

hususlarda da ayni problemler ile karsilasilacagi aciktir. Ilgi yazi ile dikkat cekilen husus,

konuya iliskin genel bir belirsizlik olup, buna Bakanlar Kurulu ya da ilgili Bakanlik

duzenlemesi He aciklik getirilmesi soz konusu olabilecektir.

Bunun yaninda, ozellikle §u noktaya da dikkat cekmek gerekmektedir. Para

reformunun ikinci apmasi olarak, "Yeni Turk Lirasi" ve "Yeni Kurg"tan "Yeni" ibaresinin

atilmasinda, "Turk Lirasi"ndan "Yeni Turk Lirasi"na geci§ten tamamen farkli olarak para

biriminde degisiklik ongorulmemekte ve yeni bir deger olcUsii getirilmemektedir. Bir ba^ka

deyisle anilan donem sonrasinda "1 Yeni Turk Lirasi", "1 Turk Lirasi"na c§it olacak, sadece

"Yeni" ifadesi kullanilmayacaktir.

Ote yandan, "Yeni Turk Lirasi"ndan "Yeni" ibaresinin kaldinlmasindan sonraki

donemde belgelerde yer alan para biriminin hangi "Turk Lirasi" (1 Ocak 2005 oncesi mi yahut

I Ocak 2009 sonrasi mi?) oldugunun belgelerin tarihlerine bakilmak sureti ile belirlenmesi

mumkundur. Aynca, bir sozlesmede yer alan "Turk Lirasi" kaydinin 1 Ocak 2005 tarihinden

oncesine mi yoksa I Ocak 2009 tarihinden sonrasina mi ili^kin oldugu hususundaki bir

tereddut ya$anmasi halinde ise, ba$ka diger bir delil bulunmadigi takdirde, temeldeki hukuki

iliskinin ozellikleri ve taraflarin iradeleri arastinlmak ve deger olrusundeki asin farkliligin

hayatin olagan akisina uygun olup olmadigi dikkate alinmak suretiyle konunun

degerlendirilmesinin mumkun oldugu diisunulmektedir.
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Tum bu hususlar birlikte degerlendirildiginde, bu a^amada yeni doneme iliskin olarak

"Yeni Turk Lirasi" uzerinden duzenlenmis olan ve hukuki deger ta^iyan belgelerdcki "Yeni

Turk Lirasi"na yapilan atiflann "Turk Lirasi"na yapilmis sayilmasi ve para birimi bakimindan

"Turk Lirasi" olarak kabul edilip uygulanmasi gerektigi ve dolayisi He bu belgelerin iceriginde

her hangi bir degi^iklik yapilmasina ihtiyac olmadigi du^unulmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Tuncay YILDIRAN
Aracilik Faaliyetleri Dairesi Ba$kam
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