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Kon
nu: Aracıı kurumla
arın şube, irtibat bürosu ve acentelik faaliyetlerine izin
verilm
mesi veya
a söz kon
nusu faaliiyetlerin geçici veyya sürekli olarak
durdu
urulmasın
na ilişkin K
Kurul’a ya
apılacak başvurularr hk.
YIN ÜYEM
MİZ,
SAY
Serm
maye Piyyasası Ku
urulu’nun
n (Kurul) 02.04.2
2010 tariihli ve 8 sayılı
toplaantısında;; şube, irtiibat bürossu ve acentelik faaliy
yetlerine iizin verilm
mesi veya
söz k
konusu faaaliyetlerin
n geçici veeya süreklii olarak durdurulm
d
masına ilişk
kin aracı
kuru
umların Kurul’a yapacak
kları başşvurularda
a, önceliikle Birliğimizin
Lisaanslama vee Sicil Tu
utma (LST
T) sistemin
nde ön ka
ayıt oluştu
urulması ve
v Kurul
taraafından istenen bilgii ve belgeleer arasınd
da LST sisstemi üzerrinden alın
nacak bu
kayd
da ilişkin formlara
f
yer
y verilm
mesine kara
ar verilmişştir.
Kon
nuya ilişk
kin Birliğiimiz nezd
dinde gerrekli bilgii-işlem alltyapı çallışmaları
tamaamlanmış olup,
a) Ş
Şube ve irrtibat bürrosu açılm
ması ve accentelik teesisine ilişk
kin izin sürecinin
s
b
başlangıcın
nda, aracıı kurumlaarca Birliğ
ğimiz LST
T sistemi ü
üzerinde ön kayıt
ooluşturulm
ması ve Ku
urul’a yap
pılacak ba
aşvuruda sunulmak
k üzere bu
b kayda
illişkin form
mun LST sistemi
s
üzeerinden allınmasına,,
b) Ş
Şube, irtib
bat bürossu ve acen
nte faaliy
yetlerinin geçici veyya süreklli olarak
d
durdurulm
masına karrar verilm
mesi halind
de, aracı kurumlarc
k
ca Birliğim
miz LST
ssistemi üzzerinde ön
n kayıt olluşturulm
ması ve ila
an ve/veyaa terkin işlemleri
ööncesinde Kurul’a yapılacak
y
başvurud
da sunulm
mak üzeree bu kayd
da ilişkin
fformun LS
ST sistemi üzerinden
n alınmasıına,
imkaan sağlan
nmıştır. Kurul
K
karrarı çerçeevesinde Birliğimiz
B
z LST sissteminde
gerççekleştirileen değişiklikler K
Kurul’un onayına sunulmu
uş ve Kurul’un
K
27.10.2010 taarihli yazıısı ile sözz konusu uygulama
anın Birliiğimiz üyeesi aracı
umlara du
uyurulmassı bildirilm
miştir.
kuru
Kurrul Kararr Organı’n
nın ilgi k
kararı çerrçevesindee; şube, iirtibat bü
ürosu ve
acen
ntelik faaliyetlerine izin verillmesi veya
a söz konu
usu faaliyeetlerin geççici veya
süreekli olarak
k durduru
ulmasına ilişkin ara
acı kurum
mların Ku
urul’a yap
pacakları

başvurularda, öncelikle Birliğimiz LST sisteminde ön kayıt oluşturulması
gerekmekte ve başvuru dilekçesi ekinde Kurul’a sunulacak bilgi ve belgeler
arasında LST sistemi üzerinden üretilecek;
 “Şube, İrtibat Bürosu, Acente İzni TSPAKB LST Sistemi Ön Kaydı” formuna,
 “Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin Geçici Durdurulması TSPKAB
LST Sistemi Ön Kaydı” formuna,
 “Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin Sürekli Durdurulması TSPKAB
LST Sistemi Ön Kaydı” formuna,
yer verilmesi gerekmektedir. Kurul’a yapılacak başvuru dilekçesi ekinde söz
konusu formların yer almaması halinde, evrak eksikliği nedeniyle başvurular
sonuçlandırılmayacaktır.
Ön kayıt oluşturma ve bu kayda ilişkin form üretilmesi; Birliğimizin
www.tspakb.org.tr adresli internet sitesinde, Lisanslama ve Sicil / Sisteme Giriş
sayfasından, yetkilendirilen kişilerce LST sistemine bağlanılmak suretiyle, İ.K.
İşlemleri / İ.K. Yönetimsel sayfasında yer alan “Yerleşim Tanımlama” veya
“Yerleşim Kapatma” bölümlerinden gerçekleştirilecektir.
Kurul’a yapılacak başvuru neticesinde konu hakkındaki kararın Kurul
tarafından ilgili aracı kuruma tebliğini müteakip, LST sistemi üzerindeki ön
kayıtlar kesin kayda dönüştürülerek, Seri:V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri
ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında ve
Birliğimizin 7 No’lu Genelgesi ile 572 No’lu Genel Mektubunda belirtilen
esaslar çerçevesinde, ilan ve/veya tescil-terkin işlemlerine ilişkin;
a) İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Şube, İrtibat Bürosu, Acente İzni (Form
1010),
b) İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin
Geçici Durdurulması (Form 1008),
c) İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin
Sürekli Durdurulması (Form 1009),
bildirimleri (LST sistemi üzerinden, İ.K. İşlemleri / İ.K. Yönetimsel sayfasında
yer alan “Yerleşim Tanımlama” veya “Yerleşim Kapatma” bölümlerinden) aracı
kurumlar tarafından Birliğimize yapılmaya devam edilecektir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

