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GENEL MEKTUP
No: 739

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi: Yatırım Ortaklıkları

Konu : Dar Yetkili Aracı Kurumların Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Hk.

Yatırım hizmet ve faaliyetlerine “dar yetkili aracı kurum” olarak devam edecek
aracı kurumların uyacakları esaslara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(Kurul) 27.11.2015 tarih ve 32 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin, Kurul’un
30.11.2015 tarih ve 32992422-225-E.13004 sayılı yazısı Genel Mektubumuz
ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul’un 30.11.2015 tarih ve 32992422-225-E.13004 sayılı yazısı.



.i.
T.C.

Ba^bakanhk
Sermaye Piyasas i Kurulu

ARACILIK FAALIYETLERI DAIRESI

Sayi : 32992422-225-E.13004
Konu : Uyelerinize duyurulacak hususlar hk.

TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI
Biiyukdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat: 4

34394 1. Levent/ISTANBUL

30.11.2015

Erste Securities Istanbul Menkul Degerler A.$.'nin (Araci Kurum) 111-37.1 sayl.h

Yatirim Hizmetleri ve Faaliyetleri he Yan Hizmetlere Ili$kin Esaslar Hakkinda Teblig ve III-

39.1 saylh Yatirim Kurulu$lannm Kurulu$ ve Faaliyet Esaslarl Hakkinda Teblig uyannca

faaliyet izinlerinin yenilenenerek "dar yetkili araca kurum " olarak yatinm hizmet ve

faaliyetlerine devam etme talebinin gore§iildugu Kurulumuzun 27.11.2015 tarih ve 32 saylli

toplantisinda aynca Araci Kurum'un Kurulumuza sundugu bazi hususlara ili^kin goru^ ve

onerileri gor4ulmu§ olup, bu cercevede;

1) Merkez diy i orgutu olmayan turn "dar yetkili araci kurumlar"in tefti$ faaliyetini

gergeklqtirecek olan personelinin (mufetti^inin) yarl zamanli olarak cali$abilecegine,

2) "Dar yetkili araci kurum" olarak faaliyet gosterecek araci kurumlarin muhasebe

faaliyetlerinin uygun altyapiya sahip tam to ekkullii bir muhasebe firmasindan "disandan

hizmet alimi" kapsaminda alinabilmesine, ancak mu^teri bilgilerinin gizliliginin korunmasi

hususunda araci kurumun sorumlulugunun devam edecegi hususunun hatirlatilmasina,

3) "Dar yetkili" olarak yetkilendirilen araci kurumlarm saklama hizmeti vermeleri

mumkun olmadigrndan, bu araci kurumlarda hesap sahiplerine ula§ilmasl ya da tasfiye

edilmesi mumkun olmayan hesaplarin varligi halinde bu ter hesaplarla ilgili olarak a^agida

onerilen prosedurun uygulanmasma,

"I. Oncelikle hesap sahiplerine iadeli taahhiitlu mektup ile araci kurumun yeni hukuki

statusii hakkinda bilgi verilmeli, bu bilgilendirmede artik saklama hizmeti sunulamayacaga

hususu ozellikle vurgulanmali ve hesaptaki nakit ya da kaymetler miigerinin tercihine uygun

^ekilde teslim ya da virman edilmelidir.
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2. Bu siirec sonunda ulastlamayan miisterilerin olmast halinde , araci kurum

tarafindan bu mu,teri hesaplarindaki nakitya da krymetlerin,

a) Musterinin bildirdigi backa bir hesaba virmanlanmasi dipnda ba,Fka hicbir i,yleme

izin verilmemek uzere, araci kurumun tuzel ki^iliginin devam etmekte olmasi dikkate alinarak

bagimstz denetim raporu hazirlatilmamasi ve mucteri bazinda bloke edilecek nakit ve/veya

sermaye piyasast araclarini gosterir listenin Takasbank 'a dogrudan araci kurum tarafindan

gonderilmesi kaydtyla Yatirim Kurulu,lari Tebligi 'nin 59 'uncu maddesinin (c) bendinde

ongoriildiigii cekilde aynz Teblig 'in 60 'nci maddesinde diizenlenen prosedure tabi tutulmast,

ya da

b) Araci kurumun emir iletimine aractlik faaliyeti kapsaminda lehine faaliyet

gostermek uzere sozlecme imzaladtgi i4lem ve/veya portfoy aractsi kurulup saklanmak uzere

devredilmesi,

alternatiflerinden biri secilerek uygulanmalidir. "

karar verilmi^tir.

Bilgi edinilmesini ve Birliginiz tarafindan uyelerinize duyuru yapilmasi konusunda

geregini rica ederim.

e-imzaltdir
Ali Ihsan GUNGOR

Daire Ba$kanl
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