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Ba bakanhk
Sermaye Piyasas i Kurulu

: 0 >> \ Aracilik Faaliyetleri Dairesi

Sayi : 32992422-205.02.03-E.6482 03.06.2016
Konu : Asgari ozsermaye agigma ili^kin Kurul

like Karan hk.

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

34394 Levent/ISTANBUL

Kurulumuzun 01.06.2016 tarih 18 sayili toplantisinda alinan i-SPK.43.1 (01/06/2016
tarihli ve 18/618 s.k.) sayih Ilke Karan ile;

Seri:V, No:34 sayih "Araci Kurumlarin Sermayelerine ve Sermaye Yeterliligine hi§kin
Esaslar Tebligi"nin (Teblig) uygulanmasma ili^kin olarak;

1) Asgari ozsermayenin ongorulen tutann altinda gercekle^mesi halinde;
a) Asgari ozsermayenin Teblig'de ongorulen tutarin altinda fakat %75'i ve daha fazlasl

olmasi halinde, araci kurumlara soz konusu eksikligin yil icinde ilk kez gercekle§mesi
durumunda 20 i*giinii, ikinci kez gercekle$mesi durumunda 10 i^gund ve

b) Asgari ozsermayenin, bu Teblig'de ongorulen tutann %75'inden az olmasi halinde,
eksikligin yil iginde ilk veya ikinci kez gercekle^mesi halinde araci kurumlara 10 i^gunu

sure verilmesine, verilen sureler iginde aykinhgin giderilmemesi veya aykiriligin yil
icinde 3 uncii kez tekrar etmesi halinde Teblig'in 28'inci maddesi ikinci fikraslnln
uygulanmasl suretiyle Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 97'nci maddesi hukumleri ile 111-39.1
saylll "Yatinm Kurulu^lannin Kurulu$ ve Faaliyet Esaslan Hakkinda Teblig"in 67'nci
maddesi kapsaminda aynca ek sure verilmeksizin, araci kurumlann faaliyetlerinin gegici
olarak durdurulmasina,

2) Asgari ozsermeye yukumlulugunun saglanmamasi durumuna ili^kin olarak; 1 inci
madde uyannca 20 i^ genii sure verilmesi ongorulen araci kurumlarin, aykinligm tebligi
tarihinden itibaren 3 i$giinii; 10 i^ genii sure verilmesi ongorulen araci kurumlarin, aykiriligin
tebligi tarihinden itibaren 2 i^giinii iginde Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.S.'ye
(Takasbank) teminat mektubu tevdi etmeleri veya ba^ka bir yontemle sermaye yeterliligi
tabani yukumlulugunu saglamalan halinde bu aykinhgtn Teblig ve bu karann I inci
maddesinin uygulanmasma esas bir ihlal olarak dikkate alinmamasina,

3) Sermaye yeterliligi tabani yukumlulugunun saglanmamasl durumuna ili$kin olarak;
Teblig uyannca 30 i$ gums sure verilmesi ongorulen araci kurumlann, aykiriligin tebligi
tarihinden itibaren 4 i$ gums, 20 i^ gums sure verilmesi ongorulen araci kurumlann 3 i$ gums
ve 10 i$ gums sure verilmesi ongorulen araci kurumlann 2 i$ gums irinde Takasbank'a teminat
mektubu tevdi etmeleri veya ba^ka bir yontemle sermaye yeterliligi tabani yukumlulugunu
saglamalari halinde bu aykinligin Teblig'in 28 inci maddesinin uygulanmaslna esas bir ihlal
olarak dikkate almmamasma,

4) Yukanda belirtilen sureler sona erdikten sonra teminat mektubu tevdi edilmesi
halinde, soz konusu aykirlllgln Teblig He bu karar kapsaminda degerlendirilerek ihlal olarak
kabul edilmesine, ancak bu teminat mektubunun Takasbank'ta bloke edilecegi azami surenin
hesaplanmasinda ise aykiriligin Kurulca tebligini izleyen ilk gunun ba$langig tarihi olarak
alinmasina,
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5) Asgari ozsermaye veya sermaye yeterliligi tabani yukumlulugunu saglamak amaclyla
Takasbank'a tevdi edilecek teminat mektubunun blokaj siiresinin, tevdi tarihinden itibaren
azami 0 ay olmaslna ve Teblig'in 32'nci maddesi kapsaminda talep edilmesi halinde bu
surenin 3 ay daha uzatilabilecegi dikkate alinarak bu sure icerisinde aykinligin giderilmesine,
soz konusu sureler icerisinde, izleyen tablolarda acigin artmasi halinde teminat mektubu ya da
diger yontemlerle kar§ilanamayan acik i9in yukanda sayilan hiikumler kapsaminda ek teminat
mektubu tevdi edilmesine,

6) Teblig'in 28'inci maddesi uyannca sermaye yeterliligi tabani yukumlulugunun
saglanmasi ve ek teminat mektubunun tevdi edilmesi i9in verilecek surenin belirlenmesinde,
ek acigin ortaya ciktigi sermaye yeterliligi tabani hesaplama tablosunda gorulen sermaye
yeterliligi tabaninin, sermaye yeterliligi tabani yukumlulugune oraninin dikkate alinmasi, ayni
^ekilde asgari ozsermaye acigmm belirlenmesinde de hesaplama tablosunda gorulen
ozsennayenin, gerekli asgari ozsermayeye oraninin dikkate ahnmasl., (3) nolu bentte belirtilen
sureler icinde ek teminat mektubu tevdi edilmesi veya ortaya cikan ek acigin ba$ka bir
yontemle kapatilmasi halinde (3) nolu bent hukumlerinin, aksi durumda (4) nolu bent
hukumlerinin gecerli olmasina,

7) Asgari ozsermaye yukumlulugu, sermaye yeterliligi tabani yukumliilugii ve likidite
yukumluluklerinden ikisi veya daha fazlasinin ayni anda saglanamamasi durumunda;

a) Asgari ozsermaye veya sermaye yeterliligi tabani yukumlulugunu saglamak amaclyla
Takasbank'a tevdi edilen teminat mektubu veya nakit blokajinin, varsa diger aykiriligin
giderilmesinde de dikkate alinmasina,

b) Takasbank'a tevdi edilen teminat mektubu veya nakit blokaji tutari ile donen
varliklar tutan toplami, kiss vadeli borclari kar^iliyor ise ek bir i^leme gerek kalmaksizin
araci kurumlann likidite yukumlulugunu de ayni yontemle saglanmi$ olmasina,

8) Yukarida belirtilen hesaplama ^ekli dikkate alinarak sadece likidite yukumlulugunun
saglanmasi igin de teminat mektubu veya nakit blokaji kullanilabilmesine, bu durumda
Teblig'in 30'uncu maddesi kapsaminda (3) ve (4) nolu bent hukumlerinin gecerli olmasina,

9) Teblig'de belirtilen herhangi bir yukumlulugun (asgari ozsermaye, sermaye
yeterliligi tabani, likidite yukumlulugu ve borclanma siniri) saglanamamasi halinde, araci
kurumlara yukumlulugu saglamas i9in verilen ilk sure sona ermeden, izleyen tablo
donemlerinde acik durumunda meydana gelen degi^me Teblig ve bu karar uyannca farkli bir
sure gerektiriyorsa verilen ilk sureden fazla olmamak uzere daha kisa olan surenin gererli
sayilmasina, aym $ekilde birden fazla yukumlulugun saglanamamasi halinde ongorulen
surelerin kisa olaninin uygulanmasina,

10) Teblig'in 28, 29 ve 30 uncu maddeleri ile bu kararda yer clan "yil icinde"
ifadesinin, Teblig'in anilan maddeleri uyarinca Kurulca yapilacak ilk aykinlik bildiriminin
tebligini izleyen bir yillik donemi kapsamasina,

11) Yukarida belirtilen hiikUmlerin yururluge girdigi tarihten once Teblig kapsamindaki
yukumlulukleri saglayamayan araci kurumlarin, ihlal sayilmamasma yonelik verilen sureler
icinde yukumluluklerini teminat mektubu tevdi ederek veya bqka bir yontemle saglamalari
durumunda, soz konusu aciklarinin da Teblig'in 28, 29 ve 30'uncu maddeleri ile Ilke Karan
uygulanmasina esas bir aykinlik olarak dikkate almmamasina

karar verilmi^tir.
Bu kapsamda, 24.02.1999 tarihli ve 20/215 sayili Kurul like karan yururlukten

kaldirilmi$tir. I-SPK.43.1 (01/06/2016 tarihli ve 18/618 s.k.) sayili like Karan ile getirilen
hukumlere uygun hareket edilmesi gerekmekte olup, aksi halde mevzuatta yer alan cezai
hukumlerin uygulanmasinm soz konusu olacaginin uyelerinize hatirlatilmasinda yarar

gorulmu^tur.
Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

e-imzalidtr
Ali Ihsan GUNGOR

Daire Ba^kani
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