ELEKTRONİK KAYIT KURALLARINDA DEGİşİKLİK YAPILIVIASINA DAİR
KARAR

MADDE ı - Bakanlık .Makamının ] 5/0212013 tarihli ve 2013 /08
konulan Elektronik Kayıt Kurallannın 6 ncı maddesine

yürürlüğe

sayılı Onayları
aşağıdaki

ile

fıkralar

eklennıiştir.

"(3) Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıt1andırtetların lisanS1J11n; geçerlilik süresi
bitiminde yenilenmemesi , askıya alınması, askı kararının kaldırılması ve lisansm iptal
edilmesi hallerinde durum Bakanlıkça EKK ' ya bildirilir.
(4) Lisansı yenilenmeyen , askıya alınan veya iptal edilen lisanslı depo işletmesinin
elektronik ürün senedi oluşturmasına izin verilmez. Lisansı yenilenmeyen veya iptal edilen
lisanslı depo işletmesince tüm ürünlerin ilgili Yönetmelik çerçevesinde mudilerine teslim
edilmesi ve elektronik ürün senetlerinin iptal edilmesinin akabinde lisanslı depo işletmesinin
EKK üyeliği iptal edilir.
(5) Lisansı yenilenmeyen v eya iptal edilen yetkili sınıflandırıcının EKK üye1iği iptal
edilir. Lisansı askıya alınan yetkili sınıflandırıcının askı süresince Sisteme veri aktarmasına
izin verilmez."

l\1ADDE 2 - Aynı Kuralların 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Bu Kurallarda öngörülen bildirİmlerin ve Yönetmeliğin 7 ncİ maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca oluşturulacak elektronik ürün senedi alım satım belgesinin (EK-4) mudilere
gönderilmesinde, üyeler tara fından EKK 'ya iletilen mudinin mobil te lefonu ve/veya e-posta
adresi kullanılır.
(2) Elektronik ürün senedi alım satım belgesinin ihtiva edeceği bilgiler ilgili üye, borsa
ve/veya takas merkezinden alınır.
(3) Mudinİn mobil telefonu ve c-posta adresi ile elektronik ürün senedi a lım satım
belgesinin içeriğindeki bilgilerin doğruluğundan ilettikleri bilgi kapsamında ilgili üye, borsa
ve takas merkezi soıumludur.
(4) Elektronik ürün senedi alım satım belgesinin herhangi bir nedenle mudiye
iletilemediği durumlarda ilgili belge, başvurusu üzerine mudıye verilmek üzere üye tarafından
sistemden temin edilir. "

başlıklı

MADDE 3 - Aynı Kuralların " rvtudi Hesabı Açılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler"
EK-2'sinin birinci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
" c. E-posta adresi"
l\1ADDE 4 -

Aynı

Kurallara ekte yer alan belge EK-4 olarak ilave

MADDE S - Bu Kurallar
MADDE 6 - Bu

Kuralları

Bakanlık Makamının onayını

Gümrük ve Ticaret

müteakip

edilmiştir.

yürürlüğe

girer.

Bakanı YÜıütür.

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre gü venli elektronik imza ilc imzalanmistir.

