MERKEZi KAYIT

ıSTANBUL

Referans
VDRM\ Veri
Depolama Kuruluşu

Tarih
02/11/2018

İLGİLİLER:-SAYIN GENEL MÜDÜR ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(YATIRIM KURULUŞLARI VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ)
Bilindiği

üzere,

Kuruluşumuz

6362

Sayılı

Sermaye

istikrarın

çerçevesinde sistemik riskin gözetimi ve finansal
piyasasında

gerçekleştirilen

tarafından

(Kurul)

işlemlerin

Veri Depolama

raporlanması

Kuruluşu

çalışmalar

neticesinde; "Veri Depolama

Hakkında

Yönetmelik" (Yönetmelik)

olarak

Kanunu'nun 87'nci maddesi

korunması

amacıyla,

çerçevesinde Sermaye

yetkilendirilmiştir.

Kuruluşu 'nun

19.09.2018

Piyasası

Faaliyet,

tarih

ve

Kurul

Çalışma

Piyasası

Kurulu

tarafından yapılan
Esasları

ve Denetim

Sayılı,

30540

sermaye

Veri

Depolama

Kuruluşlarına Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esasla r Hakkında Tebliğ " (Tebliğ) ise 27.10.2018

tarih ve 30578
Tebliğ

Sayılı

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

hükümleri çerçevesinde, organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen türev

i şlemlerine ilişkin

diğer

Resmi Gazete'de

yatırım kuruluşları,

bilgilerin,

portföy yönetim

finansal kurumlar da dahil olmak üzere tüzel

olarak e-VEDO Platformu'na
Tebliğ'de
yatırım

raporlanması

30.11.2018

kişiler tarafından

merkezi

karşı

ilgili düzenlemelere uygun

işlemlerine

taraf olan ve/veya

gerçekleştirdikleri

tarihinde

aracılık

işlemleri

04.12.2018 tarihinde e-VEDO Platformuna iletmeleri zorunludur. Bunun
yatırım

kuruluşlarının

sözleşmeler

30.11.2018 tarihi itibariyle henüz

sonlandırılmış

ya da

olan

eden

en

geç

yanı

sıra

sonuçlandırılmamış

olan

akdedilmiş

ve 30.11.2018 tarihi itibariyle

sözleşmeleri

01.01.2019 tarihine kadar e-

ile 01.01.2018 tarihinden sonra

sonuçlandırılmış

taraf ve

gerekmektedir.

yer alan hüküm çerçevesinde türev

kuruluşlarının

şirketleri,

VEDO Platformuna iletmeleri gerekmektedir.
Yatırım

kuruluşları

dışında

Türkiye'de

yerleşik

organize ya da tezgahüstü piyasalarda Kurulca
olmaksızın

akdettikleri

01.01.2019 tarihinde

türev

araç

tüzel

yetkilendirilm i ş

sözleşmelerine

başlamaktadır.

kişilerin

Bunun

ilişkin

yanı

sıra

bir

aralarında

yurtdışı

yatırım kuruluşu aracılığı

raporlama

ilgili

veya

yükümlülüğü

kurumların

ise

01.01.2019

tarihi itibariyle henüz sonuçlandırılmamış olan sözleşmeler ile 01.01.2018 tarihinden
sonra

"Ç/a

akdedilmiş

ve 01.01.2019 tarihi itibariyle

sonuçlandırılmış

Mahallesi, Bocsa istaobol Caddesi No , 4, 34467 Sanyec-İsta o b o l

Tc

ya da

sonlandırılmış

0212 334 S7 DO F ,0212 334 57 S~

k.com.tc

sözleşmeleri

olan

31.01.2019

tarihine

kadar

e-VEDO

Platformuna

iletmeleri

gerekmektedir.
Yukarıda

aracılık

eden

belirtilen düzenlemeler çerçevesinde, türev

yatırım

yükümlülüklerinin

kuruluşlarının

doğduğu

gün

26.11.2018,
e-VEDO

diğer

tüzel

Platformu'na

işlemlerine

kişilerin

üyeliklerini

taraf olan ve/veya

ise en geç raporlama
tamamlamış

olmaları

gerekmektedir.
e-Vedo Platformuna üyelik
a)

Raporlama

belirlenmiş

b)

teknik

Raporlama

personeli istihdam

faaliyetlerini
donanım

başvurusunda

yerine

getirebilecek

ve güvenlik sistemine sahip

işlemlerinin yapılmasını

ve

kurumların,

MKK

tarafından

asgari

nitelikleri

olmaları,

ve izlemesini yürütecek yeterli

sayıda

ve nitelikte

etmiş olmaları,

c)

Üyeliğe giriş aidatını yatırmaları1,

ç)

Tüzel

Kişi

bulunacak

Kimlik Kodu

almış olmaları

zorunludur.
Üyelik başvuru formu, üyelik sözleşme ve diğer belgeler genel mektup ekinde yer
almaktadır.

(Ek)

Bilgilerinizi ve

gereğini

rica ederiz.

Saygılarımızla;

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

urulu Üyesi
Ek: Üyelik dokuman seti
Bilgi İçin:

1

Setenay YAĞANOĞLU

0212 334 5789

Tuba KAYNAK

0212 334 7433

Bilgehan KAVLAK

O 212 334 57 00/7483

Yönetim Kurulumuzun 12 .10.2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Piyasanın gelişimine katkıda
ve işlem taraflarının maliyetlerinin artırılmaması amacıyla 31.05 .2019 tarihine kadar ücret alınmayacaktır.

bulunulması
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