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YETKİLİ MÜESSESE BİLGİ SİSTEMİNE İLİŞKİN GENELGE
(2019/2)
Bilindiği üzere, yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve
denetimlerine dair usul ve esaslar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a
İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ ile düzenlenmiştir.
Anılan Tebliğ’in “Bilgi verme” başlıklı 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında “Bu
Tebliğ uyarınca başvurulardan, başvurulara ilişkin belgelerden ve bildirilmesi zorunlu olan
durumlardan hangilerinin Bakanlığa bilgi sistemleri aracılığıyla ve ne şekilde iletileceğine
ilişkin usul ve esaslar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, Bakanlığımıza Yetkili Müessese Bilgi Sistemi (YMBS) üzerinden
yapılan başvurularda;
1- Başvurunun oluşturulup 3 (üç) ay veya daha fazla süre onaylanmayarak
beklemesi
durumunda
(…………..
İZNİ/BİLDİRİMİ
BAŞVURUSU
OLUŞTURULDU) söz konusu başvurular sistem tarafından otomatik olarak
silinecektir.
2- Süreci başlamış ve Bakanlığımız personeli tarafından gerekli kontrolleri yapılarak
şirkete iletilen başvuruların şirket kullanıcısı tarafından 1 (bir) aydan kısa
zamanda onaylanarak Bakanlığımıza iletilmemesi durumunda, söz konusu
başvurular başka bir işleme gerek kalmadan sistem tarafından iptal edilecektir.
Diğer taraftan, adı geçen Tebliğ’in geçici 1 inci maddesinde “Bakanlıkça faaliyet izni
verilmiş ve bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseseler,
1/1/2019 tarihine kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak
üzere başvurmak ve 1/7/2019 tarihine kadar 6, 7 ve 9 uncu maddelerde öngörülen şartları
yerine getirmek zorundadır. 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 9 uncu maddenin
ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili
müesseselere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre
verilir. Belirtilen süreler içerisinde başvurmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen
yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.” hükmü
bulunmaktadır.
Bu çerçevede, geçiş sürecini tamamlamayan firmalara 1/7/2019 tarihine kadar
yükümlülüklerini yerine getirme süresi verildiğinden söz konusu firmaların bekleyen grup
seçim ön izni ve grup seçim izni başvuruları yukarıda belirtilen sebeplerle iptal
edilmeyecektir.
Bilgi edinilmesi rica olunur.

