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Tüm Ticaıet Borsaları Genel Scketerliklerj

ODALAR VE B_ORSALAR
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Bilgi Sistemleri (Genel)

Sayın Gencl Sekreler

Bilindiği iizere; onuncu

(2014-20 l s)Kalknma Plarıında yer alan"Kayıt
Dışı Ekonominin Azaltılması Eylem
Planı" Gelir İdaresi Başkanlığınca Koordine edilmektedir.

söz konusu eylern planının 5],ınci maddesi Ticaret Bakanlığı'nın
sorumluluğunda yünıtülmekte ve tarrmsal
destek uYgulamalarına ilişkin belge.diizeniıin saglıklı bir
ışı"-"J;;;;İı;;;;;;
ş?nıa"
müessesinin ve
-dı-ı"-İ;;suıın
borsalardaki tesciİ iŞlemlerine yönelik otomasyon-sistemlerinin
etkin uır ş"kiı;;
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Kayıt DlŞl Ekonominin Az.al lma-sı Eylem PIanının 5L Maddesindeki
hususlann yerine getirilmesi maksadıyla
Ticaret Bakanllğı, Tanm ve orman Bakanlığı ve Gelir idaresi BaşkanJığı,nın
y;rkiİ;;-iı;";rpılan töplantılar
sonucunda KaYıt DıŞı ile Mücadele Tarımsal Desı.ek Uygulam"İ-r
r"-so..İ
İ;;;';";*,
Eylem planı
başlığı aitında alt eylem ( 5 bileşen, l6 eylem) maddcleri -hazırlanmıştır.
Söz konusu madde]erin Borsalanmrzı ilgiIendiren 2 nci maddesinde "Boısa
otomasyon sisteminin, Türkiye,de
faaliyet gösteren tiim borsalarca kullanılması zorırnluIuğu getirilece]«ir." ıriııını"tiiç"r-eı.t"al..

Oıuncu Kalkınma Planında yer alan hususlar kapsamında; Birliğimizce l,iBoS (Ticaret
Borsaları Otoınasyoıı
Sistemi) yazılımı hayata geçirilmiştir.
Söz konusu yazrlımın yapılması aşamasında Borsalanmızla istişare edilmiş, birebir görüşıneler yapılmış
ve
gelen taleP ve Yönlendirmeler ıŞığında yazılrm tamamlanrıırş ve soıuasında
gİrçekleştırilmiştir.
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rliğimizce geliştirilen TiBOS otomasyon sistemi 26 Mart 20 g tarihi itibariylc 60 Borsa tarafından canlı
ku]laııma baŞlaYacalıır. Geri kalan 53 Borsamız ıla en kısa siirede sisıeme alınacak olup. TiBoS sjsıemine
geçene. kadar aşağıda belirtilen hususlara azami dikkatin gösterilınesi;

a- ,rrl
'i, l;4,', , , _ . Tescil işlemleri esnasında, müstahsillere ait stopaj vergilerinin tüsilat kontrolünün yapılarak,
t2 ." | ' ,,; nereP-in adenmemiş olması durumunda, tüsilatın sağlanmasİ veya yeterli teminat (Nakjt v;y; nakde
' al,-7;9"2,
,>' ;tVrilebilir ıutarların ın alındıktan sonra ıescil işlem|erinin gerçekleştirilmesi,
Tescil ücretlerinin tüm üycler için (müstahsil, tüccar) aynı oranda uygulanması ve tcscil
,,,|

)

./
; jifıfel İnjı peşinen alınması,
,J'
]. Tüm tescil işlemleriıde süre takibinin titizlikle aftınmast ve belirtjien sürelerde tcscil
\,
_riU' 7orunJuluğıınun yerine getirilmemesi halinde tescil ücretinin yiizde elli fazlası ile tahsil editmesi,
-,"
. tahsilatın yapılmaması durumunda ise ıescil işleminin gerçek leşririImemesi.
,
!4. MüŞterek Alım-Satm Beyannameleriniı içeriğinde yer alan tiim tüccar ve müstahsillere ait
Bu belge,5070 sayılı Etektronik
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Borsalara dahii maddelerin ru,çy,-q-,"au
veya satlmma ilişkin ürün bazında
sıok ıakib;r.
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başlanacağı için, her üyenin alım

gerekmektedir.
AyT ıca,

TıBos yazılımrna yeni

geçeceklere talep ediImesi halinde,
eğitim programlarl düzen]enebilecektir

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

e*"54
Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekıeter
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