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Değerli Yatırımcılarımız,
COVİD-19 salgını nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/03/2020 tarih ve 2020/19 sayılı
bülten ile uygulamaya yönelik bazı tedbirler paylaşılmıştır (tüm bültene ulaşmak için linke tıklayınız). Bu
düzenlemelerden biri, özkaynak tamamlama oranı hakkındadır. Uygulamada, koruma oranı olan %35
oranı altına düşen hesapların özkaynak oranını %50’ye çekmesi gerekmektedir. SPK’nın salgın ile
mücadele kapsamında yaptığı düzenleme ile, ikinci bir duyuruya kadar, özkaynak tamamlama oranı %50
oranından %35 oranına düşürülmüştür. SPK’nın yaptığı diğer önemli düzenleme de emir kabulündeki
belge ve kayıt düzeni ile ilgili olup, uzak erişim tesis edilmiş personelimiz tarafından gerekli tevsik edici
belgeler sağlandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu’nun duyurusu kapsamında emir kabul
edilebilecektir.
Bunun yanı sıra, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını göz önünde bulunduran Kurumumuz, küresel olarak
yaşanan bu zor günlerde aşağıdaki ilave tedbirleri almıştır:
Genel müdürlüğümüzde teknoloji ve insan kaynağını; organizasyonumuzu ve iş süreçlerini dikkate alarak
asgari kadrolar ile iş sürekliliğini devam ettirmek üzere bazı şubeler ve irtibat bürolarımızı kapsayacak
şekilde acil durum planımız devreye alınmıştır. Bu doğrultuda kısmi şube ve irtibat bürolarımızda ofis
kullanımına geçici bir süre ara verilerek, şube personelimizin uzak erişim ile hizmete devam etmesi
sağlanmıştır. Genel Müdürlük, Ankara, İzmir, K.Ereğli, Kartal, Kıbrıs şubelerimizde ise hem ofis kullanımı
hem uzak erişim ile çalışılmaya devam edilmektedir.
• Tüm yatırımcılarımızın, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Online Kanallarını kullanmasını
önemle rica ederiz.
• 24 Mart gününden geçerli olacak şekilde, gün içi ilave alım limitlerinde güncelleme yapmıştır.
Alternatif dağıtım kanallarından ve online şubeden alım limitlerinizi anlık olarak takip
edebilirsiniz.
• Operasyonel süreçleri hızlı ve güvenli şekilde devam ettirebilmek için yatırımcılarımızın EFT çıkış
taleplerinde, kurum içi nakit virmanı ile pay senedi virmanı işlemlerinde sadece kendi adlarına ve
hesaplarına olan işlem talimatları yerine getirilmektedir. 3 şahıslara yapılacak EFT çıkışı-nakit ve
pay senedi virmanı talepleri kabul edilmemektedir.
Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.
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