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LG L : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE P YASALARI YÖNET C LER
( HRAÇÇI RKETLER, ARACI KURULU LAR)
Sermaye Piyasas Kurulu’nun (Kurul) ayn tarihli Haftal k Bültende yay nlanan
23.07.2010 tarih ve 21/655 say l karar ile %stanbul Menkul K ymetler Borsas (%MKB, Borsa)
Hisse Senetleri Piyasas nda i*lem gören *irketlere ili*kin fiili dola* mda pay oran kavram
aç klanarak, Borsa’da paylar i*lem gören tüm *irketlerin, fiili dola* mdaki pay oran kriterleri
kapsam na giren tüzel ve gerçek ki*ilerin kimlik ve unvan bilgilerini, sicil numaralar ile
birlikte Kurulu*umuza bildirmesine karar verildi1i duyurulmu*tur.
%hraçç *irketler 16/08/2010 tarihinden itibaren Merkezi Kaydi Sistem (MKS)
uygulamas nda Ek-1’de format bilgisi yer alan (CSV) Dosya Aktar m %*lemlerini kullanarak,
Kurul karar n n (a) f kras nda yer alan i. , ii., iv. ve v. no.lu bentlerinde istenen bilgileri
iletebilecektir. Kurul karar n n (b) f kras uyar nca, (a) f kras nda yer alan bilgilerin her ay n ilk
i*lem günü Kurulu*umuza bildirilmesi süreci, ihraçç *irketlerin veya ihraçç *irketler ile ortak
sorumluluk taahhütnamesi imzalam * olan di1er üyelerimizin 25/08/2010 tarihine kadar
gerekli bilgileri MKS’ye aktarmas , belirtilen tarihten sonra da verileri güncel tutmas olarak
uygulanacakt r. MKS uygulamas nda, *irketlerin aktard klar

kay tlar

izlenebilmesi için

geli*tirilen rapor format Ek-2’de yer almaktad r.
Kurul karar n n (a.) f kras n n iii., vi., vii., viii., ix. numaral alt bentlerinde yer
alan bilgiler MKS kay tlar üzerinden olu*turulacakt r. Bu kapsamda kaydi sistem mevzuat
çerçevesinde, fiili dola* m miktar n n do1ru *ekilde tespit edilebilmesini teminen üyelerimizin
pay devri, teminat, hukuki k s t gibi kay tlar MKS uygulamas nda zaman nda tesis etmeleri
konusunda gerekli özeni göstermeye devam etmeleri gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gere1ini rica ederiz.
Sayg lar m zla.

MERKEZ

Ek : 1 - (CSV) Dosya aktar m format
2 – Rapor format
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