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Referans
/KS/MKS Uygulamalar Düzenleme/

: F L DOLA IM PAY ORANI
LG L : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE P YASALARI YÖNET C LER
( HRAÇÇI RKETLER, ARACI KURULU LAR)
Kurulu umuz taraf ndan 03/08/2010 tarihinde yay nlanan 521 say l

genel

mektup ile Sermaye Piyasas Kurulu’nun (Kurul) 23.07.2010 tarih ve 21/655 say l karar ile
borsada i lem gören

irketlere ili kin al nan fiili dola mda pay oran n n belirlenmesi karar

çerçevesinde Kurulu umuza iletilmesi gereken bildirimler ve raporlar hakk nda bilgi verilmi ti.
Kurul 20/08/2010 tarih 2010/34 say l Haftal k Bülteninde fiili dola m pay oran
kavram kriterleri hakk nda aç kl k getirmek amac yla yap lan inceleme sonucunda de=i en
ilke karar n yay nlam

olup, fiili dola m tan m d

nda kalacak ki i ve kurulu lar n kapsam

de=i tirilmi tir. Gelinen a amada, Kurul karar n n (a) f kras nda yer alan i. , ii., iv. ve v. no.lu
bentlerinde istenen bilgiler ihraçç
taahhütnamesi imzalam

irketlerin veya ihraçç

irketler ile ortak sorumluluk

olan di=er üyelerimiz taraf ndan 24/08/2010 tarihinden itibaren

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamas nda ekte format bilgisi yer alan (CSV) Dosya Aktar m
lemlerini kullanarak aktar labilecektir. 01/09/2010 tarihinden sonra fiili dola m miktar
tespit edilmeye ba lanacak olup, üyelerimizin 31/08/2010 tarihine kadar aktar m i lemlerini
tamamlamas , bu tarihten sonra verileri güncel tutmas
üyelerimiz taraf ndan bugüne kadar aktar lm

gerekmektedir. Öte yandan,

olan kay tlar ilke karar n n de=i mesi nedeniyle

Kurulu umuz taraf ndan iptal edilmi tir.
Kurul karar n n, (a.) f kras n n iii., vi., vii., viii., ix. numaral alt bentlerinde yer
alan bilgiler MKS kay tlar
bildirimlerin ihraçç

üzerinden olu turulacak olup bu tip ki i ve kurulu lara ait

irketler taraf ndan yap lmas na ihtiyaç duyulmamaktad r.

Bu çerçevede, fiili dola m miktar n n do=ru

ekilde tespit edilebilmesi için

üyelerimizin pay devri, teminat, hukuki k s t gibi kay tlar MKS uygulamas nda zaman nda ve
amac na uygun olarak tesis etmeleri ve TC Kimlik veya vergi numaras olmayan ah slar için
Kurul karar n n C. maddesinde belirtilen sürelere uyulmas

konusunda gerekli özeni

göstermeleri gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gere=ini rica ederiz.
Sayg lar m zla.
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