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Referans
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Takibi /

: Nitelikli Yat#r#mc# :lemlerinin Takibi ve Tahsisli Sat#:a Konu Menkul K#ymet Takibi

LG L : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE P YASALARI YÖNET C LER
( ARACI KURULU LAR / BANKALAR)
Sermaye Piyasas# Kurulu taraf#ndan (Kurul), Kurul’un 19.08.2010 tarih ve
24/700 say#l# toplant#s#nda, arac# kurulu:lar taraf#ndan nitelikli yat#r#mc#lardan al#nacak
beyan

çerçevesinde,

nitelikli

yat#r#mc#lar#n

di=er

yat#r#mc#lardan

ayr#

olarak

izlenebilmesi ve ayr#ca tahsisli olarak yap#lm#: ihraçlarda yat#r#mc# say#s#n#n 100’ün
üzerine ç#kmamas#n# teminen al#nacak tedbirlere ili:kin olarak;
1) Nitelikli yat#r#mc#lar#n i:lemlerinin takibi için;
i.

Kurulu:umuz

üyeleri

taraf#ndan

yat#r#mc#lar#n

”Nitelikli

Yat#r#mc#”

olduklar#na ili:kin bilgiyi Merkezi Kaydi Sisteme (MKS) iletmelerinin
sa=lanmas#na, yat#r#mc# beyan#na ili:kin kay#tlar#n yat#r#mc#dan al#nacak
beyan

do=rultusunda

do=rudan

arac#

kurulu:lar

taraf#ndan

olu:turulmas#na,
ii.

Bir yat#r#mc#n#n MKS kay#tlar#na göre nitelikli yat#r#mc# addedilebilmesi için
üye kurumlardan birinin bildiriminin yeterli kabul edilmesi, bildirimi yapan
kurumlar d#:#ndaki kurumlar#n, söz konusu yat#r#mc# ad#na kendilerinde
aç#lm#: hesap bulunmas# kayd#yla, bu yat#r#mc#n#n nitelikli yat#r#mc# olarak
görebilmelerine imkan verilmesine,

iii.

Nitelikli oldu=u bildirilen yat#r#mc#n#n tüm tekil hesaplar#n#n nitelikli
yat#r#mc# hesab# olarak MKS kay#tlar#nda yer almas#na, ancak mü:terek
hesaplar#n nitelikli olarak addedilebilmesi için hesab#n sahibi tüm ki:ilerin
nitelikli yat#r#mc# olduklar#na dair bildirimin MKS’ye yap#lmas#na,

iv.

Nitelikli yat#r#mc# özelli=inin kaybedilmesi durumunda, herhangi bir üye
taraf#ndan iletilen bildirim do=rultusunda, söz konusu yat#r#mc# bilgisinin
nitelikli yat#r#mc# listesinden silinmesine, bu do=rultuda nitelikli yat#r#mc#
olarak kabul edilen bir yat#r#mc# için i:lem yap#lmadan önce tüm kurumlar
taraf#ndan söz konusu raporun kontrol edilmesi yükümlülü=ünün arac#
kurulu:lara ait olmas#na,

2) Kurul taraf#ndan kayda al#nan k#ymetlere ili:kin tahsisli sat#:larda, ilgili
menkul k#ymetin 100’den fazla ki:iye sat#lmas#n# engellemek üzere;

i.

Kurulu:umuz taraf#ndan, arac# kurulu:lara anl#k olarak söz konusu
k#ymete sahip yat#r#mc# say#s#n#n raporlanmas#na,

ii.

Arac# kurulu:lar#n, söz konusu k#ymetlerin sat#:#ndan önce bu raporu
kontrol etmelerinin ve bu çerçevede 100 ki:iyi geçmeyecek sat#:lar#
gerçekle:tirmelerinin

öngörülmesine,

bu

çerçevede

tahsisli

sat#lm#:

k#ymetlerin 100’den fazla ki:iye sat#lmamas#na ili:kin gerekli tedbirleri
alma yükümlülü=ünün arac# kurulu:larda olmas#na,
ve tüm bu hususlar#n, Kurulu:umuz taraf#ndan ilgililere duyurulmas#na karar
verildi=i bildirilmi:tir.
Bu kapsamda,
1) Üyelerimizce MKS’ye nitelikli yat#r#mc# bildiriminin yap#lmas# amac#yla,
“TH132 Nitelikli Yat#r#mc# Giri: CSV ve Ekran#”, “TH132 Nitelikli
Yat#r#mc# Silme”, “TH134 Nitelikli Yat#r#mc# Onay/ ptal” Ekranlar# ile
söz konusu nitelikli yat#r#mc#lar ve hesaplar#n#n izlenmesini sa=layan,
“RP344 - Nitelikli Yat#r#mc# Hesap Durum Raporu” haz#rlanm#: olup csv
ve rapor format bilgileri ekte verilmi:tir.
2) Kurul taraf#ndan kayda al#nan tahsisli sat#:lara konu ilgili menkul
k#ymete sahip yat#r#mc# say#s#n#n raporland#=# “RP345 Tahsisli Sat#:a
Konu K#ymet Sahibi Yat#r#mc# Say#s# Raporu” haz#rlanm#: olup rapor
format# ekte verilmi:tir. Söz konusu rapor, Kurul’un Seri II, No:22
“Borçlanma Araçlar n n Kurul Kayd na Al nmas

Ve Sat

na

li kin

Esaslar Hakk nda Tebli ”i Madde 8, üçüncü f#kras# sakl# kalmak
kayd#yla,

rapor

saati

itibariyle

geçerli

olan

bilgi

kayd#n#

raporlayacakt#r.
Yukar#da belirtilen uygulamalar 20.09.2010 tarihi itibariyle üye kullan#m#na
sunulacak olup, “TH132 Nitelikli Yat#r#mc# Giri:/Silme” ve “TH134 Nitelikli
Yat#r#mc# Onay/ ptal” Ekranlar# Kullan#c# K#lavuzu ayr#ca duyurulacakt#r.
Bilgilerinizi ve gere=ini rica ederiz.
Sayg#lar#m#zla,
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