EK-1 İHRAÇÇILAR VEYA BÜYÜK ORTAKLARI TARAFINDAN DİĞER ORTAKLARA YÖNELİK OLARAK
DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARINDA (SHAREHOLDER BENEFIT) MKK TARAFINDAN
YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN ESASLAR
GENEL ESASLAR
İhraççılar veya büyük ortakları tarafından diğer ortaklarına yönelik promosyon uygulamaları
çerçevesinde yapılacak işlemlerde MKK tarafından,





Promosyondan faydalanabilecek hak sahiplerinin tespiti ,
Yatırımcı başvuruları toplama
Üye bazında promosyona konu bakiye bilgisi raporlama
Menkul kıymet ödeme

hizmetleri verilebilir. Sözkonusu hizmetler ancak, promosyon koşullarının MKK işleyişine uygunluğu,
MKK’nın tabi olduğu mevzuat ve MKK’nın işyükü çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda
MKK tarafından uygun görülürse verilebilir.
Bu çerçevede ihraççılar/büyük ortakları tarafından, MKK tarafından herhangi bir hizmet verilmesine
ilişkin kamuya açıklama yapılmadan önce MKK’nın konuya ilişkin görüşünün alınması esastır.
ÜYE BAŞVURUSU
Ortaklara yönelik promosyon işleminde MKK tarafından hizmet verilmesi talebi ile, ödemelerin
yapılmasının öngörüldüğü tarihten 15 işgünü önce menkul kıymet ödemelerine kaynak teşkil edecek
hesabın bulunduğu üye tarafından ek’te yer alan belge ve bilgiler ile MKK’ya başvurulur.Promosyon
olarak sadece nakit ödemenin öngörüldüğü durumda, başvuru ihraççı veya ihraççı/büyük ortağın
konuya ilişkin yetkilendirdiği üye tarafından yapılır. MKK konuya ilişkin değerlendirilmesini ve varsa
ilave bilgi ve belge taleplerini ilgili üyeye bildirir.
PROMOSYONDAN FAYDALANABİLECEK HAK SAHİPLERİNİN TESPİTİ
Promosyondan faydalanabilecek hak sahiplerinin tespitinde MKK tarafından sadece MKK nezdindeki
kayıtlar esas alınır. Halka arz sonrası dağıtım listeleri ile MKK kayıtları arasındaki uyumsuzluk
durumlarında hak sahiplerinin doğrudan ihraççı/büyük ortak ile muhatabiyeti esastır.Hak sahiplerinin
tespitinde İMKB’de gerçekleşen alım satım işlemlerinde MKK kayıtlarında değişiklik yaratmayanlar
dikkate alınmaz. MKK nezdinde müşterek hesapta izlenen kıymetler hak sahipleri sayısına göre
oransal olarak dikkate alınır.
YATIRIMCI BAŞVURUSU
Promosyon uygulamasına ilişkin yatırımcı başvurusunun öngörüldüğü hallerde, başvuru ve
başvurunun iptali süreleri ihraççı/büyük ortak tarafından belirlenir.Başvurunun MKK’ya iletilmesinin
öngörüldüğü hallerde, başvuru ve başvurunun iptali esasları MKK tarafından belirlenir. MKK doğrudan
yatırımcılardan başvuru kabul etmez. Yatırımcılar adına başvuru üyeler tarafından yapılır.

ÖDEMELER
Ödemelerin başvuruya bağlandığı durumda, başvuru işlemlerinin tamamlanmasını izleyen ilk iş günü
gerekli menkul kıymet miktarı ilgili üyeye MKK tarafından bildirilir. Kamuya açıklanan tarihte ödeme
yapılabilmesi için ödeme günü en geç saat 10:00’a kadar yeterli bakiyeninin ilgili hesapta bulunması
gerekir. Ödemelerin başvuru anında karşılanmasının öngörüldüğü durumda, başvuruya konu hak
sahibinin promosyona hak kazandığı MKK tarafından kontrol edilir ve talepler üye bazında ilgili üyeye
raporlanır. Ödemeler MKK’nın herhangi bir müdahalesi olmaksızın üyeler arasında gerçekleştirilir.
Ödemelerin başvuruya bağlanmadığı durumda, promosyondan faydalanabilecek hak sahibi tespitine
esas son tarihi izleyen ilk iş günü gerekli menkul kıymet miktarı ilgili üyeye MKK tarafından bildirilir.
Kamuya açıklanan tarihte ödeme yapılabilmesi için ödeme günü en geç saat 10:00’a kadar yeterli
bakiyeninin ilgili hesapta bulunması gerekir. Ödemenin başvuruya bağlanmadığı durumda menkul
kıymet ödemesi ilgili hak sahibinin hesabına MKK tarafından otomatik olarak ödenir. Otomatik
ödeme işlemi ihraççı/büyük ortağın MKK’ya bildirmiş olduğu hesapta yeterli bakiye bulunması
halinde gerçekleşir.
Hak sahibinin birden çok hesabı bulunması durumunda MKK tarafından belirlenecek kriterler
çerçevesinde bunlardan biri ödeme için kullanılır.
Sadece nakit ödemenin öngörülmesi veya nakit karşılığı menkul teslimi öngörülmesi halinde MKK
promosyona hak kazanmış hak sahiplerinin ilgili menkul kıymet bakiyelerine ilişkin bilgiyi üye bazında
ilgili üyeye iletir.Verilen bu bilgi üye bazında konsolide bilgi olarak verilir, hak sahiplerinin kimlik ya da
hesap bilgileri verilecek bilgiler arasında yer almaz. Ödeme işlemleri tamamen ilgili üye tarafından
üye bazında yerine getirilir.
Promosyona hak kazanan paysahipliği bilgisinin MKK tarafından belirlenmediği durumda, ödemelerin
MKK tarafından yapılması istenirse ilgili hak sahiplerinin sicil bilgilerinin MKK’ya bildirilmesi
zorunludur.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
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İlgili ihraççı Ünvanı
İlgili Büyük Ortak Ünvanı/Kimlik bilgileri
Promosyon esasları
MKK’dan istenen hizmetler kapsamı
a. Promosyondan faydalanabilecek hak sahiplerinin tespiti ,
b. Yatırımcı başvuruları toplama
c. Üye bazında promosyona konu bakiye bilgisi raporlama
d. Menkul kıymet ödeme
Ödeme Kaynağı Hesap Bilgileri (üye/hesap no)
Promosyona hak kazanma kriterleri (hak sahipliği başlangıç, bitiş tarihleri vb)
Hak sahipliği tespitinin kim tarafından yapılacağı ,
Hak sahipliği üye tarafından belirlenecekse MKK tarafından belirlenen formatta hak
sahiplerinin kimlik ve diğer bilgileri
Başvuru başlangıç ve bitiş tarihi
Ödeme tarihi
Büyük ortak imza sirküleri ,Gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi
Konuya ilişkin kamuya yapılan/yapılması planan duyuru veya izahnamenin ilgili kısmı

