
 

Ek: Đş ve Đşlem Kuralları Değişiklikleri 

Bölüm: Đflas Đşlemleri  - Đhraçcı Kuruluş Đflası 

Eski : 

� Đflas dairesinden ilgili kararın iletilmesiyle birlikte ilgili şirket iflasının tüm üyelere bildirimi 
yapılır. Đhraçcı’nın iflası menkul değer niteliğini etkilemediği için hareketi engellenmez. Đflas 
kapandığına ilişkin mahkeme kararının Ticaret siciline kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 
edilmesiyle birlikte tüm yatırımcı hesaplarındaki kayıtlar, ihraçcı havuz hesabına aktarılarak  
ihraçcı kuruluş üye kodu, iflas kaydıyla pasif hale getirilir. 

 

Yeni:  

� Đflas dairesinden ilgili kararın iletilmesiyle birlikte ilgili şirket iflasının tüm üyelere bildirimi 
yapılır. Đhraçcının iflası, hisse senetlerinin menkul değer niteliğini etkilemediği için kıymet 
hareketi engellenmez. Đflas kararı ile birlikte üye MKS kullanıcılarının ve varsa ortak 
sorumluluk taahhütnamesi ile yetki almış diğer üye kullanıcılarının yetkileri iptal edilir, varsa 
fiziki teslim yetki belgesi yürürlükten kaldırılır. Đflas kapandığına ilişkin mahkeme kararının 
Ticaret Siciline kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle birlikte tüm yatırımcı 
hesaplarındaki kayıtlar, ihraçcı havuz hesabına aktarılarak  ihraçcı kuruluş üye kodu, iflas 
kaydıyla pasif hale getirilir. 

 
 

Bölüm: Đflas Đşlemleri – Yatırımcı Đflası 

Eski : 

� Đflas dairesi tarafından yapılacak bildirimler dahilinde hareketsiz hesaplardan MKK tarafından 
aktarımlar yapılır. Temettü  ya  da  sermaye  artırım  işlemlerinde  kullanılmak  üzere  iflas  
dairesi için Takasbank bünyesinde cari hesap açılır. Aktarılacak temettü için iflas müdürlüğü 
tarafından ayrı hesap bildirimi yapılması halinde bakiyenin bildirilen hesaba aktarımı ayrıca 
sağlanır. 

Yeni:  

� Đflas dairesi tarafından yapılacak bildirimler dahilinde hareketsiz hesaplardan MKK tarafından 
aktarımlar yapılır.  Đflas kaydı işlenmiş hesaplara ilişkin temettüler üyelere ödenir. Ancak iflas 
idaresine dönülen cevabi yazıda, temettü alacaklarının ilgili aracı kuruluşlardan takip edilmesi 
gerektiği belirtilir.  

 
Yeni Bölüm: Üye Kod Tanımlamaları 

Eklenen: 

� MKK üyeleri borsa üyesi iseler kendilerine üye kodu olarak borsa kodu verilir. Đhraçcı üyeler 
için başına ülke kodu (Türkiye için “TR”) ibaresi eklenir. Üyeler borsa üyesi değil iseler, 
kendilerine MKK tarafından belirlenecek bir kod verilir. Đhraçcı üyelerin kodları her zaman 
için ülke kodu ile başlar. 

 
� Hem aracı kuruluş, hem de ihraçcı sıfatı taşıyan üyeler için ayrı kodlar tahsis edilir. Hisse 

senedi ve yatırım fonu gibi birden çok menkul kıymet ihraç eden üyelere her bir menkul 
kıymet için ayrı kod verilir. Özel sektör tahvili için ayrı kod verilmeyerek, işlemler hisse 
senedi kodunun altında sürdürülür.     

 


