Eski:
N. 3. 2 - Đhraçcı Kuruluş Đflası
1. 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.
2. Đhraçcı kuruluş adına portföy bakiyelerinin olması durumu yatırımcı iflası kapsamında
değerlendirilmektedir.
Yeni:
N. 3. 2 - Đhraçcı Kuruluş Đflası
1. 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. Üyelik statüsünde değişikliğe gidilmesi
halinde diğer üyelere duyurulur.
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.
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Đhraçcı kuruluş adına portföy bakiyelerinin olması durumu yatırımcı iflası kapsamında
değerlendirilmektedir.

F. 5 - Takas Amaçlı Virman (TAV) Alım Satım Đşlemlerinin Sonuçlandırılması
Eski
3. MKS’ye tanımlanmamış, hareketsiz ve işlemde olmayan hesaplarla ilgili alım-satım işlem
bilgileri MKS’de Aracı kurumlar için oluşturulmuş olan hatalı portföy işlem hesabı sınıflı
“AKHATAP” hesabına aktarılarak, hesaba ilişkin tüm hareketler ilgili kurumlara
raporlanacaktır. Acente kurum (Banka) hesaplarından yapılan ve hata alan kayıtlar için
işlemler, alım satım işlemini gerçekleştiren Aracı kurum altındaki “AKHATAP” hesabından
sonuçlandırılacaktır. Acente kurum borç ve alacakları ilgili hesaba/hesaptan TAV yoluyla
yatırımcı hesaplarına/hesaplarından aktarılacaktır.
Yeni
3. MKS’ye tanımlanmamış, hareketsiz ve işlemde olmayan ve işlem yasaklı yatırımcı
hesaplarıyla ilgili alım-satım işlem bilgileri MKS’de Aracı kurumlar için oluşturulmuş olan
hatalı portföy işlem hesabı sınıflı “AKHATAP” hesabına aktarılarak, hesaba ilişkin tüm

hareketler ilgili kurumlara raporlanacaktır. Acente kurum (Banka) hesaplarından yapılan ve
hata alan kayıtlar için işlemler, alım satım işlemini gerçekleştiren Aracı kurum altındaki
“AKHATAP” hesabından sonuçlandırılacaktır. Acente kurum borç ve alacakları ilgili
hesaba/hesaptan TAV yoluyla yatırımcı hesaplarına/hesaplarından aktarılacaktır.

