İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI DÜZENLEMELERİ

EKLEME YAPILACAK BÖLÜM : F. KIYMET VİRMANLARI VE VİRMANA İLİŞKİN
İLKELER
EKLENECEK MADDELER
F. 1 - Virman Türleri
11-Doğrudan transfer ve karma transfer tipinde isim/ünvan/sicil’in doğrulanması halinde
doğrudan

gerçekleşen

üyeler

arası

virman

işlemlerinde

son

saat

18:30

olarak

belirlenmiştir.
12- Son saat sonrası yapılan karma transfer tipi seçili kıymet transferleri isim/ünvan/sicil
doğrulaması yapılmadan karşı üye onayına düşürülerek işlemin gerçekleşmesi için
mutlaka karşı kurumun onayı aranacaktır. Üyelerin son saat sonrası doğrudan transfer
göndermeleri halinde ise ilgili talimatlar hata alarak gerçekleşmeyecektir.
DEĞİŞİKLİK YAPILACAK BÖLÜM: J. 1. 2 -

Borsada İşlem Görmeyen İhraçcıya

İlişkin Kaydileştirme İşlemleri (Halka Arz)
ESKİ HALİ:
İşlemlerin Borsada Satış Şeklinde Yapılması
3- Halka arz işleminin Mevcut ve Borsada işlem görmeyen payların Borsada Ortak satışı
halinde şeklinde gerçekleştirilmesi durumunda; satışı gerçekleştiren ortağın hesabından
aktarım

gerçekleştirilecektir.

Borsa

işlemlerinin

gerçekleştirilmesi

amacıyla

satışı

gerçekleştiren ortağın aracı kuruluş altında hesabının bulunması ve kıymetlerin ihraçcı
tarafından bu hesaba aktarılmış olması ya da kaydileşme amacıyla fiziken teslim edilmiş
olması gerekir. Borsada satış amacıyla yatırımcı hesabına aktarılan kapalı ek tanımlı
kıymetlerin, Borsada işlem görebilir hale gelebilmesi, satışa ilişkin detayları içeren
bildirimin MKS ekranları üzerinden iletilmesi ve kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka
dekontlarının MKK’ya teslimi ile sağlanır. Dekontların, talep iletilmesini izleyen iş günü
saat 12:00’a kadar MKK’ya iletilmesi halinde başvuru aynı gün, aksi taktirde bir sonraki
gün işleme konularak İMKB bülteninde duyurulmak üzere

MKK tarafından İMKB’ye

bildirilecektir. Günlük bültende ilanı izleyen 6. gün MKK tarafından yatırımcı hesabındaki
borsada işlem görmeyen paylar, (kapalı ek tanımıyla izlenen) borsada işlem gören (açık
ek tanımlı) hale getirilir. Dönüşüm tarihinde ilgili kıymetlerin üye tarafından bildirilen
hesapta bulunuyor olması gerekmektedir. Kurul kayıt ücreti dekontu 10 iş günü içerisinde
iletilmeyen başvurular MKK tarafından resen iptal edilir.

Dönüşüm tarihinin sermaye

artırım ve temettü dağıtım işlemleri sırasında gerçekleşmesi durumunda, Borsada işlem
görmeyen payların hakları T günü tahakkuk ettiği için, dönüşüm işlemi tahakkuk eden
haklarla birlikte T+2 gününde yapılır.
YENİ HALİ:
İşlemlerin Borsada Satış Şeklinde Yapılması
3-Halka arz işleminin Mevcut ve Borsada işlem görmeyen payların Borsada Ortak satışı
halinde şeklinde gerçekleştirilmesi durumunda; satışı gerçekleştiren ortağın hesabından
aktarım

gerçekleştirilecektir.

Borsa

işlemlerinin

gerçekleştirilmesi

amacıyla

satışı

gerçekleştiren ortağın aracı kuruluş altında hesabının bulunması ve kıymetlerin ihraçcı
tarafından bu hesaba aktarılmış olması ya da kaydileşme amacıyla fiziken teslim edilmiş
olması gerekir. Borsada satış amacıyla yatırımcı hesabına aktarılan kapalı ek tanımlı
kıymetlerin, Borsada işlem görebilir hale gelebilmesi, satışa ilişkin detayları içeren
bildirimin MKS ekranları üzerinden iletilmesi ve kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka
dekontlarının MKK’ya teslimi ile sağlanır. Dekontların, talep iletilmesini izleyen iş günü
saat’15:00a kadar MKK’ya iletilmesi halinde başvuru aynı gün, aksi taktirde bir sonraki
gün işleme konularak

IMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta

MKK tarafından

duyurulacaktır. İMKB 2. Seans kapanış fiyatı 1 TL ve altı olan başvurular için Aracı
Kuruluşlar tarafından MKK’ya dekont teslim edilmeyecektir.

İMKB Kamuyu Aydınlatma

Platformu (KAP)’ta ilanı izleyen 6. gün MKK tarafından yatırımcı hesabındaki borsada
işlem görmeyen paylar, (kapalı ek tanımıyla izlenen) borsada

işlem

gören (açık ek

tanımlı) hale getirilir. Dönüşüm tarihinde ilgili kıymetlerin üye tarafından bildirilen
hesapta bulunuyor olması gerekmektedir. Kurul kayıt ücreti dekontu 20 iş günü içerisinde
iletilmeyen başvurular MKK tarafından resen iptal edilir.

Dönüşüm tarihinin sermaye

artırım ve temettü dağıtım işlemleri sırasında gerçekleşmesi durumunda, Borsada işlem
görmeyen payların hakları T günü tahakkuk ettiği için, dönüşüm işlemi tahakkuk eden
haklarla birlikte T+2 gününde yapılır.
EKLEME YAPILACAK BÖLÜM : J. 1. 3 -

Bilinmeyen Ortak Hesabındaki

Kıymetlerin Kaydileştirilmesi (Bilinmeyen Pay Dönüşüm işlemleri)
EKLENECEK MADDE:
9 – İhraççı şirket tarafından “Bilinmeyen Pay Dönüşüm Bildirim Giriş ve Onay” ekranı
kullanılarak yapılan işlemler, 10 gün içerisinde iptal edilebilmektedir.

DEĞİŞİKLİK YAPILACAK BÖLÜM: L. İŞLEM YASAKLARI, ÜYE FAALİYETLERİNE
İLİŞKİN KISITLAMALAR, KIYMET BAZINDA İŞLEM DURDURULMASI
ESKİ HALİ:
5-Yasak kararı nedeniyle yatırımcının Borsada işlem görmeyen statüde izlenen
kıymetlerinin İMKB’de satışı Seri: I, No: 26 Tebliği Ek Madde 2 nin 1 ve 2 nci fıkrası
kapsamında gerçekleştirilir. Suça konu olduğu için yasaklı ektanımla izlenen kıymetler
Kurul izni olmaksızın İMKB’de satılamaz
YENİ HALİ:
5- Yasak kararı nedeniyle yatırımcının Borsada işlem görmeyen statüde izlenen
kıymetlerinin İMKB’de satışı Seri: I, No: 40 Tebliğinin 8. maddesi kapsamında
gerçekleştirilir. Suça konu olduğu için yasaklı ektanımla izlenen kıymetler Kurul’un işlem
yapma yasağı konulu ilke kararında açıklanan şartlar yerine getirilmeden İMKB’de
satılamaz.

