A. GENEL İLKELER

ESKİ
4. Sistem, kaydileştirilecek tüm sermaye piyasası araçlarının ve bunlara bağlı hakların
tutulmasını sağlayan, çoklu para birimi ve çoklu dil mantığında çalışan, hesap yapılarının
esnek olduğu, MKK içi ve dışı tüm kullanıcıların kolaylıkla bağlanarak işlem yapabildikleri ve
rapor alabildikleri, 7*24 kesintisiz hizmet sunan ve yüksek güvenlik standartlarına sahip bir
yapıdadır
YENİ
4. Sistem, kaydileştirilecek tüm sermaye piyasası araçlarının ve bunlara bağlı hakların
tutulmasını sağlayan, çoklu para birimi ve çoklu dil mantığında çalışan, hesap yapılarının
esnek olduğu, MKK içi ve dışı tüm kullanıcıların kolaylıkla bağlanarak işlem yapabildikleri ve
rapor alabildikleri, kesintisiz hizmet sunan ve yüksek güvenlik standartlarına sahip bir
yapıdadır.

---J. İHRAÇCI İŞLEMLERİ
J. 1 - Kaydileştirme İşlemleri
ESKİ
J. 1. 1 - Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri

YENİ
J. 1. 1 - Kaydi Sisteme Geçiş ile Kayıtların Aktarımı

---ESKİ
J. 1. 2 - Borsada İşlem Görmeyen İhraçcıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri (İhraç ve
Dağıtım)

YENİ
J. 1. 2 - İhraç ve Dağıtım İşlemleri
---ESKİ
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İşlemlerin Borsada Satış Şeklinde Yapılması
4. Talebe konu payların 6 iş günü sonra borsada işlem gören tipe dönüşmesi için MKK
gerekli kontrolleri yaparak aynı gün İMKB KAP uygulamasında yayınlar. Dönüşümün
yapılabilmesi için dönüşüm tarihinde ilgili kıymetlerin üye tarafından bildirilen hesapta
bulunuyor olması gerekmektedir.

YENİ
Borsada İşlem Görmeyen Statüde Payların Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm ve
Satışı
5. Talebe konu payların 6 iş günü sonra borsada işlem gören tipe dönüşmesi için ilgili
kıymetlerin dönüşüm tarihinde üye tarafından bildirilen hesapta bulunuyor olması
gerekmektedir. Bakiyenin farklı bir hesaba aktarılması durumunda dönüşüm, ancak ilgili aracı
kuruluşların MKK’ya yazılı başvurusu ile tamamlanır.

---EKLENEN MADDE
4. Aracı kuruluş tarafından Kurul Kayıt Ücreti dekontu iletilen, “Kamuyu Aydınlatma
Platformu” (KAP)’nda duyurusu yayınlanmamış kayıtlar sistemde “KP-KAP Giriş" durum kodu
ile izlenir. KAP duyurusu yayınlanan kayıtlar sistemde “ON-Onaylandı” durum kodu ile izlenir.
Herhangi bir nedenle KP durum kodunda kalarak duyurusu yayınlanmayan ve dönüşüm
süreci tamamlanmayan kayıtlar için ilgili kuruluş MKK ile irtibata geçmelidir.
---ESKİ
İşlemlerin Borsa Dışında Satışla Gerçekleşmesi

YENİ
Borsada İşlem Görmek Amacıyla Borsa Dışında Gerçekleştirilen Halka Arz İşlemleri
---EKLENEN MADDE
J. 1. 3 - Bilinmeyen Ortak Hesabındaki Kıymetlerin Kaydileştirilmesi (Bilinmeyen Pay
Dönüşüm işlemleri)
9. Herhangi bir nedenle fiziki hisse senedi olmadığını beyan eden ihraççı şirketlerin payları
da kaydi pay aktarım işlem ile ortak hesaplarına aktarılır.
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---EKLENEN MADDE
J. 2. 5 - Kullanılmayan Payların Birincil Piyasa İşlemleri
3. Bedelli, tahsisli sermaye artırım veya birincil piyasa satış işlemlerinde satılamayan ve iptal
edilmesi gereken paylar ihraççı şirketin havuz hesabına iade edilir. Payların sistemden
silinmesi için ihraççı şirket MKK’ya yazılı başvuru yapar.
---R. Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kayden İzlenme İlkeleri

ESKİ
1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yabancı sermaye piyasası araçları
Kuruluşumuz sisteminde kayden hak sahibi bazında izlenir. Bu dokümanda yer alan diğer iş
ve işlem kuralları, aksi belirtilmediği sürece, yabancı sermaye piyasası araçları için de
geçerlidir.

YENİ
1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yabancı sermaye piyasası araçları
Kuruluşumuz sisteminde kayden hak sahibi bazında izlenir. Yabancı sermaye piyasası
araçları ile ilgili aşağıdaki usul ve esaslar kurul tarafından belirlenmiştir.
---EKLENEN MADDE

o

Yönetimsel hakların kullanılması ve genel kurul blokajı
1. Seri: IV, No: 28 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına
İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin
ihraçcıların genel kurul toplantısının tarihini MKK'ya bildirimine ilişkin
18'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükmü uygulanmaz.
2. Genel kurula katılımın ihraççının tabi olduğu ülke (yabancı ülke)
mevzuatı hükümlerine uygun şekilde ve Merkezi Kaydi Sistem (MKS)
uygulamalarının imkan verdiği çerçevede gerçekleştirmesi esastır.

o

Mali hakların kullanılması ve kaydı
1. Hak sahiplerinin tespitinde MKK kayıtları esas alınır.
2. Sermaye piyasası aracının mali hak kullanımlarının, işlem gördüğü
borsalarda aynı tarihte başlaması esastır.
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3. İMKB tarafından açıklanan mali hak kullanım tarihinin yabancı ülke ile
aynı olmaması durumunda İMKB tarihi esas alınır.
4. Hak sahibinin tespitine ilişkin esas alınacak tarih (2) ve (3) nolu bentte
belirtilen hususlar çerçevesinde, takas süreleri dikkate alınarak
belirlenir.
5. Hak sahibi tespitinde esas alınacak tarihe ilişkin yabancı ülke
uygulamasının ve MKK uygulamasının farklı olması halinde hak
sahiplerinin tespiti yapılana kadar piyasalar arası pay aktarımı
yapılmaz.
6. Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin faiz, temettü tutarları MKK'ya,
ihraççı, temsilci,

işleme aracılık eden kuruluş veya yabancı ülke

saklama kuruluşu tarafından yabancı ülke mevzuatında belirlenen
sürelerde ödenir. MKK sözkonusu tutarı üyelerine mevcut usuller
çerçevesinde öder. Şöyle ki söz konusu tutar MKK’daki kayıtlar esas
alınarak ilgili üye hesaplarına ve üyeler tarafından da hak sahiplerine
derhal aktarılır.
7. İhraççının tabi olduğu ülke mevzuatına göre sermaye artırımlarına
katılım sürecinin satış benzeri uygulamalar içermesi durumunda bu
işlemlere aracılık ihraççı temsilcisi tarafından yerine getirilir. İhraççının
tabi

olduğu

ülke

mevzuatından

kaynaklanan,

fakat

ülkemiz

mevzuatında bulunmayan hak kullanımı usullerinin sözkonusu olduğu
durumda, ihraççı veya ihraççı temsilcisi uygulamaya ilişkin MKK'dan
uygun görüş alarak işbu esaslara ilave esaslar belirlenmesini teminen
Kurul’a başvurur.
3. İhraççı şirket tarafından yabancı para cinsinden yapılan nakit temettü ödemelerinde,
temettü tutarının MKK hesaplarına ulaşmasını takiben üyelerin Takasbank nezdindeki
yabancı para cinsinden hesaplarına ödeme yapılır.

---R. 1. Saklama ve Piyasalar Arası Aktarım
Avusturya

EKLENEN MADDE

3. Hak sahibi tespit tarihlerinin farklı olması nedeniyle, OeKB’de hak sahibinin tespit edildiği
günden MKS’de hak sahibi tespit edilen güne kadar piyasalar arası aktarım yapılmaz.
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---C - Diğer Hususlar

EKLENEN MADDE
8. Genel kurul toplantısına OeKB’ye oy vekaleti (proxy) vererek katılmak isteyen ortakların
bakiyeleri saklamacı aracı kurumun yazılı talebi doğrultusunda Kuruluşumuz tarafından
OeKB’ye bildirilecektir.

-----

M. 1. 1 - Hesabın hareketsizleştirilmesi ve teyit bildirimi

ESKİ
1. Adli veya idari merciler tarafından, haciz ve tedbir taleplerinin doğrudan MKK'ya
bildirilmesi halinde, MKK tarafından borçlu yatırımcı hesabı hareketsizleştirilerek “MKK’da
işlem yapamaz” hale getirilir.

YENİ
1. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, haciz taleplerinin elektronik ortamda MKK'ya
bildirilmesi halinde, MKK tarafından borçlu yatırımcı hesabı hareketsizleştirilerek “MKK’da
işlem yapamaz” hale getirilir.
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