
 

Đş ve Đşlem Kuralları Değişiklikleri 

 

1- Hesap işlemlerinde yapılan düzenlemeler: Yatırımcı işlem yasağı uygulamaları 

ile ilgili olarak hesap yasaklılık durumları içerisine “işlem yasağı” alanı eklenmiştir.  

Temettü uygulamaları ile ilgili düzenlemeler nedeniyle Yabancı Tüzel/Fonlar için Daimi 

temsilci vergi numarası alanı kaldırılmıştır. (silinenler üstü çizilerek eklenenler renk 

farkıyla belirtilmiştir) 

 

Eklenen:  

 Sf. 8 “Yatırımcı Hesapları ve Hesap Açılış Đşlemlerine Đlişkin Đlkeler “ 
 

Hesap Yasaklılık Durumu Y: Đşlem Yasağı 
 
 
Düzenlenen 
Eski : 

Yabancı Tüzel Ünvan, Vergi Numarası (daimi temsilcisinin vergi numarası ise Daimi 
Temsilci Ünvanı), Vergi Dairesi, Mükellefiyet Bilgisi, (Mükellef Türü Dar ise 
Daimi temsilci ya da işyeri aracılığı var, yok bilgisi), Sektör Kodu, Alt Sektör 
Kodu , SWIFT Kodu, Adres, Telefon, Faks 

Yabancı Fon Ünvan, Vergi Numarası (daimi temsilcisinin vergi numarası ise Daimi 
Temsilci Ünvanı), Vergi Dairesi, Mükellefiyet Bilgisi, (Mükellef Türü Dar ise 
Daimi temsilci ya da işyeri aracılığı var, yok bilgisi), SWIFT Kodu, Adres, 
Telefon, Faks 

 

Yeni:  

Yabancı Tüzel Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Mükellefiyet Bilgisi, Sektör Kodu, Alt 
Sektör Kodu , SWIFT Kodu, Adres, Telefon, Faks 

Yabancı Fon Ünvan, Vergi Numarası Vergi Dairesi, Mükellefiyet Bilgisi, SWIFT Kodu, 
Adres, Telefon, Faks 

 
 
 
2- Đşlem Yasağı uygulamalarında yapılan düzenlemeler: Uygulamalarla 

bağlantılı işaretlenen (silinenler üstü çizilerek eklenenler renk farkıyla belirtilmiştir) 

değişiklikler yapılmıştır. 

 
 
 Sf. 34-35 “ Yatırımcı Đşlem Yasağı “ 
 
Eski : 

SPK tarafından yatırımcıya ilişkin yasaklama kararı bildirilmesini müteakip, MKK 

kayıtları sorgulanarak ilgili sicile yasaklı kodu işlenir. Sicilin yasaklanması ile tüm üyelere 

mesaj kaydı gönderilir. Sicil yasaklanırken SPK ve ilgili mahkeme kararı işlenerek ihtiyaç 

halinde raporlanabiliyor olması sağlanır. Yasaklamanın geçici ya da sürekli olduğu bilgisi 

de  yer alır. 

Yeni:  

SPK tarafından yatırımcıya ilişkin yasaklama kararı bildirilmesini müteakip, MKK 

kayıtları sorgulanarak ilgili sicile yasaklı kodu işlenir. Sicil yasaklanırken SPK ve ilgili 



 

 

mahkeme kararı işlenerek ihtiyaç halinde raporlanabiliyor olması sağlanır. Yasaklamanın 

geçici ya da sürekli olduğu bilgisi de  yer alır. 

 
Eski : 

MKK kayıtlarında sicile yasaklı kodu işlenmesiyle, yatırımcının tüm hesaplarındaki 

kıymetleri, hacizli ve halka kapalı kıymetler de dahil olmak üzere yasaklı hale getirilir. 

Yasaklı hale gelen kıymetlerin, takas amacıyla (teşkilatlı piyasa işlemleri) kullanılması 

engellenir. Ancak yasaklama tarihinden önce gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlandırılması 

sağlanır. ĐMKB’de gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, işlem defterleri baz alınarak 

T+0 akşamı oluşturulduğundan, alış/satış işlemleri takas gününde otomatik olarak 

gerçekleştirilir. Yasaklı yatırımcı işlem bildirimleriyle ilgili bilgiler, SPK’ya raporlanır. 

 

Yeni:  

MKK kayıtlarında sicile yasaklı kodu işlenmesiyle, yatırımcının tüm hesaplarındaki 

kıymetleri, hacizli ve halka kapalı kıymetler de dahil olmak üzere yasaklı hale getirilir. 

Yasaklı hale gelen kıymetlerin, takas amacıyla (teşkilatlı piyasa işlemleri) kullanılması 

engellenir. Ancak yasaklama tarihinden önce gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlandırılması 

sağlanır. Yasaklı yatırımcı hesabında bulunan kıymet tanımları değiştiğinden satışı yapılan 

kıymetlerin, borcun kapatılması yönünde kullanılabilmesi için ilgili kurum tarafından 

talimat verilmesi gerekmektedir.  Yasaklı yatırımcı işlem bildirimleriyle ilgili bilgiler, 

SPK’ya raporlanır. 

 
Eski : 

 
Yasaklı yatırımcı hesaplarında bulunan ve suça konu olmayan kıymetler için Kurul 

izni alınması durumunda; Kurul’dan gelen bilgiler dahilinde kıymetler, yasaksız hale 

getirilir. SPK tarafından satışın yapılması için verilen sürenin izlenmesi amacıyla verilen 

süre de (1 ay gibi) kıymet kaydına işlenir. Yatırımcı hesabından kıymetlerin çıkışında süre 

kaydı silinecektir. Kıymetlerin yatırımcının kendisine ait başka bir hesabına aktarılması 

halinde, süre kaydıyla birlikte aktarılır. Sürenin dolması halinde kıymet kayıtları tekrar 

yasaklı hale getirilir. 

Yeni:  

 
Yasaklı yatırımcı hesaplarında bulunan ve suça konu olmayan kıymetler için Kurul 

izni alınması durumunda; üye kuruluşlar ve Kurul’dan gelen bilgiler dahilinde kıymetler, 

yasaksız hale getirilir. SPK tarafından satışın yapılması için verilen sürenin izlenmesi 

amacıyla verilen süre de (1 ay gibi) kıymet kaydına işlenir. Yatırımcı hesabından 

kıymetlerin çıkışında süre kaydı silinecektir. Kıymetlerin yatırımcının kendisine ait başka 

bir hesabına aktarılması halinde, süre kaydıyla birlikte aktarılır. Sürenin dolması halinde 

kıymet kayıtları tekrar yasaklı hale getirilir. 



 

 

 
Eski : 

 
Yasaklı yatırımcıların, teşkilatlı piyasalar dışındaki işlemleri engellenmediği için 

virman yapması mümkündür. Virmanlanan kıymetler, teşkilatlı piyasa işlemlerinde 

kullanılmaması için yasaklı koduyla aktarılır. Yasaklı yatırımcı hesabından yasaksız başka 

bir şahıs hesabına virmanlanan kıymetlerle, yasaklı yatırımcı bağlantısı sağlanarak 

yatırımcı yasağının kalkması halinde kıymet kaydının da yasaksız hale getirilmesi 

sağlanır.  

 

Yeni:  

Yasaklı yatırımcıların, teşkilatlı piyasalar dışındaki işlemleri engellenmediği için 

virman yapması mümkündür. Virmanın yapılması için üye kurumlarca MKK’ya talimat 

iletilmesi gerekecektir. Virmanlanan kıymetler, teşkilatlı piyasa işlemlerinde 

kullanılmaması için yasaklı koduyla aktarılır. Yasaklı yatırımcı hesabından yasaksız başka 

bir şahıs hesabına virmanlanan kıymetlerle, yasaklı yatırımcı bağlantısı sağlanarak 

yatırımcı yasağının kalkması halinde kıymet kaydının da yasaksız hale getirilmesi 

sağlanır.  

 
Eski : 

 
Yasaklı hesabın müşterek olması halinde, SPK’dan alınacak aktarım izninin MKK’ya 

iletilmesiyle birlikte, hesaba müşterek olan diğer yatırımcıya ait kıymetlerin farklı bir 

hesaba aktarılması mümkündür. 

 

Yeni:  

 
Yasaklı hesabın müşterek olması halinde, SPK’dan alınacak aktarım izninin MKK’ya 

iletilmesiyle birlikte, hesaba müşterek olan diğer yatırımcıya ait kıymetlerin farklı bir 

hesaba MKK tarafından aktarılması mümkündür. 

 

 

3- Aracı Kuruluş Faaliyetlerine Đlişkin Kısıtlamalar bölümündeki düzenleme: 

Uygulamayla bağlantılı düzenleme yapılmıştır.  (silinenler üstü çizilerek eklenenler renk 

farkıyla belirtilmiştir) 

 

 

Sf. 35-36  “Aracı Kuruluş Faaliyetlerine Đlişkin Kısıtlamalar” 

 

Eski : 



 

 

 

SPK talimatları doğrultusunda MKK tarafından yetkilendirilecek bir üye tarafından 

yapılır. Üyenin MKK sistemine bağlanarak sadece raporlamaları kullanabilmesi 

mümkündür. 

 

 

Yeni:  

SPK talimatları doğrultusunda MKK tarafından yetkilendirilecek bir üye tarafından 

yapılır.  

 

4- Đşlemlerin Borsada Satış Şeklinde Yapılması Uygulama Düzenlemesi: 

(silinenler üstü çizilerek eklenenler renk farkıyla belirtilmiştir) 

 
Sf. 27 “i. Đşlemlerin Borsada Satış Şeklinde Yapılması“ 
 
Eski : 

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, kayıt ücretinin yatırılıp 

banka dekonları ve satışa ilişkin bildirim detaylarını içeren Ek-3 “Kayda Alma Bilgi 

Formu”’nun MKK’ya iletilmesi ile sağlanır. Đlgili başvurunun saat 12:00’a kadar MKK’ya 

bildirimi halinde aynı gün, aksi taktirde bir sonraki gün işleme konularak ĐMKB bülteninde 

duyurulmak üzere  MKK tarafından ĐMKB’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 hesabın serbest alt hesabında 

bulunuyor olması gerekmektedir.   

 
Yeni:  

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, kayıt ücretinin yatırılıp 

banka dekontları ve satışa ilişkin bildirim detaylarını içeren Ek-4 “Kayda Alma Bilgi 



 

 

Formu”’nun MKK’ya iletilmesi ile sağlanır. Đlgili başvurunun saat 12:00’a kadar MKK’ya 

bildirimi halinde aynı gün, aksi taktirde bir sonraki gün işleme konularak ĐMKB bülteninde 

duyurulmak üzere  MKK tarafından ĐMKB’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.  

Dönüşüm tarihinin sermaye artırım ve temettü dağıtım işlemleri sırasında gerçekleşmesi 

durumunda, hakla kapalı payların hakları T günü tahakkuk ettiği için, dönüşüm işlemi 

tahakkuk eden haklarla birlikte T+2 gününde yapılır. 

 
 
5- Bilinmeyen Ortak Hesabındaki Kıymetlerin Kaydileştirilmesi (Bilinmeyen 

Pay Dönüşüm işlemleri) Uygulama Düzenlemesi:   Büyük küpür iptali yapılmadan 

pay sahipleri hesabına kaydi payların oluşturulabşilmesini sağlayacak düzenleme 

eklenmiştir.  

 
Sf. 26-27 “c. Bilinmeyen Ortak Hesabındaki Kıymetlerin Kaydileştirilmesi 
(Bilinmeyen Pay Dönüşüm işlemleri)”  
 
 
Eklenen:  

Halka kapalı hisse senetleri sermaye artırım ve temettü dağıtım işlemi olması 

durumunda işlemin T ve T+1 gününde kaydileştirilemez. 

 
Đhraççı kuruluşlar tarafından kaydileşme öncesi sermaye artırım işlemlerinde ihraç 

edilen ve ortaklar tarafından teslim alınmamış hisse senetlerinin yatırımcılara ödenmesi 

için uygun dağılımlı kupür bulunmaması durumunda ihraççı kuruluşlar Kaydi Bilinmeyen 

Ortak Hesabına (KAYDBOH) kaydileştirme yapıp, Bilinmeyen Pay Dönüşüm Đşlemi ile 

ortaklarına ödeme yapar. 

 

6- Hak Kullanımları (Bedelli, Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Temettü Dağıtım 

Đşlemleri)” Uygulama Düzenlemeleri: Sermaye artırım kaynağının detaylı bildirilmesi 

ve nev’i bilgisinin artrırımlarda da izlenmesi nedeniyle form bilgilerinde düzenleme 

yapılmıştır. Ayrıca rüçhan hakkı kullanım işlem düzenlemeleri ile ilgili değişiklik ile brüt 

temettü talep  düzenlemeleri yansıtılmıştır. (silinenler üstü çizilerek eklenenler renk 

farkıyla belirtilmiştir) 

 

 

Sf. 28  “2 - Hak Kullanımları (Bedelli, Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Temettü 
Dağıtım Đşlemleri) 
 
Eski: 



 

 

Sermaye artırım ve temettü işlem bilgileri, SPK kaydı ve onayından sonra Đhraçcı 

tarafından MKK’ya bildirilir. (Ek-2 form ile) 

 
Yeni: 

Sermaye artırım işlem bilgileri SPK kaydı ve onayından sonra, temettü işlem 

bilgileri genel kurul tarihinden sonra Đhraçcı tarafından MKK’ya bildirilir. (Ek-2 ve Ek-3 

form ile) 

 
Sf. 28  “2 - Hak Kullanımları (Bedelli, Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Temettü 
Dağıtım Đşlemleri)” 
 
Eski: 

Sermaye artırım işlemleri için Đletilecek bilgiler; 
     Sermaye artış miktarı 

Artırım oranı      

Kullanılacak kupon bilgisi  

Artırım karşılığı verilecek kıymet tanımı 

Artırım kaynağı (temettü, ya da diğer şeklinde) 

Bedelli kullanım işlemleri için rüçhan hakkı son kullanım tarihi  

Bedelli artırım işlemi kullanım bedeli 

Bedelli artırım işlemlerinde toplanan TL tutarının aktarılacağı, 

Banka EFT kodu, Banka şube kodu ve hesap numarası  

Yeni: 

Sermaye artırım işlemleri için Đletilecek bilgiler; 
     Sermaye artış miktarı 

Artırım oranı      

Kullanılacak kupon bilgisi  

Artırım karşılığı verilecek kıymet tanımı 

Artırım karşılığı verilecek kıymetlerin nev’i bilgisi 

Artırım kaynağı (temettü, ya da diğer şeklinde) 

Bedelli kullanım işlemleri için rüçhan hakkı son kullanım tarihi  

Bedelli artırım işlemi kullanım bedeli 

Bedelli artırım işlemlerinde toplanan TL tutarının aktarılacağı, 

Banka EFT kodu, Banka şube kodu ve hesap numarası  

 
Sf. 28  “2 - Hak Kullanımları (Bedelli, Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Temettü 
Dağıtım Đşlemleri)” 
 
Düzenlenen 

Eski: 

Rüçhan hakkı son kullanım tarihi ve saati MKK kayıtlarından izlenir. Belirtilen süre 

dışında rüçhan hakkı kullanımı mümkün olmaz. 

 
Yeni: 



 

 

MKS uygulamasında gerçekleştirilen bedelli kullanım işlemleri karşılığı toplanan 

tutar Merkez Bankası EFT kapanış ve MKK nakit muhabir bankasının EFT saatinden önce  

ihraççı kuruluşu tarafından açılmış olan sermaye artırım hesabına gönderilmektedir. Bu 

sebeple bedelli sermaye artırım son gününde MKS nezdinde bedelli kullanım son kullanım 

saati belirlenmekte, gerekli görülen durumlarda üyelere duyuru yapılarak son kullanım 

saati uzatılmaktadır. 

Bedelli kullanım son kullanım saatinden sonra sermaye artırım kullanılmak 

istenmesi durumunda üye kuruluş tarafından MKS uygulaması üzerinden iletilecek 

taleplerin ihraççı kuruluş tarafından onaylanması ile bedelli kullanım işlemi gerçekleşecek 

olup, bu tip işlemlerde nakit tutarın ödenmesi süreci MKS uygulaması dışında üye ve 

ihraççı kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 
 
Sermaye avansı karşılığı nakit tutar yatırılmadan bedelli sermaye artırımına  

katılmak isteyen ortakların talepleri üye kuruluş tarafından MKS uygulaması üzerinden 

iletilecek taleplerin ihraççı kuruluş tarafından onaylanması ile gerçekleşecektir. MKS 

uygulaması üzerinden gerçekleşen bu tip işlemlerde ihraççı kuruluşa bedelli karşılığı nakit 

tutar ödenmemektedir.  

 
Sf. 29  “b. Bedelli Sermaye Artırım Đşlemleri” 

 
Eski: 

Đşleyiş; onayla birlikte T+1 akşamki yatırımcı bakiyeleri kadar rüçhan hakkı (R) 

bakiyeleri farklı ISIN koduyla oluşturulur. Oluşan Rüçhan bakiyeleri şirket kullanım süresi 

içerisinde (sisteme girilen) aracı kuruluşlar tarafından, kullanım bedelinin yatırılması 

halinde tekli ya da toplu bir şekilde kullanılabilir. Kullanım bedellerinin yatırılması için 

Takasbank bünyesinde MKK adına açılan bir nakit işlemler hesabı kullanılır. Üyeler 

tarafından rüçhan hakkı kullanım amacıyla yatırılan TL bilgisi, üye ve yatırılan tutar 

detayıyla Takasbank tarafından MKK’ya mesaj olarak bildirilir. Gelen mesaj bilgileri MKK 

sistemine aktarılır.  

 
Yeni: 

Đşleyiş; onayla birlikte halka kapalı paylar için T-1, halka açık paylar için T+1 

akşamki yatırımcı bakiyeleri kadar rüçhan hakkı (R) bakiyeleri farklı ISIN koduyla 

oluşturulur. Oluşan Rüçhan bakiyeleri şirket kullanım süresi içerisinde (sisteme girilen) 

aracı kuruluşlar tarafından, kullanım bedelinin yatırılması halinde tekli ya da toplu bir 

şekilde kullanılabilir. Kullanım bedellerinin yatırılması için Takasbank bünyesinde MKK 

adına açılan bir nakit işlemler hesabı kullanılır. Üyeler tarafından rüçhan hakkı kullanım 

amacıyla yatırılan TL bilgisi, üye ve yatırılan tutar detayıyla Takasbank tarafından MKK’ya 

mesaj olarak bildirilir. Gelen mesaj bilgileri MKK sistemine aktarılır.  

 



 

 

 
 

Eski: 

Kullanımla birlikte, yatırımcı rüçhan bakiyesi kullanım oranında azaltılır ve artırılan 

tutar kadar kıymet, Đhraçcı Havuz Hesabından düşülür. Aynı zamanda Takasbank 

bünyesinde ihraçcı kuruluşlar için cari hesaplar tanımlanarak kullanılan hak karşılığı 

yatırılan bedeller, başka bir ifadeyle havuz hesabından aktarılan kıymet karşılığı olan 

bedeller, ihraçcı üyenin cari hesabına  aktarılır. Đhraçcı kuruluş tarafından Takasbank 

bünyesinde açılan hesabın kullanılmak istenmemesi halinde; ihraçcı kurum tarafından 

MKK’ya bildirilen hesaba aktarımın EFT yolu ile gönderilebilmesi için gerekli olan bilgiler 

mesaj iletiminde MKK tarafından Takasbank’a bildirilir.  

 
Yeni: 

Kullanımla birlikte, yatırımcı rüçhan bakiyesi kullanım oranında azaltılır ve artırılan 

tutar kadar kıymet, Đhraçcı Havuz Hesabından düşülür. Đşlem karşılığı MKK hesabında 

toplanan bedelli karşılıkları ihraççı kuruluş tarafından sermaye artırım işlemi için MKK’ya 

bildirilen hesaba EFT ile gönderilir. Sermaye artırım için açılan hesap ihraççı kuruluş adına 

açılmış olmalıdır. MKK tarafından uygun bulunması durumunda ihraççı kuruluş tarafından 

Takasbank nezdinde açılacak bir hesapta sermaye artırım nakit hesabı olarak 

kullanılabilir.  

 
Sf. 30  “c. Temettü Dağıtım Đşlemleri” 
 
Eski: 

 
T+1 akşamındaki yatırımcı bakiyeleri üzerinden temettü oranı dahilinde 

yatırımcıların temettü alacak tutarları listesi ihraçcı tarafından açıklanan brüt ve net 

temettü tutarları detayında oluşturulur. (Listenin oluşturulması sırasında 24.06.2003 tarih 

25148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:81) 

belirtilen hususlar dikkate alınır.)  MKK sisteminde hesaplar tanımlanırken bildirilen 

mükellefiyet bilgileriyle bağlantılı olarak tam mükellef kurumlar ile dar mükellef olup ta 

Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilci aracılığı ile işlem yaptığı bildirilen yatırımcılar 

için brüt temettü hesaplaması yapılacaktır.) Müşterek hesap sahiplerinin brüt ve net 

temettü detayında farklı uygulamaya tabi olmaları durumunda, ilgili hesap için net 

temettü oranı üzerinden hesaplama yapılır. 

 
Yeni: 

Halka kapalı paylar için T-1, halka açık paylar için T+1 akşamındaki yatırımcı 

bakiyeleri üzerinden temettü oranı dahilinde yatırımcıların temettü alacak tutarları listesi 

ihraçcı tarafından açıklanan brüt ve net temettü tutarları detayında oluşturulur. (Listenin 

oluşturulması sırasında 24.06.2003 tarih 25148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:81) ve Kurumlar Vergisi Sirküleri/20’de 



 

 

belirtilen hususlar dikkate alınır.)  Üye kuruluşlar tarafından MKK sisteminde Brüt 

Temettü Talebi yapılan hesaplar için brüt temettü hesaplaması yapılacaktır. Müşterek 

hesaplar için brüt temettü talepleri yazılı olarak iletilmelidir. 

7- Đhraçcı Kuruluş Devir Đşlem Uygulamaları: Uygulanan yöntemle bağlı olarak 

değişiklik olmuştur. (silinenler üstü çizilerek eklenenler renk farkıyla belirtilmiştir) 

 

 

Sf. 38  “i. Đhraçcı Kuruluş Devir Đşlemleri” 
 

Çıkarılan: 

 
Bünyesinde birleşilen ihraçcı altında bulunan halka kapalı ortak hesapları için devir 

işlemleri, T+0 günü yapılır. Devrolan ihraçcı ortak hesaplarında bulunan kıymetler, devir 

oranında, devralan ihraçcı altındaki BLOH hesabının altında açılacak Ortaklar Birleşme 

Hesabına (OBH) aktarılır. Aktarılan kısım, ihraçcı havuz hesabından düşülür. Aynı 

zamanda devrolan ihraçcı altındaki ortak hesaplarında bulunan kıymetler, yine aynı 

ihraçcı BLOH hesabı altında bulunan “Đptal Edilen Kıymetler” (ĐEK) hesabına aktarılır. 

 
Devralan ihraçcının aktarılan yeni ortaklar için kendi hesap mantığını 

kullanabileceği düşüncesiyle OBH’ye aktarılan bakiyenin ortak ve hesap detayında 

dağılımını içeren bir liste hazırlanarak, listede verilen kayıtların aktarılacağı hesaplara 

ilişkin alanın ihraçcı tarafından doldurulması istenir. Oluşan bu listenin onaylanması ile, 

bildirilen hesaplardan daha önce açık olmayanların açılması, açık olanların ise aynı 

yatırımcı olup olmadığı (sicil ya da kimlik no) kontrolünün yapılmasından sonra OBH’deki 

kıymetler ortak hesaplarına aktarılır. 

 

Yatırımcı hesaplarında ve ortak hesapları dışındaki hesaplarda bulunan kısım 

işlemleri, T+1 akşamı yapılır. Yatırımcı hesaplarına, devir oranı dahilinde devralan kıymet 

kaydı işlenerek aynı bakiye kaydı, ihraçcı havuz hesabından silinir. Aynı zamanda 

devrolan kıymetler, yatırımcı hesaplarından çıkılarak devrolan ihraçcının, BLOH altındaki 

“Đptal Edilen Kıymetler” hesabına aktarılır. 

 

Devrolan ihraçcı altındaki BLOH hesabı altında izlenen kayıtlar da devir oranı 

dahilinde,  devralan ihraçcının BLOH altına, devrolan ihraçcı koduyla aktarılarak ayrıca 

izlenebilmesi sağlanır. 

 

Đşlem tamamlandığında devrolan kıymet kaydı devir koduyla pasif hale getirilir. 

 
 

Eklenen: 



 

 

 
Birleşim işlemleri T+2 gün sonunda gerçekleşecek olup, MKK tarafından ihraççı 

kuruluştan istenecek evrakların T gününden önce MKK’ya teslim edilmesi gerekmektedir. 

Devorolan şirket ortak hesaplarında bulunan payların devrolunan şirkette aynı ortaklara 

ait açılacak hesaplara aktarılacak olması sebebiyle ihraççı tarafından hesap numaraları 

tanımlanarak devirden önce MKK’ya bildirilir. Fiziki bilinmeyen ortak hesabında(FZKBOH) 

izlenen kaydileşmemiş hisse senetleri devir sonrası devrolunan şirketin kaydi bilinmeyen 

ortak hesabına aktarılacak olup ilgili hisse senetlerinin kaydileştirme işlemleri “Bilinmeyen 

Pay Dönüşüm Bildirim” işlemleri ile ihraççı tarafından gerçekleştirilecektir. Devir sonrası 

devrolan şirkete ait ISIN kodları pasif hale getirilecek ve hisse senetleri iptal statüsüne 

güncellenecektir. 

 

Birleşme işlemi öncesi Devrolan şirketin ISIN kodlarında bakiye bekleyen veya 

valörlü talimatları iptal edilir/geçersiz duruma güncellenir. 

 

Devrolan şirkete ait halka kapalı ve halka açık paylar T+2 günsonunda gerek 

ihraççı gerekse üye hesaplarından çıkılarak devrolan şirketin ihraççı havuz 

hesabında(IHRACH)  toplanıp iptal edilmesini müteakip birleşim oranı karşılığı MKK 

tarafından devrolunan şirketin ihraççı havuz hesabında oluşturulan paylar üye ve ihraççı 

hesaplarına aktarılacaktır. 

 

Üye hesaplarına gerçekleştirilen yeni kıymet girişi aktarımları yuvarlama 

yapılmadan üç küsurat hanesi ile gerçekleştirilmektedir.  Rehin, Hapis, Haciz, Opoze gibi 

MKS uygulamasında hak sahipliği ve hukuki statüsü oluşturulan kayıt bazında takip edilen 

bakiyeler, kayıt bazında ayrı ayrı dönüştürülür. 

 

Devir işleminden sonra devrolan şirket üye kodu, ISIN kodları ve ihtiyaç olması 

durumunda kullanıcı kartları pasif hale getirilerek MKS uygulamasına erişimi engellenir. 

 

8- Opoze Đşlem Uygulamaları: Hukuki Đşlemler altında opoze işlem uygulamalarına 

ilişkin işlem kuralları eklenmiştir. 

 

Sf. 41  “ 6)Opoze Đşlem Uygulaması” 

 

Eklenen: 

Opoze Đşlem Uygulaması 

 



 

 

i. Küpür Düzenlemeleri; 
 
� Mahkemelerden bildirilen opoze kararı doğrultusunda opoze işlem kararı bildirilen 

hisse senedinin kupür bilgilerine opoze kaydı işlenir.  

 

ii. Müşteri Hesabında Đlgili Kıymetin Blokelenmesi; 
 

Öncelikle, ilgili hisse senetlerinin hangi kurum ve hangi yatırımcı tarafından ne zaman 

teslim edildiği ve müşteri hesabında bakiye bulunup bulunmadığı kontrol edilir.  

 

a) Hisse Senetlerinin Kaydileştirildiği Tarih olan 28.11.2005 Tarihinden Önce 

Takasbank’a Fiziken Teslim Edilmiş Hisse Senetleri: 

 

Söz konusu hisse senetlerinin ilgili üyeden talep edilmesi için MKK tarafından Takasbank’a 

yazı yazılır. Takasbank opoze kıymetleri teslim etmiş üyeyi tespit ederek, opoze edilecek 

kıymetleri Takasbank nezdinde bulunan hesaba göndermesi ve bu kıymetler için MKK’da 

opoze blokajı uygulanacak hesabı bildirmesi için üyeye yazı yazar. Üye kıymetleri temin 

ederek Takasbank’ın belirttiği Takasbank nezdindeki hesaba gönderir. Takasbank üye 

tarafından opoze blokajı uygulanması istenen hesaba ilişkin bilgiyi MKK’ya iletir ve virman 

işlemini gerçekleştirir. Đlgili hesabın serbest hesabına kıymetin Takasbank tarafından 

virmanlanmasının ardından alt hesapta Opoze Blokaj uygulaması gerçekleştirilir. Đşlem, 

ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir.  

 

b) Hisse Senetlerinin Kaydileştirildiği Tarih olan 28.11.2005 Tarihinden Đtibaren 

Kaydileştirilmek Amacıyla Takasbank’a Fiziken Teslim Edilmiş Hisse Senetleri: 

 

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu kıymetleri teslim etmiş olan hesapta bakiye 

mevcut ise yatırımcının alt hesabında Opoze Blokaj uygulaması gerçekleştirilir. Đşlem, 

ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Bakiye mevcut değil ise opoze uygulanacak hesabın 

bildirilmesi ve bu hesaba kıymet aktarılması üyeden yazılı olarak talep edilir. Đlgili hesabın 

serbest hesabına kıymetin virmanlanmasının ardından alt hesapta Opoze Blokaj 

uygulaması gerçekleştirilir. Đşlem, ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir.  

 

iii. Opoze Kaldırılması; 
 

� Opoze kaldırma kararı ile birlikte Opoze Kaldırma işlemi gerçekleştirilir. Opoze 

kaldırıldığında, kıymetler hesaptaki Opoze Blokajı alt hesabından Serbest hesaba 

aktarılır. Đlgili üyeye işlem sonucu yazılı olarak bildirilir. 

 

Kupür bilgilerinden opoze kaydı bulunan kıymetlerin opoze kaydı iptal edilerek işlem 

sonlandırılır. 

 
 



 

 

 
 
Đptal Đşlem Uygulaması 
 

� Hisse senedi iptal kararı gereği ilgili hisse senedi seri numara bilgileri “iptal” kayıt 

olarak güncellenir. 

� Đptal edilen hisse senedi yerine senet bastırılmadığı ihracçı kurum tarafından 

bildirilmiş ise Fiziki Bilinmeyen Ortak hesabında (FZKBOH) da bulunuyor ise ilgili 

kurum için Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesabına (KAYDBOH) ilgili payların transferi 

gerçekleştirilir. FZKBOH’ta bakiye oluşmamış ise KAYDBOH’ta bakiye oluşturulması 

gerektiğinden MKS database’inden düzenleme yapılır. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Sf. 48-50  “P. Ekler” 

Ek-2 Hak Kullanım Bildirim Formları  

Ek-2a 

 
 

 
MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş.  

NAKĐT TEMETTÜ DAĞITIM ĐHRAÇCI BĐLDĐRĐM FORMU 
 
 
 
 
Şirket Ünvanı   :  
 
Bildirim Tarihi  : 

 
Temettü Dağıtım Tarihi : 
 
 
 
ISIN Kod ISIN Açıklama Kupon No Brüt Oran % Net Oran % Đmtiyaz konusu 

      
      
      

 
 
 
 
Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde Kuruluşunuz nezdinde gerekli kayıtların oluşturulmasını 
rica ederiz. 

Kaşe 
(Đmza)         (Đmza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ek-2b 
 

MERKEZĐ KAYIT KURULUŞU A.Ş.  
SERMAYE ARTIRIM ĐHRAÇÇI BĐLDĐRĐM FORMU 

 
Şirket Ünvanı    :  

ISIN Kodu    : 

Đhraç Edilecek Payların Nev’i Bilgisi : 

Bildirim Tarihi    : 

Sermaye Artırım Bilgileri 
 

Artırım Öncesi Bedelli Artırılan Bedelsiz Artırılan Artırım Sonrası Toplam 
    
 

Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı 
 Rüçhan Hakkı 

Kullandırılarak 
Rüçhan Hakkı 

Kullandırılmadan 
Đç 

Kaynaklardan* 
Temettüden 

 
Artırım Karşılığı Verilen 
Isın 

    

Verilen ISIN IMKB Grubu     
Oran (%)     
Kullanılacak Kupon No     
Başlangıç Tarihi     
Bitiş Tarihi     
Kullanım Bedeli (YTL)     
Rüçhan ISIN     
Banka Eft Kodu     
Şube Kodu     
Şube Đl     
Hesap No     

 
*Đç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım ayrıntısı(YTL) ; 
 

Değer Artış Kazaçları  

Dönem Karları  

Emisyon Primi  

Đştirak ve G.Menkul Satış 
Karları 

 

Maliyet Artış Fonu  

Yeniden Değerleme Fonu  

Yedek Akçeler  

Diğer  

TOPLAM  

 
Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde Kuruluşunuz nezdinde gerekli kayıtların oluşturulmasını 
rica ederiz. 
 

Kaşe 
(Đmza)         (Đmza)  



 

 

 

Ek-3 Kayda Alma Bilgi Formu  
         

 
Kayda Alma Bilgi Formu 

 
......./......./.............. tarih ve..................... sayılı yazımız ekidir. 
 

S.No 
Hesap 
No Sicil No 

Ad Soyad  
Ünvan ISIN 

Ek 
Tanım 

Nominal Tutar 
(YTL.) 

Satış 
Süresi 

1.  
      

2.  
      

3.  
      

4.  
      

5.  
      

6.  
      

7.  
      

8.  
      

9.  
      

10.  
      

11.  
      

12.  
      

13.  
      

14.  
      

15.  
      

16.  
      

17.  
      

18.  
      

 
Kaşe 

(Đmza)         (Đmza)  
 


