iOARi MERCiLERE VERiLMEK VE MEVZUATTAN KAYNAKLANAN
yOKOMLOLOKLERiN YERiNE GETiRiLESiLMESi AMACIYLA iHRAC;C;ILARCA PAY
SAHiPLiiii SiLGiLERiNiN MERKEZi KAYIT KURULU!1U'NOAN EoiNiMiNE
iLi!1KiN YONERGE

Ama~

Kaydile~tirile n

Madde 1 - (1) Bu Yonerg enin amaCl;
ili~kin

Sermaye Piyasasl Ara<;lanna

KaYltlann Tutulmaslnln Usul Ve Esaslan Ha kkmda Teb ligin 35 inei maddesi

uyannea , ihra<;<;lIar taraflndan idari mereilere v eri lmek ve mevzuattan kaynaklanan
yukumlu luklerin ve rin e getirilebi lm esi amaCl yla pay sahip lig i bilgilerinin Me rk ezi KaYlt
Ku r ulu~undan

edinimine

ili~kin

usul ve esaslarm belirlenmesidir.

Oayanak
Madde 2 -

(1) Bu Yonerge, Kayd il e~tirilen Sermaye Piyasasl Ara<;lanna ili~kin

KaYltlann Tutu lmaslnm Usul Ve Esaslan Hakkmda Tebligin 35 inei maddesine dayanllarak
hazlrlanm l ~tlr.

Tanomlar ve Kisaltmalar
Madde 3 - (1) Bu Yonergede ge<;en:

a) Ad li ve idari merei

ilgi li ozel mevzuatmda ihra<;<;lIardan ortaklan nln
kimlik ve pay sahipligi bi lg ilerin i istemeye yetkili
k ll lnml~

Pay

mercileri,

senedini

ihra<;

eden,

ihra<;

Sermaye Pi yasasl Kurulu 'na

etmek

ba~vuruda

veya pay senedi ha lka arz edilen tOzel
c) MEViTAS

uzere

bulunan

ki~ileri,

Merkezi Elektronik Ve ri iletim Toplama ve Analiz
Sistemini,

Merkezi KaYlt
d) MKS

Merkezi KaYlt

Kurulu~u
Kuru lu ~u

A.$.'yi,
nezd indeki Merkezi Kaydi

Sistemi,

e) Ta lep

Adl i ve idari merei ta lebini,

f) Teblig

Kaydile~tirilen Sermaye Piyasasl Ara<;lanna ili~kin

KaYltlann Tutulmaslnln Usul Ve Esaslan Hakkmda
Tebligi,
ifade eder.
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Ba!jvuru gerek<;esi ve usulu
Madde 4 - (1) ihra~~lIar ancak Tebligin 35 inci madd es i uyannca idari mercilere

verilmek ve mevzuattan kaynakla nan yliklimllilliklerin verine getirilebilmesi amaclyla
MKK'dan pay sahipligi bilgisi talep edebilirler.
ihra~~llarca

(2) Bu maddenin birinci flkrasl uyannca
~irketi

MKK'ya yapllacak taleplerin

temsil ve ilzama yetkili en list dlizey imza yetkilileri tarafmdan

imzalanml~ dilek~e

ile veya MKS'de yer alan MEViTAS uygulamasmdan elektronik ortamda yapllmasl ve
ba~vuru

ekine bilgi talep eden adli veya idari merci talebinin eklenmesi zorunludur. Hangi

tOr ba~v uru lan n
i~e rigine

MEViTAS

ve yapisma

i l i ~ki n

(3) Pay sahipliijine
hlikmu

uyannca idari

durumlarda, aksi
flkrasl

uyannca

uyg ulamasmdan ya pllab ileceg i ile verilebilecek

bi lg ilerin

esaslar MKK tarafmdan aynca ilan edilir.
ili~kin

bilginin bir talep olmakslzm ilgili ozel mevzuatm emredici

mercilere

ihra~~llarca

kararla~tlnlmadlk~a

MKK'ya

ba~vuru

periyodik olarak verilmesinin

gerektigi

her yukumlUlUk doneminde bu maddenin ikinci

yapllmasl

ve

ba~vuruda

daya nak duzenlemenin

belirtilmes i zorunludur.
Bilginin ahnma usulU
Madde 5 - (1) Bu Yonergenin 4 uncu maddesi uyannca

makul bir surede MKK tarafmdan hazlrlanarak,

ihra~~1

ihra~~llara

tarafmdan bilginin yazlll olarak

veya elektronik kaYlt (OVO, CO vb. ) olarak istenmesi durumu
MEViTAS

uygulamasmda

ihra~~mm

eri~imine

verilecek bilgi,

sunulur.

hari~

ihra~clnm

olmak uzere MKK
MKK

MEViTAS

uygulamasma girmeye yetkili temsilcisi, guvenli elektronik imza ile sisteme girerek bilgiyi
allr.
(2) Bu maddenin birinci flkrasl uyannca MEViTAS uygulamasmda ihra~~mm eri~imine
a~llan

bilgi 40 glin

eri~imde

tutulur.

(3) ihra~~llar tarafmdan ta lep edilen bilgin in MKK Ocret ve Komisyon tarifesine gore
ucrete tabi bir bilgi olmasl durumunda bu bedel, MKK tarafmdan ayllk olarak tahakkuk
ettirilir.
Yururluk
Madde 6 - (1) Bu Yonerge Yonetim Kurulu tarafmdan kabul edildigi tarihte yO rlirlOge
girer.
Yurutme
Madde 7- (1) Bu Yonerge'yi Genel MOdOr yOrOtOr.
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