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Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05/09/2005- 09/09/2005 tarih ve  2005/37  sayılı SPK 
Haftalık Bülteninde hisse senetlerinin kaydileştirilmesine ilişkin olarak; 
 

“ Hisse senetleri Borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin tümünün kaydileştirilmesi 

ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu nedenle Seri:IV, 

No: 28 "Kaydileşen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ"in Geçici 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca Kurulumuzun 05.09.2005 

tarih ve 35/1106 sayılı kararı ile; 

 a) İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde Müşteri İsmine 

Saklama sisteminde mislen saklanmakta olan hisse senetleri, 30 Eylül 2005 tarihine kadar 

hak sahibinin MKK üyesi bir aracı kuruluş vasıtasıyla MKK’ya bildirdiği aksi yönde bir talebi 

olmadıkça, belirlenecek kaydileştirme tarihinde MKK tarafından topluca kaydileştirilecek ve 

MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. 

 b) Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse 

senetleri ise, kaydileştirilmek üzere, kaydileştirmeye geçiş tarihinden itibaren MKK'nın 

belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde MKK üyesi aracı kuruluşlar ile ihraçcı kuruluşlar veya 

ihraçcı kuruluşlarca yetkilendirilmiş MKK üyesi aracı kuruluşlar vasıtasıyla hisse senetlerinin 

kaydını tutacak MKK'ya teslim edilebilecektir. Teslim alma işlemleri, doğrudan MKK'nın 

kendisi tarafından  veya MKK'nın belirleyeceği aracı kurum veya bankalar vasıtasıyla yerine 

getirilebilecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali 

haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK 

tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini 

bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali 

hakları hesaplarına aktarılacaktır. 

 c) Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse 

senetleri, kaydileştirmeye geçiş tarihinden itibaren borsada işlem göremeyecektir. Bunların 

yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK'da hak 

sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.” Denilmektedir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun anılan kararı çerçevesinde hak sahibi yatırımcıların 

kaydileştirmeme yönündeki taleplerinin aracı kuruluşlarca en geç 30 Eylül 2005 tarihi mesai 

saati bitimine kadar Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. Aracı Kuruluşların aşağıda 

belirtilen formata uygun olarak oluşturacakları listeyi Kuruluşumuza yazılı ve elektronik 

ortamda göndermesi gerekmektedir. İletilen talepler çerçevesinde, hak sahibi yatırımcıların 



kaydileştirme tarihi itibariyle mevcut hisse senetleri kaydileştirilmeyerek, Takasbank 

A.Ş. nezdinde saklanmaya devam edilecektir.  

Konu hakkında hak sahibi yatırımcıların bilgilendirilmesi ve konuya ilişkin taleplerin 

Kuruluşumuza iletilmesi konusunda gereğini rica ederiz.  

Saygılarımızla, 
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