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ÖZET

Türk hukukunda menkul  kıymetler  kıymetli  evrak  niteliğine 
haiz  evraktandır.  Bunların  iktisabı  ve  devri  kıymetli  evrak 
hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası araçlarının alım satımı 
ile  ilgili  işlem sayısının çokluğu,  saklama hizmetlerinin zorluğu ve 
masrafları  karşısında  kaydi  sistem  bir  zorunluluk  olarak  ortaya 
çıkmakta ve kıymetli evraka ilişkin hükümler göz ardı edilmektedir. 
Kaydi  sistemde  kıymetli  evrat  niteliğine  haiz  senetler  fiziken 
basılmamakta,  buna karşılık merkezi  kayıt  kuruluşu nezdinde kaydı 
tutularak, bu kayıtlar üzerinde takip edilmekte ve bu kayıtlarla devre 
konu olduğu gibi,  senet  üzerinde olması  gereken hak,  bu kayıtlarla 
dermeyan  edilmektedir.  4487  sayılı  Kanunla  ise  sermaye  piyasası 
araçlarının  kaydileştirilmesini  kanun  hükmü  haline  getirilmiştir 
(SPK.m.10/A).  Böyle  bir  hüküm  kanunlaştırma  tekniği  açısından 
sakıncalıdır. SPK.'nun menkul kıymet tarifi ile çelişmekte ve bu tarifle 
SPK.m.10/A  hükmünün  nasıl  bağdaştırılacağı  anlaşılamamaktadır. 
Diğer  taraftan  bu  hüküm  Ticaret  Kanunun  özellikle  anonim 
ortaklıkların  çıkaracakları  hisse  senetlerine  ve  tahvillere  ilişkin 
hükümlerindeki, rehin, intifa ve haciz gibi temel hukuki işlemlerine de 
tezat  teşkil  ettiği  gibi,  hamiline  ve  nama  yazılı  hisse  senetlerinin 
devrine ilişkin TK.m.416 ve 417 hükümleriyle kıymetli evrak tanımı 
veren TK.m.557 hükmüyle de çelişmektedir. Bir tebliğ hükmüyle söz 
konusu kanun hükümlerinin uygulanmayacağının belirtilmesi de hem 
hukuki mesnetten uzak hem de geçersizdir. 
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Summary

Securities are negotiable instruments according to the Turkish Law. 
The acquire and transfer of these are subject to the negotiable instruments 
provisions. But, because of the large number of transactions relating to the 
sale and purchase of the securities, keeping services and cost difficulties, the 
registration  system  becomes  an  obligation  and  the  provisions  about  the 
negotiable instruments are disregarded. In registration system, the share in 
the form of valuable documents are not physically issued, but, are registered 
in a central registration agency and monitored by this agency; and they are 
subject to transfer in terms of these registers as well as the rights on the 
shares are transferred on these registers.  Code No.4487 has determined a 
provision  for  registering  securities  (CMA.a. 10/A).  Drafting  such  a 
provision is  undesirable  in  terms of  legislation technique.  This  provision 
conflicts with the CMA’s definition of the security and it is not understood 
how to reconcile this provision with the article 10/A of the  CMA. On the 
other hand, this provision opposes to the transactions in the provisions of the 
Commercial Act, such as pledge, ususfract and bankruptcy, especially within 
the provisions relating to the issuance of bonds and shares by the joint stock 
partnerships; it also conflicts with the articles 416 and 417 on transfer of the 
shares  written  in  the  name  or  for  the  holder,  and  Article  557  giving 
description of the valuable documents, of the Commercial Code. It is legally 
baseless and not acceptable to state that the aforementioned Law Articles 
shall not be applied. 
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I. Kaydi Sistem ve Türk Hukukundaki Yeri

Türk  doktrininde  hâkim  olan  görüş1;  menkul  kıymetlerin  kıymetli 
evrakın  kendine  has  özellikleri  olan  bir  grubunu  teşkil  ettiğidir.  Mülga 
kanunî  tarifte  böyle  bir  açıklık  olmamasına rağmen yeni  kanunî  tarif,  bu 
hususu açıkça hükme bağlamıştır. Menkul kıymetlerin taraflara sağladığı hak 
ve yükümlülüklerle, bunların ziyaı ve iptali gibi konularda Sermaye Piyasası 
Kanununda hüküm olmaması ve yeni ihdas edilen ve edilecek belgelerin de 
bu  tür  düzenlemelerden  yoksun  olması  sebepleriyle,  Türk  Hukukunda 
menkul  kıymetlere  kıymetli  evrak  özelliğinin  tanınması  kaçınılmaz 
olmuştur. Böylece, menkul kıymetlerin  kıymetli evrak vasfı tartışma dışında 
kalmıştır. 

Anglo Sakson hukukunda mevcut olan "senetsiz menkul kıymet" ve 
Kara  Avrupa  hukukunda   "senetsiz  menkul  kıymet  ve  kıymetli  evraktan" 
bahsedilmesi  şeklindeki  gelişmeler2 bu  kanunî  tarif  karşısında   Türk 
mevzuatı için  mümkün  görülmemekle  birlikte,  4487  sayılı  Kanunun 
yürürlüğe  girmesinden  önce  uygulamada   menkul  kıymet  alım  ve 
satımlarında, kıymetli  evrakın devrine ilişkin hükümlere riayet  edilmediği 
gibi  Kurul  da  yayımladığı  tebliğlerle3 sermaye  piyasası  araçlarını  fiziken 
basılmaksızın  kaydî  değer  (kâğıtsız  kıymetli  evrak4)  haline  getirmeye 
çalışmıştır.  

Kaydî  sistemde  kıymetli  evrak  niteliğine  haiz  olan  ve  olmayan 
senetler  fizikî  olarak  basılmamakta,  buna karşılık  merkezi  kayıt  kuruluşu 
nezdinde  kaydı  tutularak,  bu  kayıtlar  üzerinde  takip  edilmekte  ve  bu 
kayıtlarla devre konu olduğu gibi, senet üzerinde olması gereken hak da bu 
kayıtlarla dermeyan edilmektedir. 

Sermaye Piyasası araçlarının alım satımı ile ilgili işlem sayısının çok-
luğu, saklama hizmetlerinin zorluğu ve masrafları karşısında zorunlu görülen 
bu  uygulamanın  mevcut  hukuk sistemine  uymadığı  da  bir  gerçektir.  Zira 

1 TEKİNALP (Sermaye), s.15;  POROY, R. /  EREM, T.S.: Türkiye'de Sermaye 
Piyasasının Gelişmesi İçin Gerekli Hukukî Tedbirler, Sermaye Piyasası Etüdü, 
Ankara 1964, s.115; TEOMAN, Ömer (...): "Menkul Değer Borsaları ve Alman 
Sistemi", İktisat ve Maliye, 1975, c.21, sa.10, s.409; TOLUN, Osman: Banka ve 
Borsa Hukuku, Ankara 1959, s.122; YASAMAN ,  s.204; 

2 Bkz.  ÜNAL, Oğuz Kürşat : Aracı Kurumlar, Ankara 1997, s.5 vd.
3 Seri:  III  No:20   (Yabancı  Sermaye  Piyasası  Araçlarının  Kurul  Kaydına 

Alınmasına  ve  Satışına  İlişkin Tebliğ)  ;   Seri  :  IV,  No:22 (Sermaye Piyasası 
Araçlarının Kaydî Değer Haline Getirilmesine İlişkin Esaslar Tebliği); Seri: VII, 
No:  10  (Yatırım  Fonlarına  İlişkin  Esaslar  Tebliği);  Seri:V  No:29  (Portföy 
Yöneticiliği  Faaliyetine  ve  Bu  Faaliyette  Bulunacak  Portföy  Yönetim 
Şirketlerine  İlişkin Esaslar Tebliği)

4 Kâğıtsız Kıymetli Evrak konusunda geniş bilgi için bkz. TURANBOY, Asuman 
(1):  Kâğıtsız  (varakasız)  Kıymetli  Evrak,  Sermaye  Piyasası  Hukuku 
Sempozyumu, Ankara 17-18 Ocak 1997, s. 1vd.



gerek  kıymetli  evrakın  gerek  menkul  kıymet  kavramının  kanunî  tanımı 
(TK.m.557, SPK.m.3b) ve sermaye piyasası araçlarının halka arzında, satış 
esnasında alıcıya teslim şartı (SPK.m.7 f.4)  buna engel teşkil etmektedir5. 

4487  sayılı  Kanunla  ise  sermaye  piyasası  araçlarının 
kaydileştirilmesini  kanun hükmü haline  getirilmiştir  (SPK.m.10/A).  Böyle 
bir  hüküm kanunlaştırma tekniği  açısından sakıncalıdır.  SPK.'nun menkul 
kıymet  tarifi  ile  çelişmekte  ve  bu  tarifle  SPK.m.10/A  hükmünün  nasıl 
bağdaştırılacağı  anlaşılamamaktadır.  Diğer  taraftan  bu  hüküm   Ticaret 
Kanunun  özellikle  anonim ortaklıkların  çıkaracakları  hisse  senetlerine  ve 
tahvillere ilişkin hükümlerindeki,  rehin,  intifa ve haciz gibi  temel hukuki 
işlemlerine  de  tezat  teşkil  ettiği  gibi6,  hamiline  ve  nama  yazılı  hisse 
senetlerinin devrine ilişkin TK.m.416 ve 417 hükümleriyle kıymetli  evrak 
tanımı veren TK.m557 hükmüyle de çelişmektedir. Üstelik sermaye piyasası 
araçlarının  kaydileştirilmesi  ile  ilgili  düzenlemeler  de  Kurul'a 
bırakıldığından,  bu  güne  kadarki   Kurul'un  tebliğlerle  düzenlemedeki 
Kanunlara uygunluğun göz ardı edildiği de düşünülürse, kanunlar ve ilgili 
mevzuatları  arasındaki  tezatların  çoğalacağı  büyük  ihtimal  dahilinde 
görülmektedir. 

Kaydi sistem sermaye piyasası uygulamalarında zaruri bir sistemdir, 
ancak bunun hukukî alt yapısının, başka bir deyişle TK., BK. ve İİK. gibi 
genel  hükümlerin  bulunduğu  mevzuata  aykırı  olmaması  ve  öncelikle  bu 
mevzuatta kaydi sistemle bağdaşacak düzenleme ve değişikliklerin yapılması 
ve böylece çeşitli kanunlar arasındaki tezatların giderilmesi gerekirdi. Ancak 
bu  yapılmadan  Kanuna  10  A maddesi  eklenerek,  kaydileştirme  işleminin 
kanuni dayanağı sağlanmıştır. 

II. SPK. Mevzuatında Kaydi Sistem

5 Seri:IV, No: 22 sayılı Kurul tebliği SPK.m.22 hükmüne dayanarak sermaye pi-
yasası araçlarının kaydî değer hâline getirilmesine ilişkin düzenlemeleri hükme 
bağlamaktadır. Ancak SPK.m.22 hükmü bu tebliğin dayanağını teşkil edemez. 
Kanunla  düzenlenmiş  alanda  idareye  tanınacak  düzenleme yetkisinin  konusu, 
ancak  bu  kanunun uygulanmasını  sağlamak üzere  gerekli  teknik  konulara  ve 
teferruata ilişkin olabilir. Yürütme organına verilecek teferruatı düzenleme yet-
kisinin, mutlak surette kanunca konusu sayılmış hususlara ilişkin olması gerekir. 
Ayrıca bu düzenleme yetkisi, kanunu değiştirici ve genişletici mahiyette olamaz. 
Bu  bakımdan  kıymetli  evraka  ilişkin  TK.m.577  ve  müteakip  maddeleriyle, 
sermaye piyasası  aracı tanımına ilişkin SPK.m.3b  ve SPK.m.7 f.4 hükümleri 
mevcut olduğu sürece, söz konusu tebliğin hukukî dayanağı da yok demektir. 
İdare,  tebliğ  hükmüyle  kanunen özellikleri  belirlenmiş  evrakın  vasıf  ve  nite-
liklerini  değiştiremez.  Bu  tebliğin  yürürlüğe  girmesinden  sonra  ise  Sermaye 
Piyasası Kanununa 4487 sayılı  kanunla 10A maddesi eklenerek, kaydileştirme 
işlemi kanun hükmü haline getirilmiştir.

6 Tasarıya  ilişkin   Türkiye  Büyük  millet  Meclisi  Plan  ve  Bütçe  komisyonu 
Raporunda  da  aynı  tereddütlere  yer  verilmiş  ancak  kanun  koyucu  tarafından 
dikkate alınmamıştır (TBMM. Tutanak Dergisi, dönem.21, c.18, yasama yılı.2, 
29 uncu Birleşim, 7.12.1999, s.36).



SPK.m.10/A hükmüne göre; 

"Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar; özel hukuk tüzel 
kişiliğini  haiz  bir  Merkezi  Kayıt  Kuruluşu  tarafından  kayden  izlenir.  Bu 
Kuruluş, Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. 

Merkezi  Kayıt  Kuruluşunun  kuruluş,  faaliyet,  çalışma  ve  denetim 
esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte belirlenir.

Kayıtlar,  Merkezi  Kayıt  Kuruluşu  tarafından,  bilgisayar  ortamında, 
ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulur. 

Kayıt  edilen  haklar  bu  Kanunun  7  nci  maddesi  uyarınca  senede 
bağlanmaz. 

Sermaye  piyasası  araçlarının  nama veya hamiline  yazılı  hesaplarda 
kayıt  esasları  ve  kayıtların  nasıl  tutulacağı  ve  kayıtların  tutulmasında 
yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Kurulca bir tebliğ ile belirlenir.

Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü 
kişilere  karşı  ileri  sürülebilmesinde,  Merkezi  Kayıt  Kuruluşuna  yapılan 
bildirim  tarihi  esas  alınır.Kurul  bu  madde  kapsamında  kaydı  tutulacak 
hakları,  bu  hakların  bağlı  olduğu  sermaye  piyasası  araçlarını,  türleri  ve 
ihraççıları itibariyle belirleyebilir.

Payların  devrinin,  Türk  Ticaret  Kanununun  417  nci  maddesi 
çerçevesinde  ortaklıklar  tarafından  pay  defterine  kaydında,  ilgililerin 
başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraççılar 
itibariyle tutulan kayıtlar esas alınır.

Merkezi  Kayıt  Kuruluşu,  ihraççılar  ve  aracı  kuruluşlar,  kendi 
tuttukları kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı 
zararlardan  kusurları  oranında  sorumludur.Merkezi  Kayıt  Kuruluşunun 
personeli hakkında Kanunun 25 inci maddesi hükmü uygulanır." 

A. Merkezi Kayıt Kuruluşu

Bu  Kanun  hükmünden  sonra  da,  bu  hükme  dayanılarak  Bakanlar 
kurulu ilgili yönetmeliği yürürlüğe sokmuştur7.  Bu yönetmelik bir taraftan 
Merkezi  Kayıt  Kuruluşunu  kurmakta,  görevlerini  ve  sorumluluklarını 
belirlemekte diğer taraftan da kayıt esaslarını belirlemektedir.

Yönetmeliğe  göre,  sermaye  piyasası  araçları  ve  bunlar  üzerindeki 
haklara ilişkin kayıtlar, Kurul'ca onaylanan takas ve saklama yetkisini haiz 
kuruluşlar  nezdinde  tutulur  ve  bu  kayıtların  aynen  aktarılması  suretiyle 
MKK'da  izlenir.  Bu  takas  ve  saklama  kuruluşları  nezdindeki  kayıtlar  ve 
kayıtlarla  ilgili  diğer  işlemler,  Kanun'un  10/A maddesi  uyarınca Kurul'ca 
çıkarılacak olan ve kayıtların yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 
7  Merkezi  Kayıt  Kuruluşunun  Kuruluş,  Faaliyet,  Çalışma  ve  Denetim 

Esasları Hakkında Yönetmelik, (Bakanlar Kurulu Karar Tarihi : 14/5/2001,   No: 
2001 / 2475, Resmi Gazete'de Yayım Tarihi : 21/6/2001,   Sayı: 24439)



tebliğ  hükümlerine  tabidir.  Tebliğ  uyarınca  MKK  tarafından  yapılması 
gereken  iş  ve  işlemlerden  hangilerinin,  bu  maddeye  göre  yetkilendirilen 
takas  ve  saklama  yetkisini  haiz  kuruluşlarca  yerine  getirileceği  MKK 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili kuruluşlara bildirilir.  MKK, 
üyeler ve kayıtların tutulduğu takas ve saklama kurumları, kendi tuttukları 
kayıtların  yanlış  tutulmasından  dolayı  hak  sahiplerinin  uğrayacağı 
zararlardan kusurları oranında sorumludur8.

MKK  yönetim  ve  denetim  kurulu  üyeleri  ile  personeli,  sıfat  ve 
görevleri  dolayısıyla,  MKK'ya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait  öğrendikleri 
sırları,  mevzuatla  izin  verilen  haller  haricinde  herhangi  bir  surette 
açıklayamazlar,  doğrudan  veya  dolaylı  kendilerine  veya  üçüncü  kişilere 
menfaat  sağlama  amacıyla  veya  başkalarını  zarara  uğratma  amacıyla 
kullanamazlar.  Bu  yükümlülük  görevden  ayrılmalarından  sonra  da  devam 
eder9.

MKK ve üyeleri, Kurul'un gözetim ve denetimi altındadır. Gözetim ve 
denetim görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla Kurul tarafından belirlenen 
ilkelere, genel ve özel nitelikli kararlara aykırı davranılması Kanun ve bu 
Yönetmelik hükümlerine aykırılık sayılır.Kurul, MKK'dan ve üyelerden her 
türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. Kurul, denetim sonuçlarına göre 
gerekli gördüğü hususların yerine getirilmesini MKK'dan isteyebilir.MKK, 
kaydi  sistemin  işleyişi  ile  ilgili  olarak  gerekli  gördüğü  hususlarda, 
üyelerinden bilgi ve belge istemeye yetkilidir. İnceleme yapmayı gerektiren 
hallerde, durum Kurul'a bildirilir.10

B. Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydi Değer Haline Getirilmesi

15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı kanunla yürürlüğe giren SPK.m.10 A 
hükmünden önce  yayınlanmış  olmasına rağmen halen yürürlükte  bulunan 
Seri:4,  No:  22 tebliği  de  sermaye piyasası  araçlarının kaydi  değer haline 
getirilmesine ilişkin  esasları  düzenlemektedir.  Bu tebliğe  göre  sadece  fon 
katılma  belgeleri  ve  borsada  işlem  gören  hisse  senetlerinin  kaydi  değer 
haline  getirileceği  düzenlenmektedir  (Seri:IV,  No:22,  m.4).  Oysa 
SPK.m.10A hükmü bütün sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinden 
bahsettiği  gibi  ilgili  yönetmelik  de  tüm  sermaye  piyasası  araçlarının 
kaydının tutulmasından söz etmektedir.  Ancak tebliğ  bu mevzuattan önce 
yayınlandığı  için kanun ve yönetmeliğe  paralellik arz  edememektedir.  Bu 
tebliğ  hükmüne  göre;  Ortaklıkların  ve  fonların,  bu  Tebliğin  yürürlük 
tarihinden sonra yapılacak ihraçlarının bu Tebliğ hükümlerine göre yapılması 
zorunludur. Ortaklıkların ve fonların, mevcut hisse senetlerinin ve katılma 
belgelerinin bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren Kurulca belirlenecek 
süre içerisinde, Merkez nezdinde noter huzurunda iptal ve imha edilerek, bu 
senetler  ve  belgeler  üzerindeki  hakların  bu  Tebliğ  hükümlerine  göre 

8  Yönetmelik, m.8
9  Yönetmelik, m.10
10  Yönetmelik, m.22



Merkezde  kaydedilmesi  zorunludur.  Merkez  veya  kurucu  nezdinde 
bulunmayan  veya  Kurulca  belirlenecek  süre  içerisinde  kaydi  değer  için 
başvurmayan hak sahiplerine ait hisse senetleri veya katılma belgeleri, kaydi 
değer haline getirilmedikçe, Borsada işlem göremezler. Aracı kuruluşlar, söz 
konusu  sermaye  piyasası  araçlarıyla  ilgili  emirleri  yerine  getirmekle 
yükümlüdürler. Borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıt 
işlemleri,  bu Tebliğe göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilir  ve kayıtlar, 
Takasbank tarafından tutulur.

1. Toplu Saklama Senedi

Bu Tebliğ  hükümlerine  tabi  sermaye  piyasası  araçlarının  ihracında, 
fiziki olarak senet bastırılmaz. İhraçcı, sahibine eşit  haklar veren sermaye 
piyasası araçlarını temsilen Kurulca belirlenecek örneğe uygun olarak TSS 
düzenler. Sermaye artırımlarında, sahibine farklı haklar veren paylar varsa, 
her  grup  için  ayrı  TSS  düzenlenir.  TSS,  ortaklık  payları  için  sermaye 
arttırımının  Ticaret  Siciline  tescilini,  fon  payları  için  ise  satış  süresinin 
bitimini  izleyen  iş  günü  düzenlenir  ve  Takasbank’a  teslim  edilir.  TSS, 
kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının Merkezdeki kayıtlarıyla, ihraçcı 
kuruluşların  kayıtları  arasındaki  uyumun  sağlanması  bakımından,  ihraçcı 
kuruluşlar itibariyle Takasbank’da saklanır. (Seri:IV, No:22,m.5)

2. Mülkiyet Değişiklikleri

Ortaklıklar ve fonlar tarafından yapılacak ihraçlarda hisse senetleri 
ve  katılma  belgeleri  bastırılmaksızın  ve  buna  bağlı  olarak  ciro  ve/veya 
zilyetliğin  geçirilmesine  gerek  kalmaksızın,  mülkiyet  devirleri,  merkezde 
kayıt  ile  gerçekleştirilir.  Merkezde kayıt  ile  satıcının teslim yükümlülüğü 
yerine  getirilmiş  sayılır.  Ancak  Borsa  dışında  işlem  gören  katılma 
belgeleriyle ilgili kayıt, kurucu nezdindeki hesaplarda yapılır.

Mülkiyet  hakkının  merkezde kaydı,  devir  konusu  sermaye  piyasası 
araçlarının  karşısında  adı  yazılan  kişinin  adının  silinmesi  ve  bu  sermaye 
piyasası  araçlarının devralan adına kaydedilmesidir.  Merkez kayıtları,  pay 
sahiplerinin kimlik bilgileri ve bunlara bağlı hesap kodları ile ortaklıklara ve 
fonlara ilişkin bilgilerden oluşur.

Kayıtların güncelleştirilerek tutulmasından Takasbank sorumludur.

Merkezdeki kayıtların tutulmasında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve 
esaslar Kurul’ca belirlenir. (Seri:IV, No:22,m.6)

3. Aracı Kuruluş Kullanılması

Borsada  işlem  gören  ortaklık  payları  ile  ilgili  olarak  Merkez’deki 
işlemler,  doğrudan  hak  sahipleri  ya  da  yetki  verdikleri  bir  aracı  kuruluş 
tarafından yapılabilir.  Ancak,  Borsada yapılabilen işlemlerle  ilgili  emirler, 
aracı kuruluşlar tarafından verilir. Fon payı sahipleri, merkezdeki işlemlerini, 
doğrudan  kendileri  ya  da  yetki  verdikleri  bir  aracı  kuruluş  veya  kurucu 
aracılığıyla yaptırabilirler.



Müşteri kimlik bilgilerinin, Takasbank, tarafından hazırlanan formatta, 
kayıt  için  Merkeze  başvuran  hak  sahibi,  aracı  kuruluş  veya  kurucu 
tarafından, Takasbank’a verilmesi zorunlu olup, bu bilgilerin doğruluğundan 
bilgiyi veren sorumludur. (Seri:IV, No:22,m.7)

4. Halka Arzda Bildirim Yükümlülüğü

Kayıtlı  sermaye  sistemindeki  ortaklıkların  ihraç  ettiği  payların 
miktarının  ve  alıcılarının  kimlik  bilgilerinin,  günlük  olarak  satışının 
yapıldığı  günü  izleyin  işi  günü,  Takasbank’a  bildirilmesi  zorunludur. 
Bildirim,  satışı  yapan  aracı  kuruluş  tarafından  yapılır.  Bu  satışlarda  hak 
sahipleri adına kayıt, yapılan bildirim esas alınarak, ayrıntıları 6’ncı madde 
uyarınca  Kurulca  yapılacak  düzenlemede  belirlenecek  özel  bir  kodlama 
sistemiyle  günlük  olarak  gerçekleştirilir.  TSS’nin  düzenlenip  Takasbank’a 
teslimini takiben, kayıtlar kesinleştirilir.

Kayıtlı sermaye sisteminde olmayan ortaklıkların ihraç ettiği payların 
miktarı ve alıcılarının kimlik bilgilerini içeren satış sonuçları, satış süresinin 
bitimini izleyen iş günü; satış süresi içerisinde satılamayan kısım için ise bu 
kısmın,  taahhütname  verenlerce  satın  alınmasını  izleyen  iş  günü  satışa 
aracılık eden aracı kuruluşlarca Takasbank’a bildirilir.  Hak sahipleri  adına 
kayıt,  TSS’nin  düzenlenip  Takasbank’a  tesliminden  önce  ve  sonra,  bu 
maddenin 1 inci fıkrasındaki esaslara göre yapılır.

Fon paylarının halka arz  sonuçları,  satış  süresinin sonunda TSS ile 
birlikte Kurucu tarafından Takasbank’a verilir. (Seri:IV, No:22, m.8)

5. Merkezde Kayıt

TSS’nin temsil ettiği ortaklık payları, Takasbank’a iletilen halka arz 
satış  sonuçlarına  göre  hak  sahipleri  adına  8  inci  maddedeki  esaslar 
çerçevesinde kaydedilir. Halka arz edilen fon payları, halka arz sonuçlarına 
göre,  hak  sahipleri  adına  kurucu  nezdinde  kaydedilir.  Kayıtlar,  sermaye 
piyasası araçlarının Borsada işlem görüp görmemesine göre farklı kodlama 
sistemiyle yapılır. 

Takasbank,  kurucu  tarafından  düzenlenen  TSS  ile  halka  arz 
sonuçlarına  göre  kaydedilen  fon  paylarının  kayıtlarının  tutarlılığını 
izlemekle yükümlüdür.

Halka arzdan sonra Borsada yapılan hisse senedi ve katılma belgesi 
işlemlerinin  sonuçlarının  Borsa  mevzuatına  göre  Takasbank’a  iletilmesini 
takiben, bu sonuçlara göre hak sahipleri adına kayıt yapılır.

Borsa  dışında  işlem  gören  katılma  belgeleri  üzerindeki  işlemler, 
kurucu  nezdindeki  kayıtlarda  izlenir  ve  kurucu  tarafından  haftalık  olarak 
Takasbank’a bilgi verilir.

TSS’nin  temsil  ettiği  ve  kaydı  Merkezde  tutulan  sermaye  piyasası 
araçlarının  üzerinde,  genel  hükümler  çerçevesinde  mülkiyet  dışında  ayni 



haklar tesis edilmesi halinde, ilgililerin, Takasbank tarafından talep edilecek 
ispat evrakıyla başvurması üzerine, bu ayni haklar da Merkezde kaydedilir. 
Ayrıca  mahkemeler  ve  icra  dairelerince  alınan  ve  sözkonusu  sermaye 
piyasası  araçlarının  devrini  ilgilendiren  kararlarında,  ilgililerin  başvurusu 
üzerine  Merkezde  kaydı  yapılır.  Bu  fıkra  uyarınca  kayıt  yapılmasını 
gerektiren  hallerin  ortadan  kalktığı  anlaşıldığında,  Takasbank  ilgilinin 
başvurusu  üzerine  ya  da  re’sen  kaydı  terkin  eder.  Borsa  dışında  işlem 
gördüğü için kurucu nezdindeki kayıtlarda izlenen fon payları üzerinde, bu 
fıkra  kapsamında  yapılan  işlemler,  Kurucu  nezdindeki  kayıtlarda 
gerçekleştirilir  ve  bu  işlemler  hakkında  da  haftalık  işlem  sonuçları 
bildirimiyle birlikte Takasbank’a bilgi verilir. (Seri:IV, No:22, m.9)

6. Başvuruda Aranacak Esaslar

Merkezde yapılacak kayıtlar hiçbir sınırlama ve şarta tabi tutulamaz. 
Ancak birbirine bağlı birden fazla talep yapıldığı takdirde bunlardan birinin 
kaydı yapılmadıkça diğerinin kaydının yapılmaması istenebilir.

Takasbank’a yapılacak taleplerin bu kuruluş tarafından hazırlanacak 
formatta yazılı olması şarttır.

Merkezde  yapılan  kaydın  da  talebinin  tarihini,  saat  ve  dakikayı, 
talepte bulunanın isim/ünvan ve merkez adresini içermesi gerekir.

Kayıt  talebi  adli  makamlar  gibi  resmi  bir  memur  tarafından 
isteniyorsa, Merkez, talepte bulunanın talep hususundaki yetkisini de inceler. 
(Seri:IV, No:22, m.10)

7. Bilgi ve Belge Alma

Talep halinde, masrafı ilgilisinden alınmak üzere, bir sermaye piyasası 
aracının Merkezdeki son durumu gösteren belge, ilgiliye verilir.

Aracı kuruluşlar, ortaklıklar ve diğer ilgili kurumlar kendileri ile ilgili 
bilgileri,  Merkez kayıtlarına Takasbank tarafından verilen şifre vasıtasıyla 
girerek  her  zaman  öğrenebilirler.  Ancak  aracı  kuruluşlara  sağlanacak 
bilgilerde  müşteri  kimlik  bilgileri  yer  almayacak,  ortaklıklara  sağlanacak 
bilgilerde ise sadece pay sahiplerinin kimlik bilgileri yer alacaktır.

Paydan doğan mali hakların kullanılmasıyla ilgili işlemler, hak sahibi 
tarafından  yetki  verildiği  takdirde  Takasbank  tarafından  yerine  getirilir. 
Genel  kurula  katılma  dahil  yönetimsel  haklar  ise,  paya  mutasarrıf 
bulunulduğuna dair Takasbank tarafından verilecek belgenin ibrazı ile hak 
sahibi  veya yetkili  kıldığı  temsilcisi  tarafından kullanılır.  (Seri:IV,  No:22, 
m.11)

Bu  Tebliğin  4  üncü  maddesi  uyarınca  Kurulca  belirlenecek  süre 
içerisinde  iptal  ve  imha  edilen  sermaye  piyasası  araçlarının  tamamını 
temsilen, ihraççı ortaklık veya kurucu tarafından, bu sürenin sonunu izleyen 
beş iş günü içerisinde bir TSS düzenlenerek Merkeze teslim edilir. Ancak 



iptal ve imha edilen senetler içerisinde, sahibine farklı haklar verenler varsa, 
her grup için ayrı TSS düzenlenir.Kurulca belirlenecek süre geçtikten sonra 
iptal ve imha edilen sermaye piyasası araçları olursa, bunları da kapsayacak 
biçimde birinci fıkradaki esaslar çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde 
yeni TSS düzenlenerek Merkeze teslim edilir. (Seri:IV, No:22, geçici madde 
1)

C. Kayıtların Tutulmasındaki Usul ve Esaslar

1. Kayıtların tutulması

Kaydi  sermaye  piyasası  araçları  ve  bunlara  ilişkin  haklarla  ilgili 
kayıtlar, MKK’da bilgisayar ortamında üyeler itibarıyla tutulur. Hesapların 
açılması ve hesaplarda kayıt ve değişiklik yapılması, usul ve esasları MKK 
tarafından  belirlenecek  elektronik  yöntemle  üyeler  tarafından  hak 
sahiplerinin  talimatlarına  uygun  şekilde  MKK  kayıtlarında  değişiklik 
yapılması  suretiyle  gerçekleştirilir.  Üyeler,  işlem sıklığı  ve  hacmine bağlı 
olarak,  elektronik  yöntem  dışında  MKK’nın  belirleyeceği  esaslar 
çerçevesinde diğer iletişim araçları ile MKK nezdindeki kayıtlarda değişiklik 
yapabilirler. Bağlantı zamanları ve bu zamanlar dışında kayıtlarda değişiklik 
yapılması gerektiğinde ve doğal afet, teknik arıza gibi mücbir sebeplerle bir 
bilgi  akışı  sorunu  olduğunda  kayıtların  ne  şekilde  iletileceği  ve 
değiştirileceğine ilişkin usuller MKK tarafından belirlenir. (Seri:IV, No:28, 
m.5, f.1)

Takas  işlemlerinin  yürütülmesi  için,  yetkili  takas  ve  saklama 
kurumları itibarıyla da kayıt tutulur. Hak sahiplerinin kayıtları, üye hesapları 
ile  bağlantı  kurularak  izlenir.  Kaydedilen  haklar  Kanunun 7  nci  maddesi 
uyarınca senede bağlanmaz. (Seri:IV, No:28, m.5, f.2)

Üyeler itibarıyla kayıtların tutulmasında kullanılacak kodlama sistemi 
MKK tarafından belirlenir. (Seri:IV, No:28, m.5, f.3)

MKK’da tutulacak kayıtlar, bu Tebliğde düzenlenen hususlar dışında 
hiçbir sınırlama ve şarta tabi tutulamaz. (Seri:IV, No:28, m.5, f.3)

Bu   Tebliğ  hükümleri  çerçevesinde  üyelerin,  MKK  sisteminde 
işlemleri yerine getirmeye yetkili görevlileri,  MKK’ya bildirilir ve işlemler, 
münhasıran  bu  görevlilerce  yerine  getirilir.  Üyeler  tarafından  hesaplarda 
hatalı veya eksik kayıtları düzeltmek amacıyla kayıt yapılması durumunda, 
düzeltme  yapıldığı  bilgisi  MKK’nın  belirleyeceği  usul  ve  esaslar 
çerçevesinde  üye  tarafından  MKK’ya  ve  hak  sahibine  bildirilir.  Üyelere 
hesap  açma  veya  kayıt  amacıyla  yapılan  başvurularda  eksikliklerin 
bulunması  halinde,  talebin  reddi  mümkündür.  Bu  halde  red  kararının, 
gerekçeli olarak hak sahiplerine ve MKK’ya üye tarafından derhal bildirmesi 
zorunludur. (Seri:IV, No:28, m.5, f.4)

Üyeler,  MKK’dan  izin  almak  kaydıyla,  süreklilik  arz  etmeyecek 
şekilde  diğer  üyelerin  teknik  imkanlarını  kullanmak  suretiyle  işlemlerini 



yürütebilirler. Üyeler, MKK tarafından belirlenecek ve Kurulca onaylanacak 
esaslar çerçevesinde, kendi istihdam ettikleri personel ve teknik imkanları 
kullanmak  yerine  diğer  bir  üye  aracılığıyla  dolaylı  olarak  MKK’da 
işlemlerini yürütebilirler. (Seri:IV, No:28, m.5, f.5)

2. Hesaplar

a. Hesap türleri 

MKK nezdinde tutulacak hesaplar ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hesap 
temsilcileri itibarıyla açılır.

Hak  sahiplerinin  adına  hesaplar  ise,  kimlik  bilgilerinin  MKK’ya 
bildirilmesi üzerine açılır ve söz konusu hesaplar üzerinde işlem yapmaya 
yetkili  üyeler  ile  bağlantısı  kurulur.  Ancak  yetkili  takas  ve  saklama 
kurumları,  herhangi  bir  üye  ile  bağlantı  kurmaksızın,  doğrudan MKK’da 
hesap  açtırabilir.  Yabancı  merkezi  saklama  kuruluşlarının  MKK nezdinde 
hesap  açtırması  ve  hesapların  tutulmasına  ilişkin  usul  ve  esaslar  MKK 
tarafından  belirlenir.  Kaydi  sermaye  piyasası  aracı  ihraç  eden  ihraçcılar, 
MKK üyesi olmasalar da, adlarına MKK nezdinde hesap açılır.

Hak  sahipleri,  kayıtlarının,  MKK  nezdinde  kimlik  bilgileri  yer 
almaksızın, hesap temsilcileri ile doğrudan bağlantılı yatırımcı hesaplarında 
izlenmesini  isteyebilir.  MKK  üyelerinin  mülkiyetindeki  haklar,  bu 
hesaplarda izlenemez. Bu hesaplarda izlenebilecek kayıtlara ilişkin koşullar, 
MKK yönetim kurulunun önerisi üzerine Kurulca belirlenir.

Bu  hesap  türlerinin  gerçek  mahiyetini  gizleyecek  nitelikte  hesap 
açılamaz, kayıt tutulamaz. (Seri:IV, No:28, m.6)

b. İhraççı hesabı 

İhraççı hesabı, kaydi sermaye piyasası araçları için açılır.

İhraççı  hesapları;  ihraççı  havuz hesabı,  ortak  hesabı  ve  bilinmeyen 
ortak hesabından oluşur. Ancak yatırım fonu kurucuları için sadece ihraççı 
havuz hesabı kullanılır.

İhraççı  hesabından,  18  ve  19  uncu  maddelerde  düzenlenen  blokaj 
dışında bir amaçla yatırımcı hesaplarına virman edilen haklar, tekrar ihraççı 
hesabına kaydedilmez.

İhraçcı havuz hesabı, kaydi sermaye piyasası araçları ihracına ilişkin 
geçici  kayıtların  izlenmesi  amacı  ile  tutulur.  İhraç  edilecek kaydi  sermaye 
piyasası araçlarının halka arz süresi boyunca takibi havuz hesabında yapılır 
ve halka arz süresinde kaydi sermaye piyasası araçlarının satılması ile satışa 
konu olan tutarlar, ilgili hesaplara yapılacak kayıt neticesinde bu hesaptan 
düşülür.

Ortak hesabı, ihraçcı tarafından münferiden pay sahipleri için, Ek/2’de 
yer alan bilgilerin MKK’ya iletilmesi ile açılır. Ortak hesabına sadece daha 



önce Borsada işlem görmemiş  payların  kayıtları  yapılabilir.  Bu hesaptaki 
kaydi  sermaye  piyasası  araçları,  ihraçcının  verdiği  bilgiler  doğrultusunda 
türleri ve hak sahipleri itibariyle tutulur.

Bilinmeyen  ortak  hesabı,  kaydi  dönüştürme  aşamasında,  hak 
sahiplerinin  ihraçcı  tarafından  bilinmemesi  durumunda,  bu  nitelikteki 
payların  toplu  olarak  izlenmesi  amacı  ile  oluşturulur.  Bu hesapta  izlenen 
sermaye piyasası araçlarının fiilen kaydileştirilmesi durumunda, ihraçcı, hak 
sahiplerine  ilişkin  kayıtların  tutulması  amacı  ile  MKK’ya  bildirimde 
bulunur. MKK, dönüşüm üzerine, hak sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili 
hesaba kaydı gerçekleştirir. (Seri:IV, No:28, m.7)

c. İhraçcı hesabının açılması 

İhraçcı  hesabının  MKK  tarafından  açılması  için  ihraçcılar,  kaydi 
sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin kayıt belgesi 
tarihi  ile  izahnamenin  ilgili  ticaret  siciline  tesciline  kadar  geçecek  süre 
içerisinde EK/1’de yer alan bilgiler ile  birlikte MKK’ya hesabın açılması 
için  başvuruda  bulunmakla  yükümlüdürler.  MKK’ya  yapılacak  başvuru, 
halka arza aracılık eden aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Ortak  hesabının  açılmasında  10  uncu  maddede  yer  alan  esaslara 
uyulur.  Ancak söz konusu maddede yer alan bilgi ve belgelerin MKK’ya 
bildirimi ihraçcı kuruluş tarafından yapılır.

Bilinmeyen ortak hesabının açılmasında, ihraçcı EK/1’in (b) bendinde 
yer alan bilgiler ile MKK’ya başvurur.

MKK, ihraçcı hesabının açılması sırasında EK/1’de yer alan bilgilere 
ilave bilgiler isteyebilir. (Seri:IV, No:28, m.8)

d. Aracı kuruluş hesabı 

Aracı  kuruluş  hesabı,  aracı  kuruluş  havuz  hesabı  ve  yatırımcı 
hesabından oluşur.

Aracı kuruluş havuz hesabı,  aracı kuruluşun,  hesap sahibinin vekili 
sıfatıyla takas ve virman işlemlerini yerine getirmesi için kullanılır.

Yatırımcı hesabı, aracı kuruluşun işlem yapmaya yetkili olduğu hak 
sahipleri  adına  açılmış  hesaplardan  oluşur.  Yatırımcı  hesaplarının 
açılmasında, 10 uncu madde hükümleri uygulanır. (Seri:IV, No:28, m.9)

e. Yatırımcı hesabı 

Yatırımcı hesabı, hak sahibi adına açılmış, nama ve hamiline hakların 
izlendiği hesaptır. Ancak hak sahibinin talebi üzerine, MKK nezdinde kimlik 
bilgileri  yer  almayan,  kimlik  bilgi  ve  belgelerinin  münhasıran  hesap 
temsilcileri  nezdinde  tutulduğu  ve  doğrudan  bu  kuruluşlarla  bağlantılı 
yatırımcı  hesapları  açılabilir  ve  bu  hesaplar  MKK’da  kod  numaralarıyla 
izlenir.



Yatırımcı hesabı, yatırımcıların talepleri üzerine, üye sıfatını haiz aracı 
kuruluşlar  ve  hesap  temsilcileri  tarafından  MKK’ya  yapılacak  başvuru 
çerçevesinde  açılır.  MKK  tarafından  yatırımcı  hesabı  açılabilmesi  için 
EK/2’de  yer  alan  bilgilerin  aracı  kuruluş,  hesap  temsilcileri  veya  yetkili 
takas ve saklama kuruluşları tarafından MKK’ya bildirilmesi gerekir. MKK, 
yatırımcı  hesabı  açılmasında,  EK/2’de  sayılanlar  dışında  gerekli  gördüğü 
bilgi ve belgeleri de talep edebilir.

Anılan  bilgilerin  MKK’ya  tam  olarak  ulaştırılmasını  takiben, 
yatırımcıya  bir  sicil  numarası  verilerek  hesap  kullanıma  açılır.  Kurulca 
uygun  görülen  hallerde,  hesabın  ilgili  aracı  kuruluş  tarafından  açılarak 
kimlik bilgilerinin MKK’ya Kurulca belirlenecek ve 30 günü aşmayacak bir 
süre sonuna kadar iletilmesine izin verilebilir.  Belirlenen sürenin bitimine 
kadar kimlik bilgilerinin istenen şekilde MKK’ya bildirilmemesi durumunda 
hesap  hareketsizleştirilir.  Hareketsizleştirme,  ilgili  hesaba  giriş  ve  çıkış 
işlemlerinin  engellenmesidir.  Aynı  yatırımcı  bilgileri  ile,  başka  bir  aracı 
kuruluş  veya  hesap  temsilcisi  tarafından  yatırımcı  hesabı  açılmak  üzere 
yapılan başvurularda, yatırımcıya MKK tarafından aynı sicil numarası tahsis 
edilir.

Aynı yatırımcı için birden fazla sicil numarası oluşturulduğunun daha 
sonra tespiti  halinde, MKK tarafından yatırımcıya bildirimde bulunulması 
kaydıyla, tek sicil numarası verilir.

Bu maddede yer alan bilgi ve belgelerin sağlanması koşulu ile birden 
fazla  kişinin  müşterek  hesap  açtırma  talepleri  üzerine,  üyeler  tarafından 
müşterek  mülkiyet  yatırımcı  hesabı  açılır.  Maliklerin  iştirak  oranları  da 
kayden izlenir. (Seri:IV, No:28, m.10)

f. Hesap temsilcisi hesabı 

Hesap temsilcisi  hesabı,  hesap temsilcisi  havuz hesabı  ve yatırımcı 
hesabından oluşur.

Hesap  temsilcisi  havuz hesabı,  hesap temsilcisinin,  hesap  sahibinin 
vekili sıfatıyla virman işlemlerini yerine getirmesi amacı ile kullanılır.

Yatırımcı hesaplarına ilişkin olarak 10 uncu madde hükmü uygulanır.

Hesap  temsilcileri,  MKK  nezdinde  kimlik  bilgileri  yer  almayan 
doğrudan kendileri  ile  bağlantılı  yatırımcı  hesaplarının açılması  sırasında, 
yatırımcılardan, 10 uncu maddede öngörülen bilgi ve belgeleri sağlamak ve 
gerçek  hak  sahiplerini  kendi  nezdlerinde  MKK’da  açtıkları  kod 
numaralarıyla izlemek zorundadırlar. (Seri:IV, No:28, m.11)

g. Yetkili takas ve saklama kuruluşu hesabı 

Yetkili takas ve saklama kuruluşu hesabı, takas havuz hesabı, havuz 
hesabı  ve  yatırımcı  hesabından  oluşur.  Ancak  bu  kurumların  yatırımcı 



hesaplarında  kayıtları  izlenebilecek  yatırımcı  türleri  için  önceden  Kurul 
onayı alınması zorunludur.

Takas  havuz  hesabı,  takas  ve  saklama  kuruluşunun,  vekil  sıfatıyla 
üyelerin  takas  işlemlerini  gerçekleştirmesi  için  kullanılır.  Havuz  hesabı, 
takas  ve  saklama  kuruluşunun  vekil  sıfatıyla  hak  sahiplerinin  virman 
işlemlerini gerçekleştirmesi amacı ile kullanılır.

Yatırımcı hesaplarının açılmasında, 10 uncu madde hükmü uygulanır. 
(Seri:IV, No:28, m.12)

h. Ortak ve yatırımcı hesaplarının alt hesapları 

Rehin, haciz, genel kurul blokajı, yatırımcı blokajı, satış blokajı gibi 
işlemlerin yapılması durumunda, bu işlemlere konu haklar MKK tarafından 
ilgili  hesaplarının  altında  alt  hesaplar  açılmak  sureti  ile  izlenir.  (Seri:IV, 
No:28, m.13)

3. İşlemler

a. İhraç ve satışta bildirim 

İhraçcılar izahnamenin tescilini izleyen iş günü sonuna kadar, EK/1’in 
(b) bendinde yer alan bilgileri MKK’ya bildirirler. İhraçcı, ihraç kararının bir 
kamu otoritesinin onayını gerektirmesi halinde onayın verilmesi veya reddi 
kararını, kararın verilmesini izleyen iş günü; bu kararlara ilişkin ortaya çıkan 
değişiklikleri,  söz  konusu  değişikliğin  gerçekleşmesini  izleyen  iş  günü 
sonuna  kadar  en  seri  şekilde  MKK’ya  bildirmekle  yükümlüdür.  Bildirim 
üzerine, ihraç edilen kaydi sermaye piyasası araçlarının, ilgili ihraçcı havuz 
hesabında geçici kayıtları yapılır.

Bedelli  sermaye  artırımlarında,  yeni  pay  alma  hakları,  Kurul 
düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. İhraçcı tarafından açıklanan bedelli 
sermaye arttırımı tarihinde kayıt edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının 
yeni pay alma hakları da bulundukları hesaplara kaydedilir. Yeni pay alma 
bedelinin yatırılması üzerine ilgili yeni pay alma hakları hesaplardan silinir; 
sermaye piyasası  aracının ihraçcının havuz hesabından yatırımcı  ve  ortak 
hesaplarına aktarımı ilgili üyeler tarafından gerçekleştirilir. Süresi içerisinde 
kullanılmayan yeni pay alma hakları, sürenin sonunda hesaplardan silinir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında,  ihraçcının bildirimi üzerine ihraçcı 
havuz hesabına kaydedilmiş olan haklar, açıklanan orana göre göre sermaye 
artırımı tarihi itibarıyla üye hesaplarına aktarılır.

Borsa dışında yapılan satışlarda; satılan pay tutarları ve alıcıların kayıt 
yapılmasını istedikleri yatırım hesabı bilgileri, satışın yapıldığı günü izleyen 
iş günü sonuna kadar ihraçcı tarafından MKK’ya bildirilir.



Ortaklıkların sermaye artırımlarında, Borsada satışı  yapılan payların 
kaydı, bu Tebliğin 15 inci maddesi çerçevesinde yapılır.

Esas  sermaye  sistemindeki  ortaklıklarda,  yukarıdaki  fıkralara  göre 
yapılan kayıtlar geçici nitelikte olup, sermayenin ticaret siciline tescili  ile 
kesinlik kazanır.  Sermayenin ticaret siciline tescili,  tescili  izleyen iş  günü 
ihraçcı tarafından MKK’ya bildirilir.

Diğer  kaydi  sermaye  piyasası  araçlarının  ihraç  ve  satışında,  işlem 
Borsada gerçekleşmiş ise kayıtlar, 15 inci madde çerçevesinde yapılır. İşlem 
Borsa  dışında  gerçekleşmiş  ise  satılan  tutarlara  ve  alıcıların  kayıt 
yapılmasını istedikleri yatırım hesabına ilişkin bilgiler, satışın yapıldığı günü 
izleyen iş günü sonuna kadar ihraçcı tarafından MKK’ya bildirilir.

Satışa  aracı  kuruluşlarca  aracılık  edilmesi  halinde  bildirimler  bu 
maddedeki esaslar dahilinde bu kuruluşlar tarafından yapılabilir.

Yapılan  bildirimler  çerçevesinde,  haklar,  ihraçcı  havuz  hesabından, 
ilgili  üye  havuz  hesaplarına  aktarılır.  Yatırımcı  hesaplarına  dağıtım,  ilgili 
üyeler tarafından yapılır.

Kayıtlı  sermaye  sisteminde  satış  süresi  içinde  satılamayan  paylara 
ilişkin  bilgiler,  satış  süresinin  bitimini  izleyen  iş  günü  ihraçcı  tarafından 
MKK’ya bildirilir  ve bu paylar  ihraçcı  havuz hesabından silinir.  (Seri:IV, 
No:28, m.14)

b. Alım-satım işlemlerinin kaydı 

Takas  işlemleri,  yetkili  takas  ve  saklama  kurumu  tarafından  ilgili 
Borsanın takas düzenlemelerine uygun olarak MKK nezdindeki takas havuz 
hesabı ve aracı kuruluş havuz hesapları kullanılarak yapılır.

Borsa  işlemlerinin  gerçekleştirilmesinden  sonra  aracı  kuruluşlar, 
Borsada satışı  yapılan sermaye piyasası araçlarını, 13 üncü maddeye göre 
ilgili  yatırımcı hesaplarının alt  hesabı şeklinde, MKK tarafından bu işlem 
için açılmış olan alt hesaba aktarabilirler. Takas günü, takas yükümlülüğünün 
yerine getirilmesi amacı ile satışı yapılan kaydi sermaye piyasası araçları, 
aracı  kuruluşlar  tarafından  yatırımcı  hesaplarından  aracı  kuruluş  havuz 
hesaplarına  aktarılır.  Aracı  kuruluş  havuz  hesaplarında  bulunan  sermaye 
piyasası araçlarının takas havuz hesabına aktarılması ile söz konusu aracı 
kuruluşun takas borçları kapanır.

Takas  alacakları,  yetkili  takas  ve  saklama  kurumu tarafından  takas 
havuz hesabından ilgili aracı kuruluş havuz hesaplarına aktarılır. Söz konusu 
sermaye piyasası araçlarının yatırımcı hesaplarına dağıtımı aracı kuruluşlar 
tarafından yapılır.

Borsa  dışında  gerçekleştirilen  alım  satım  işlemleri  nedeniyle 
kayıtlarda gerekli değişiklikler,  kaydi sermaye piyasası aracının yer aldığı 
hesabın MKK’da bağlantılı olduğu üye tarafından yapılır.



Hesaplar  arasındaki  virmanlarda  yukarıdaki  esaslar  uygulanır.  Bu 
virmanların sebebinin gösterilme usul ve esasları MKK tarafından belirlenir. 
(Seri:IV, No:28, m.15)

c. Mali hakların kullanılması ve kaydı 

MKK, nezdinde tutulan kaydi  sermaye piyasası  araçlarından doğan 
mali  hakların  kullanılması  nedeni  ile  ortaya  çıkan  değişikliklerin  kaydını 
izler.

İhraçcılar  mali  hakların  kullanılmasıyla  ilgili  olarak,  içeriği  MKK 
tarafından belirlenecek bilgileri, yetkili organ kararının alınmasını izleyen iş 
günü; bu kararın bir kamu otoritesinin onayını gerektirmesi halinde onayın 
verilmesi  veya  reddi  kararını,  kararın  verilmesini  izleyen  iş  günü,  bu 
kararlara  ilişkin  ortaya  çıkan  değişiklikleri,  söz  konusu  değişikliğin 
gerçekleşmesini  izleyen  iş  günü  sonuna  kadar  en  seri  şekilde  MKK’ya 
bildirmekle  yükümlüdür.  Bildirim  üzerine  MKK,  ihraçcı  hesabı  altındaki 
havuz  hesaplarında  gerekli  kayıtları  oluşturur  ve  gerekirse  değişiklikleri 
yapar.

Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin faiz, temettü tutarları, hak 
edildikleri  ilk gün, en geç ertesi  iş günü ilgili  hesaplara dağıtılmak üzere 
MKK’ya  aktarılır.  Bu tutarlar  MKK’daki  kayıtlar  esas  alınarak  ilgili  üye 
havuz hesaplarına ve üyeler tarafından da hak sahiplerine derhal aktarılır.

İhraçcı mali hakların zamanında bildirilmemesinden veya yanlış ya da 
eksik bildirilmesinden sorumludur. (Seri:IV, No:28, m.16)

d. Sermaye azaltılması nedeniyle payların iptali 

İhraçcının sermaye azaltımına karar vermesi durumunda, genel kurul 
kararının  tescilini  takiben  azaltılan  sermayeye  isabet  eden  kısım  ihraçcı 
havuz hesabına toplanır ve iptal edilir. (Seri:IV, No:28, m.17)

e. Yönetimsel hakların kullanılması ve genel kurul blokajı 

İhraçcılar  genel  kurul  toplantısının  tarihini  ve  yerini  toplantı 
tarihinden 15 gün önce MKK’ya bildirir. Türk Ticaret Kanununun 360 ıncı 
maddesinin  üçüncü fıkrası  uyarınca,  hak  sahibinin  genel  kurula  katılmak 
istemesi halinde, payların blokajı yatırımcı ve ortak hesaplarında alt hesap 
oluşturularak uygulanır.  Hesap temsilcileri  tarafından izlenen ve MKK’da 
kimlik bilgileri bulunmayan yatırımcı hesaplarında bulunan payların genel 
kurul blokajı, hesap temsilcisi tarafından, blokaj talebinde bulunanın kimlik 
bilgisi, blokaja konu paylara ilişkin bilgiler ve MKK’ca istenebilecek diğer 
bilgilerin MKK’ya bildirilmesi ile gerçekleştirilir.

Blokaj konulması üzerine, MKK blokaj konulan payların tutarını ve 
hak sahiplerini gösterir bir belgeyi düzenleyerek talep eden ilgili üyeye verir.

MKK,  ihraçcıya bloke edilen payların miktar ve sahiplerini içeren bir 
liste  gönderir.  Listenin  gönderilme  zamanı,  içeriği  ve  listenin  değişmesi 



halinde  bildirim  usul  ve  esasları  MKK  tarafından  belirlenip,  ihraçcılara 
duyurulur.  İhraçcılar,  MKK  tarafından  düzenlenen  blokaj  belgeleri  ile  bu 
listeyi karşılaştırma yükümlülüğündedirler.

MKK,  genel  kurul  toplantısını  izleyen  iş  günü  hisseler  üzerindeki 
blokajı resen kaldırır. (Seri:IV, No:28, m.18)

f. Teminat, rehin ve intifa hakkına ilişkin kayıt ve blokaj 

Kaydi sermaye piyasası araçları üzerine teminat, rehin ve intifa hakkı 
kurulmasına  ilişkin  olarak,  tarafların,  bu  hakkın  tesis  edildiğine  ilişkin 
belgeleri, ilgili üyelere vermeleri üzerine, ilgili üyelerce durum derhal MKK 
kayıtlarına yansıtılır.

Üçüncü kişi lehine teminat olarak gösterilecek veya intifa hakkı tesis 
edilecek kaydi sermaye piyasası araçları, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça, 
hak sahibinin mevcut hesabına bağlı bir alt hesap açılmak suretiyle MKK 
kayıtlarında izlenir. Alt hesapta intifa hakkı sahibi ile lehine teminat verilmiş 
üçüncü kişinin kimlik bilgileri yer alır.

Rehne  konu  olan  sermaye  piyasası  araçları  ise,  mevcut  hak  sahibi 
hesabından rehin alanın hesabının bir alt hesabına kaydedilir. Rehin, intifa 
hakkı veya teminata konu sermaye piyasası aracının lehdara ait alt hesaba 
kaydı  halinde,  bu  hakları  tesis  eden  kişiye  ilişkin  kimlik  bilgileri  de  bu 
hesapla bağlantılı olarak izlenir. (Seri:IV, No:28, m.19)

g. Yatırımcı blokajı 

MKK nezdindeki yatırımcı ve ortak hesaplara, ilgili  üyenin tasarruf 
yetkisini  sınırlamaya  yönelik  olarak  yatırımcılar  tarafından  blokaj 
konmasına ilişkin esaslar MKK tarafından belirlenir. (Seri:IV, No:28, m.20)

h. Külli halefiyet yoluyla devirlerin kaydı 

Külli  halefiyete dayanan devirlerde hak sahipliğini  gösterir  belgeye 
dayanarak  ve  gerekli  yasal  yükümlülükler  yerine  getirilerek  ilgili  üye 
tarafından MKK kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır ve durum MKK’ya 
bildirilir. MKK, aynı yatırımcı hesabının bulunduğu diğer üyelere de bilgi 
verir.

Kaydi  sermaye  piyasası  araçları  MKK’da  izlenen  ihraçcılar,  taraf 
oldukları  birleşme  veya  devralma  gibi  külli  halefiyet  sonucunu  doğuran 
işlemleri  ile  ilgili  olarak,  içeriği  MKK  tarafından  belirlenecek  bilgileri 
yetkili  organ  kararının  alınmasını  izleyen  iş  günü,  bu  kararın  bir  kamu 
otoritesinin onayını gerektirmesi halinde onayı veya reddi kararını, kararın 
verilmesini izleyen iş günü, bu kararlara ilişkin ortaya çıkan değişiklikleri, 
söz konusu değişikliğin gerçekleşmesini izleyen iş günü sonuna kadar en seri 
şekilde MKK’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu işlemler sonucunda infisahın 
ve yapılan artırımın ticaret siciline tescili de, tescili izleyen iş günü ihraçcı 



tarafından  MKK’ya  bildirilir  ve  MKK,  üye  hesaplarında  gerekli  kayıtları 
oluşturur. (Seri:IV, No:28, m.21)

ı. Kaydi sermaye piyasası araçlarının haczi 

Kaydi  sermaye piyasası  araçlarının  haciz  işlemi,  ilgili  yatırımcı  ve 
ortak hesaplarında ayrı bir alt hesap oluşturulması sureti ile uygulanır.

MKK’da  kimlik  bilgileri  bulunmayan  hesaplardaki  haciz  işlemleri, 
icra  dairesinin  ilgili  hesap  temsilcisine  yapacağı  tebligat  üzerine  hesap 
temsilcisi tarafından uygulanır.

Kurul tarafından işlem yasağı getirilen kişilerin hesaplarında 19 uncu 
madde ve bu madde kapsamında yapılan işlemler, MKK tarafından derhal 
Kurula bildirilir. (Seri:IV, No:28, m.22)

i. Hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi 

Kaydi sermaye piyasası araçları  üzerindeki hakların üçüncü kişilere 
karşı  ileri  sürülebilmesinde,  MKK’ya  ilgili  üye  tarafından  yazılı  ya  da 
MKK’ca  belirlenecek  elektronik  yöntemlerle  yapılan  bildirim  tarihi  esas 
alınır. (Seri:IV, No:28, m.23)

4. Gizlilik 

MKK kayıtları gizlidir. Ancak, mevzuatta yetkili kılınmış kişilere bilgi 
verilmesi gizliliğin ihlali sayılmaz. (Seri:IV, No:28, m.24)

5. Yatırımcının bilgilendirilmesi 

Hak sahiplerine, ilgili üye ve/veya MKK tarafından, MKK’da tutulan 
kayıtlara ilişkin bilgi verilebilir.

Hak sahibi bazında olmamak koşuluyla, istatistik amaçlı bilgi ve üye 
bazında  sermaye  piyasası  araçlarına  ilişkin  stok  bilgisi,  MKK’nın  tespit 
edeceği  ve  Kurulca  uygun  görülecek  esaslar  çerçevesinde  kamuya  açık 
tutulabilir. (Seri:IV, No:28, m.25)

6. İhraçcının bilgilendirilmesi 

Türk  Ticaret  Kanununun  417  nci  maddesi  çerçevesinde  ihraçcılar 
tarafından hak sahiplerinin pay defterine kaydında,  ilgililerin başvurusuna 
gerek olmaksızın MKK nezdinde ihraççılar  itibarıyla tutulan kayıtlar esas 
alınır.

Aksi  yatırımcı  tarafından  yazılı  olarak  bildirilmedikçe,  ihraççıların 
talebi halinde, MKK’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, yatırımcı 
hesaplarındaki  paylara  ilişkin  bilgiler  MKK;  kimlik  bilgileri  MKK’da 
tutulmayan yatırımcı hesaplarındaki nama paylara ilişkin bilgiler ise ilgili 
hesap temsilcisi tarafından ihraççılara iletilir.(Seri:IV, No:28, m.26)

7. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarının saklanması 



MKK,  kaydi  sermaye  piyasası  araçlarına  ilişkin  haklarla  ilgili 
kayıtları, değişikliğe uğramalarını izleyen 10 yıl süreyle değişiklikten önceki 
haliyle elektronik ortamda saklar. Yatırım fonu kayıtlarının saklanması için, 
Kurulca daha uzun bir süre belirlenebilir. (Seri:IV, No:28, m.27)

8. Sorumluluk 

MKK,  üyeler  ve  kayıtların  tutulduğu  takas  ve  saklama  kurumları, 
kendi  tuttukları  kayıtların  yanlış  tutulmasından  dolayı  hak  sahiplerinin 
uğrayacağı  zararlardan  kusurları  oranında  sorumludurlar.  Yapılacak 
sözleşmelere  konulacak  hükümlerle  bu  sorumluluk  ortadan  kaldırılamaz. 
MKK  bu  Tebliğin  uygulanması  ile  ilgili  olarak  üyelerden,  hesapların 
niteliğine  göre  gerekli  bilgi  ve  belgeyi  isteyebilir.  İnceleme  gerektiren 
hallerde durum Kurula bildirilir.

MKK  yönetim  kurulu  tarafından,  kayıtların  yanlış  tutulmasından 
dolayı  doğacak  zararların  tazmini  için,  üyelerin  sorumluluk  sigortası 
yaptırmalarına karar verilebilir. (Seri:IV, No:28, m.28)


