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GENEL MEKTUP
No: 631

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun brüt takas uygulaması hakkında
21.05.2010
tarih
ve
B.02.1.SPK.0.14-157-4895
sayılı
bilgilendirme yazısı hk.

SAYIN ÜYEMİZ,
Brüt takas uygulamasına geçilen hisse senetlerinde sadece takas
kurallarının değiştiği, bu hisse senetlerinde işlem yapılamayacağı
şeklinde bir kısıtlama olmadığı gibi, yatırım yapmayı engelleyecek bir
hususun da bulunmadığı ve Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca aracı kurumların
sahip olduğu yetki belgelerinin gerektirdiği teknik altyapıya sahip
olmalarının zorunlu olduğu konusunda bilgilendirme içeren Kurul’un
21.05.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.14-157-4895 sayılı yazısı, Genel
Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: SPK’nın 21.05.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.14-157-4895 sayılı yazısı.

T.C.

BASBAKANLIK
Sermaye Piyasasi Kurulu
Sap : B.02.I.SPK.0.14-157-4895
Konu

:

Bilgilendirnie

2j/05/2010

TLIRKIYE SERMAYE PIYASASI
ARACI KtJRULU $ I,ARI BIRLIGI
B(iyiikdere Caddesi No: 173 I .Levert Plaza
A Blok Kat:4 34394 Levert/ISTANBUL.

Bilindigi iizere Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat 4er4evesinde. Kurulumuz ve
Istanbul Mcnkul Kiymetler Borsasi (IMKB) nezdinde y(iriitiilen g6zetim faaliyetleri kapsaminda,
ce itli hisse senetlcriride takasta netlqtirrnenin kaldirilnursi (hriit takas) uygulamasina ge4ilmi4tir. Bu
kapsamda netle§tirme uygulamasi kaldi lan hisse senetlerinde IMKB Takas ve Saklama 13ankasi
(Takashank) taral'indan hriit takas uygulamasr yapilmakta, araci kurum ve vatininci haz.indaki takas
alacaklari "Takashank tarafmdan takas siiresinden sonra dagitilmaktadir.
Konuya ili.^kin olarak, Kurulumuzun internct sitesinde 30.03.2010 tarihli hir duyuru yapilnii
olup s6z konusu duyuruda da helirtildigi iizere, hriit takas uygulamasr, sadece takas i}Iemleri He ilgili
olup uygulamanin yatrrun kararlarini elkileyecek ve yatiruu yapmayi engelleyccek hi4hir olunisuz
yOnii hulunniamaktadir.
Kurulumuz tarafindan ytirtitulcn g6zetim faaliyetleri kapsammda, ilerleyen tarihlerde de brdt
takas uygulamasr giindeme gelebilecektir.
Ote yandan Kurulurnuza ula.^an hazr ^ikayetlerdcn, hair araci kurumlarrn hrut takas
uygulamasr nedeniyle mu.^terilerinin uygulama kapsamrndaki hisse senetlerinde kural olarak i^lem
yapamayacagi yiiniinde yanli bilgilendirnie yaptiklari anla*ilmr^tir. Yine hazr yatirrmcilardan gelen
^ikiryetlerden ve araci kurulu^Iarla yapilan -6rb§mclerden, hriit takas uygulamasina ge4ilen hisse
senetlerine ili.kin yapilacak i;leriler konusunda araci kurumlarrn hir kisminin yeterli teknik altyapryr
olu}turamadiklan anla^lniaktadn-.
Yukanda helirtilen hususlar 4erccvesindc:
- Brut takas uygulamasina gecilen hisse senetlerinde sadece. takas kurallarrnin degi}tigi, hu
hisse senetlerinde i§lem yapilamayacagr ^eklinde hir kisitlama olniadigi gibi yatinin yaprnayr
en g clle y ecek hir h ususun da hulunmadigi konusunda,
- Kurulumuzun Seri: V, No: 46 saylr Aracilik Faaliyetleri ve Araci
KuruIu^Iara Ili}kin Esasla
Flakk m d a Te h ligi hiikiiinleri uyarrnca araci kurumlarrn
sahip oldugu yetki belgelerinin gerektir
tek n ik a lt yaprya sahip olmalannrn zorunlu
oldugu konusunda,
`
iiyelerinizin hilgilenclirilmesini rica cderim.

ahem SANCAK
Piyasa G6zetim ve Denetim Dairesi
Ba^kani

M/iRKB% - M. Keuml A'Ar/i. Eskisehir }'Diu S . Kra. No:
156 06530 ANKARA 'Iel: (3/2 ) 292 90 90 Faks : ( 3/2( 292
9000 wvt i.. spk.,c'ur.tr
%.S i't ,YBl!/, %'F,'a/S%1.('%/.%(;%- Nurhi rr Mull. Askerur u r Cad. No: 1
-5 (4367 Si,'li//ST1 NB (,l. i '/a2 / 2) 334 i5 00 hi k %: (2 /
2) 33-1 i6 () .I

