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GENEL MEKTUP 

No: 657 
 
 
 
 
Konu: İşlem Sırası Kapalı Hisse Senetlerinin Fiziki veya Kaydi 

Saklamasına İlişkin Takasbank ve MKK Tarafından Tahsil 
Edilen Saklama Komisyonları hk.  

 
 
SAYIN ÜYEMİZ, 
 
İşlem sırası kapalı hisse senetlerinin fiziki veya kaydi saklamasına 
ilişkin Takasbank ve MKK tarafından tahsil edilen saklama 
komisyonları hakkında açıklamalar içeren Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 15.06.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-230.01-719-6106 sayılı 
yazısı, Genel Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
Saygılarımla, 
 
 
İlkay ARIKAN 
GENEL SEKRETER 
 
 
 
Ek: SPK’nın 15.06.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-230.01-719-6106 sayılı yazısı.  



T.C.
BASBAKANLIK

Sermaye Piyasasi Kurulu

Sayi : B.02.1.SPK.0.16- ? 3 c - e-^ ^ { 1 j` a/06/2011
Konu : l$1em sirasi kapali hisse senetleri hk.

TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULUSLARI BIRLIGI
Biiyukdere Caddesi No : 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4

80620 1. Levent/ISTANBUL

Ilgi: 04.02.2011 tarih ve 254 sayili yazrnr,-,

Ilgi'de kayith yazinizda islem sirasi kapali hisse senetlerine sahip yatirimcilarin hisse

senetlerinin IMKB Takas ve Saklama Bankasi A.S. (Takasbank) veya Merkezi Kayit

Kurulu^u A.S. (MKK) nezdinde araci kurumlarin miisteri alt hesaplarinda saklandigi, i§lem

sirasi kapali olmasi nedeniyle de sifir deger He mii§teri portfoylerinde izlendigi, Takasbank ve

MKK nezdinde fiziki ve/veya kaydi olarak saklamasi yapilan i^lem sirasi kapali hisse

senetlerine ili*kin olari.k Takasbank ve MKK tarafindan yururlukteki tarifelere gore araci

kurumlardan saklama komisyonu tahsil edildigi, soz konusu durum ile ilgili olarak Birliginize

yapilan basvurularda, miisteri portfoylerinde sifir degerle izlenmekte olan i*lem sirasi kapali

hisse senetlerine ili^kin Takasbank ve MKK tarafindan tahsil edilen saklama komisyonlannin

musterilerden tahsil edilemedigi ve araci kurumlar He mu§terileri arasinda ihtilaflara sebebiyet

verdigi belirtilerek, i§lem sirasi kapah hisse senetleririn fiziki veya kaydi saklamasina ili*kin

Takasbank ve MKK tarafindan tahsil edilen saklama komisyonlarinin kaldirilmasinin yararli

olacagi g6r4u ifade edilmi^tir.

Konu He ilgili olarak Takasbank He yapilan yazismada Takasbank nezdinde

saklanmakta olan IMKB'de i^lem goren hisse senetlerine iliskin kayrtlarin 28/11/2005 tarihi

itibari ile MKK'ya devredilmi* oldugu ve soz konusu hisse senetlerinin MKK tarafindan

kayden izlenmeye ba*landigi ifade edilmi^tir. Ayrica Takasbank kasalannda bulunan

IMKB'de i^lem sirasi kapali hisse senetlerinin; araci kurulu^larca Takasbank sisteminde

musterileri adina acrlmr^ hesaplarda saklanmaya devam edildigi belirtilerek, soz konusu hisse

senetlerinin saklanmasi nedeniyle Mu^teri Ismine Saklama Sisteminin aynen korumnakta

oldugu ve hisse senedi sertifikalarinin fiziken saklanmasindan dogan maliyetlere katlanildigi
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belirtilmistir. Soz konusu yazida Takasbank tarafindan uygulanan saklama komisyonunun

matrahimn nominal deger oldugu, fiziken saklanan hisse senetlerinin Takasbank'a maliyetinin

hisse senedinin piyasa degeri ile baglantisimn bulunmadigi, esasen fiziki saklamada en onemli

maliyet unsurunun hisse senetlerinin sertifika sayisi oldugu ifade edilmi*tir. Sozii edilen

hisselerin cogunlugunun; nominal degeri dii^uk olmasina ragmen cok kUcUk kupiirlerden

olusan ve sertifika sayisi yuksek olan hisse senetleri oldugu belirtilmi§tir.

Ayrica Takasbank tarafindan hisse senetleri Bankalari nezdinde mislen saklanan

Sirketlerin iflas/tasfiye halinde olma, gecici olarak faaliyetlerini durdurmu^ olma, faaliyette

olma, lisans belgeleri iptal edilmi^ olma vb. hukuki durumlarimn da farklihk arz ettigi, iflas

i^lemlerinin sonuclandigi ve ticaret sicilinden terkin edildigi anla^ilan 6 ^irkete ait hisse

senetlerinin 2006 yilmda imha edildigi ifade edilmi^tir.

Bunlara ek olarak; Takasbank nezdinde fiziken saklanan hisse senetlerinin, araci

kurulu^lar tarafindan teslim alimp mu*terilerine teslim edilmelerinin her zaman mumkun

oldugu belirtilerek, Takasbank'm soz konusu hisse senetlerinin saklanmasi karingmda

komisyon odemek istemeyen mu^terilerin araci kurulus1annca, hisse senetlerini fiziken

alabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerinin yerinde olacagimn du^untildiigii ifade

edilmi^tir.

MKK ile yapilan yazi^mada ise mevcut uygulamada, IMKB pazarlarindan cikarilmis

hisse senetlerine borsada islem gonne statiisune bakilmaksizin halka kapah kiymetlere iliskin

saklama komisyonu oraninin uygulandigi belirtilerek Kurulumuzca onaylanan yeni ucret

tarifesinde haklannda iflas veya tasfiye karan bulunan ortakhklarm hisse senetlerine ili^kin

saklama ucreti almmayacagmm ongoruldugu ifade edilmi*tir. Ayrica, i^lem sirasmm

kapanmasi durumunun bazi durumlarda tekrar acilma,.bazen ise borsa pazarlarmdan tamamen

cikarilma He sonuclanmasmm mumkun oldugundan ucretlendirmeye ili^kin kriterlerde esas

alinabilecek bir kriter olmadigi ifade edilmi§tir. Ayrica, hisse senetleri kaydi sistemde takip

edilen bir ortakhgm hisse senetlerinin IMKB'de i§lem gonnemeye ba^lamasi halinde bu

kiymetlerin sadece IMKB'de alim satimi yapilamaz hale geldigi ancak, mu^teri bazinda

saklama, hak kullammi, yatirimci ve genel kurul blokaji, virman ve rehin uygulamalan gibi

diger pek cok hizmetten ilgili kiymete sahip yatirimcilarin faydalandigi belirtilmi^tir.

--P



Yukarida yer alan degerlendirmeler goz onune alindiginda i^lem sirasi kapali hisse

senetleri ile ilgili olarak;

- Iflas veya tasfiye karari bulunan ortakliklarin hisse senetlerine ili^kin MKK

nezdinde yeni ucret tarifesinin yururliige girmesinden sonra saklama iicreti

ahnmayacagi,

Takasbank nezdinde fiziken saklanan hisse senetlerinin, araci kuruluslar tarafindan

teslim alinip mii^terilerine teslim edilmelerinin her zaman mumkun oldugu, bu

cercevede araci kurulu§larca, yatirimcilarin hisse senetlerini fiziken alabilecekleri

konusunda bilgilendirilmesinin yerinde olacagi

dusunulmektedir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

fL.

Tuncay YILDIRAN
Aracilik Faaliyetleri Dairesi Ba^kani
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