SORU:

Hissedarınız olarak elimde eski tertip (1., 2., 3., 4. veya 5. tertip,) hisse senedi var. Yeni tertip
hisse senedini ve daha önce almadığım kar paylarını almak ve fiziki olarak elimde bulunan hisse
senetleri kaydileştirmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

CEVAP:

Öncelikle elinizde bulunan eski tertip fiziki hisse senetlerinin; üzerlerinde tertiplerine göre eksik
kupon (kar payı ve yeni pay alma kuponları) olmayacak şekilde aşağıda yer aldığı haliyle
şirketimize getirilmesi ve güncel olan 6. tertip hisse senetleriyle değiştirilmesi gerekmektedir.
Eski tertip hisse senetlerin, tertiplerine göre üzerlerinde yer alması gereken kuponlar:
TERTİP

YENİ PAY ALMA KUPON NO

KAR PAYI KUPON NO

1

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Yok.

2

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Yok.

3

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,

2001,2002,2003, 2004

4

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

2001,2002,2003,2004,2005,2006

5

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2001,2002,2003, 2004,2005,2006

Yukarıdaki eski tertip hisse senetleri; ödenmemiş olan kar payları da ödendikten sonra (2000 yılı
kar payı kuponu dahil, 2000 ve önceki yıllara ilişkin kar payları eski tertip hisse senetlerinin kar
payı kuponları karşılığı, 2002 dahil sonraki yıllara ilişkin kar payı ödemeleri de yeni 6. tertip
hisse senetlerinin kar payı kuponları karşılığı ödenecek) elinizde bulunan 6'ncı tertip hisse
senetlerini; şirketimizin hisse senetlerini Takasbank’a fiziki teslim konusunda yetkilendirdiği Ak
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye veya Türkiye çapında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
acentası konumunda olan herhangi Akbank T.A.Ş. şubesine teslim etmek suretiyle kaydileştirme
işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer farklı bir aracı kurumda yatırım hesabınız mevcut ise, aracı
kurum yetkilisinden portföyünüzde bulunan menkul kıymetlerin virman yapılmasını talep
edebilirsiniz.

SPKn Geçici 6. Madde Sıkça Sorulan Sorular
Kaydileşme / Fiziki Senetler
Soru : Kaydileştirilmemiş senetlerin raporlaması nasıl yapılabilir?
Cevap : Kuruluşumuz web sitesinde yayınlanan hisse senedi seri numara bilgilerinde kaydileşme durumu yer
almakta olup, üye kurumlar Merkezi Kaydi Sistem uygulamasıRP076 – Küpür Bilgi Raporundan da aynıbilgileri
izleyebilmektedir.
Soru : 31/12/2007 tarihinden sonra fiziki senetlerin kaydileşme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Cevap : Fiziki senetlerin 31/12/2007 tarihinden sonra kaydileşmesi için sözkonusu tarihten önceki süreç aynen
devam etmektedir.
Soru : Kesir belgeleri ve ilmuhaberler nasıl kaydileşir?
Cevap : Karşılığında fiziki hisse senedi bulunmayan kesir belgeleri ve ilmuhaberler Kuruluşumuza iletilecek
yazılı başvuru ile kaydileştirilebilir. İhraçcışirketler detaylıbilgiyi Kaydi Sistem Müdürlüğümüzden alabilir.
Soru : Hak sahiplerine teslim edilmemiş olan ve Şirketimiz kasasında saklanmakta olan hisse senetlerini
kaydileştirmemiz mümkün mü?
Cevap : Sözkonusu hisse senetlerinin hak sahibi adına olmaksızın kaydileştirilmesi mümkün değildir.
Soru : Küçük küpürlü senet kalmaması nedeniyle ortağa senet teslimi yapılamadığı durumda kaydileşme ne
şekilde gerçekleştirilecektir.
Cevap : Kuruluşumuz tarafından yayınlanmış olan 06/07/2006 tarih 132 sayılı genel mektup ile uygulama
esasları açıklanmıştır. Ayrıca, Sermaye PiyasasıKurulunun 17/02/2006 tarih 2006/6 sayılı Haftalık Bülteninde
“mevcut kupürlerin bölünmesi ve birleştirilmesi vb sebeplerle şirketlerden gelen basım taleplerin olumlu
karşılanmamasına karar verildiği” açıklanmış olup gerek küçük küpürlü senet kalmaması gerekse diğer nedenler
ile yeni senet basılmasına izin verilmediğini önemle hatırlatırız.
Soru : Eksik kuponlu senetlerin kaydileştirilmesi mümkün müdür?
Cevap : Kaydileştirilecek senetlerin üzerinde Kuruluşumuzca ilan edilen kuponların bulunması zorunludur.
Mali Haklar / Temettü
Soru : Kaydileştirilmemiş senetlerin temettü hakları nasıl ödenir?
Cevap : Temettü alacağının oluşma tarihine göre; a – 31/12/2007’den önce tahakkuk eden temettüler
Kaydileşme mecburiyeti olmadan ihraçcışirketler tarafından ödeme yapılabilmektedir. b –
31/12/2007’den sonra tahakkuk eden temettüler Sözkonusu senetlerin kaydileşmesinden sonra ortağa
ihraçcışirket tarafından ödeme yapılabilir. Uygulama ayrıntıları 30/01/2008 tarih 294 sayılıgenel mektup
ile duyurulmuştur.
Soru : Kaydileştirilmiş senetlerin temettü hakları nasıl ödenir?
Cevap : Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında saklama yapılan üye türüne göre; a – Aracı kurumlarda
(banka, aracı kuruluş vb. sermaye piyası kurumları) Borsada işlem görmeyen statüde paylar için temettü
ödeme tarihinde, Borsada işlem gören statüde paylar için ödeme tarihinden iki takas günü sonra Merkezi
Kaydi Sistem’de haklar oluşur. İhraçcışirket tarafından temettü tutarının MKK’ya ödenmesi ile aracı
kurumlara MKK tarafından ödeme yapılabilir. b – İhraçcışirketlerde İhraçcışirket ortak hesaplarında
bulunan payların karşılığı oluşan temettü alacakları MKK’ya ödenmeden ihraçcışirket tarafından

Mali Haklar / Bedelsiz
Soru : Kaydileştirilmemiş senetlerin bedelsiz veya kağıt değişimi sonucu ihraç edilmiş alacakları nasıl
ödenir?
Cevap : Sermaye artırım hakkının oluşma tarihine göre; a – 31/12/2007’den önce tahakkuk eden sermaye
artırım alacaklarıKaydileşme mecburiyeti olmadan ihraçcışirketler tarafından ödeme yapılabilmektedir.
Kağıt değişimi sonucu ihraç edilmiş senetler de aynı uygulamaya tabidir. b – 31/12/2007’den sonra
tahakkuk eden sermaye artırım alacaklarıSözkonusu senetlerin kaydileşmesinden sonra ortağa
ihraçcışirket tarafından ödeme yapılabilir. Uygulama ayrıntıları 30/01/2008 tarih 294 sayılıgenel mektup
ile duyurulmuştur.
Soru : Kaydileştirilmiş senetlerin bedelsiz sermaye artırım alacakları nasıl ödenir?
Cevap : Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında saklama yapılan hesaba Borsada işlem görmeyen statüde
paylar için bedelsiz sermaye artırım tarihinde, Borsada işlem gören statüde paylar için başlangıç
tarihinden iki takas günü sonra Merkezi Kaydi Sistem’de ödeme yapılır.

Mali Haklar / Bedelli
Soru : Kaydileştirilmemiş senetlerin bedelli sermaye artırım alacakları nasıl ödenir?
Cevap : Sözkonusu senetlerin kaydileşmesinden sonra ihraçcışirket tarafından bedelli kullanımı ve
ortağa ödeme işlemi yapılabilir. Uygulama ayrıntıları 30/01/2008 tarih 294 sayılıgenel mektup ile
duyurulmuştur.
Soru : Kaydileştirilmiş senetlerin bedelli sermaye artırım alacakları nasıl ödenir?
Cevap : Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında saklama yapılan hesaba Borsada işlem görmeyen statüde
paylar için bedelsiz sermaye artırım tarihinde, Borsada işlem gören statüde paylar için başlangıç
tarihinden iki takas günü sonra Merkezi Kaydi Sistem’de rüçhan hakkı bakiyesi oluşur. Saklama yapan
üye rüçhan hakkı kullanım süresi içerisinde kaydi sistem uygulamaları çerçevesinde kullanım yapabilir.
Soru : Kaydileştirilmemiş senetlerin haklarının tahsil edemeyeceği gözönüne alınarak duyuru metni,
sirkülerin yayınlanmasına gerek var mıdır?
Cevap : Duyuru, sirküler gibi kaydi sistem düzenlemeleri dışında hazırlanan bilgilendirme amaçlı
evrakların yayılanmasında devam edilebilir. Sözkonusu metinlerde kaydileşmemiş senetlere ait hakların
kaydileşmeleri durumunda ödeneceğinin belirtilmesine dikkat edilmelidir.
Oy Hakkı
Soru : Kaydileştirilmemiş senetlerin oy hakkı nasıl kullanılır?
Cevap : Kaydileştirilmemiş senetlerin oy hakları genel kurulda kullandırılmaz. Genel kurulda oy
kullanımı hisse senetlerinin kaydileştirilmiş olmasına bağlıdır.
Soru : Merkezi Kayıt Kuruluşu oy kullanımı yapacak mıdır?
Cevap : Genel kurullarda oy kullanılmasına ihraçcıve genel kurul bazında Kuruluşumuzca karar
verilmektedir.

Diğer / Kaydileştirilmiş Paylara ait uygulamalar
Soru : Kaydi sistem öncesi tesis edilmiş olan rehin veya intifa gibi haklar kaydi sistemde nasıl izlenir?
Cevap : Kaydi sistem dışında tesis edilmiş rehin ve intifa benzeri haklar malik ortak adına kaydileştirme
işleminin tamamlanmasından sonra saklama yapılan kurum tarafından tesis edilebilir, ihtiyaç olması
durumda iptal edilebilir veya raporlanabilir.
Soru : Kaydileştirilmiş senetlerin başka ortaklara devri nasıl sağlanır?
Cevap : Kaydi sistem uygulamalarıçerçevesinde serbest virman, rehin teminat virmanı veya şartlı virman
gibi süreçler ile devir rehin vb. kayıtlar üye kurumlar tarafından oluşturulabilir.

