KAYDİLEŞTİRİLME BİLGİ NOTU

25.02.2011 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 13.02.2011
tarihli 6111 sayılı Kanun’un 157 nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun
Geçici 6 ncı maddesi ile;
“GEÇİCİ MADDE 6 - (Değişik üçüncü fıkra: 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun
md.157 ile) İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası
araçları, bu tarihten sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca alım satımına aracılık
edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Teslim edilerek kayden izlenmesine
başlanmış olan sermaye piyasası araçlarını temsil eden senetler merasime gerek kalmaksızın
hükümsüz hale gelir ve imha edilir.
(Ek: 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun md. 157 ile) Her bir sermaye piyasası
aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen
yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise,
ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin
ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı,
ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından
doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar.” hükmü getirilmiştir.
Buna göre; 31.12.2014 tarihine kadar pay sahipleri tarafından kendi adlarına
kaydileştirilmemiş hisseler, bu tarihte kanunen Bankamıza intikal edecek ve pay sahiplerinin
söz konusu hisseler üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş
sayılacaktır.
Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda sahip oldukları hisseleri, kaydi sistemde henüz kendi
adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31.12.2014 tarihine kadar kaydileştirme
işlemlerini tamamlamazlarsa, anılan tarihten itibaren bu hisselerden doğan bütün haklarını
Kanun gereği kaybedeceklerdir.
Bu doğrultuda, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş hisse senetlerine sahip olan pay
sahiplerimizin, haklarının kaybolmaması için en kısa sürede hisselerini kendi adlarına
kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Vefat etmiş hissedarlarımızın varisleri tarafından hisseler ile ilgili hakların kullanımı için
öncelikle hisselerin, müşterek mümessil sıfatı ile varislerden birisinin adına kaydettirilmesi ve
daha sonra herhangi bir aracı kurumda açılacak olan menkul kıymet yatırım hesap
numarasının Bankamıza bildirilmesi,
Hayatta olan hissedarlarımız tarafından ise sadece herhangi bir aracı kurumda açılacak
menkul kıymet yatırım hesap numarasının Bankamıza bildirilmesi gerekmektedir.
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