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İHRAÇÇILAR İLE PAYLAŞILACAK BİLGİLERE İLİŞKİN YENİ YÖNERGE  
       

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kabul edilen yeni yönerge ile, hak sahipliğine 

ilişkin bilgilerin ihraççılarla paylaşılmasının kapsamına ve usullerine ilişkin değişiklikler 

getirilmiştir. 

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) tarafından 2 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 916 Sayılı Genel 

Mektup ile, İhraççı Şirketlere Promosyon ve Benzeri Fayda Sağlayıcı Amaçlarla Verilecek Bilgi ve Verilere 

İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi (“Eski Yönerge”) yürürlükten kaldırılmış ve yerine Hak Sahipliğine 

İlişkin Bilgilerin İhraççılarla Paylaşılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi (“Yeni Yönerge”) 

yürürlüğe konulmuştur.  

 

Selefine paralel olarak Yeni Yönerge’nin kapsamı da, MKK tarafından yayımlanan ayrı düzenlemelere 

konu olan pay sahipliği veya hak sahipliği bilgilerinin ihraççıların düzenleyici kurumlara yönelik 

yükümlülüklerine veya ihraççıların yatırımcıları bilgilendirme yükümlülüklerine ilişkin amaçlarla MKK 

tarafından ihraççılar ile paylaşılması hususunu içermemektedir. 

 

Yeni Yönerge, pay sahipliği veya hak sahipliğine ilişkin bilgilerin ihraççılar ile paylaşılması hususuna 

ilişkin aşağıda belirten yenilikleri getirmiştir: 

 

a) Yeni Yönerge’de yer alan "ihraççı" tanımına, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3/1/h 

maddesinde tanımlanan ihraççılara ek olarak "yatırım fonları" eklenmiştir; 



 

 

2 

 

Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak A Blok D.244 Sarıyer 34485, İSTANBUL-TÜRKİYE 
T: +90 212 365 9600 | W: www.eryurekli.com | E: info@eryurekli.comT: +90 212 365  

b) İhraççıların düzenleyici kurumlarla ilgili yükümlülükleri ve ihraççının yatırımcıları bilgilendirme 

yükümlülüğüne bağlı olarak bilgi paylaşımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Eski 

Yönerge’den farklı olarak, Yeni Yönerge’nin kapsamı promosyon veya benzeri fayda sağlama 

amaçlı bilgiler ile sınırlandırılmamıştır; 

 

c) Yeni Yönerge’de, ihraççıların yalnızca yabancı kurumsal yatırımcıların unvan ve iletişim 

bilgilerini talep edebileceği ifade edilmiştir; 

 

d) Yeni Yönerge’de, paylara ilişkin hak sahipliği bilgilerinin paylaşılmasını sınırlamakta olup, buna 

göre, söz konusu bilgilerin yalnızca payları Borsa İstanbul A.Ş.’nin Yıldız Pazar ve Ana Pazar’ında 

işlem gören ihraççılar tarafından talep edilebileceği düzenlenmiştir; 

 

e) Yeni Yönerge’de, ihraççıların talepleri kapsamında sunulması gereken belgelerin arasına, kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere uyum sağlanacağına ilişkin bir taahhütname 

eklenmiştir. 
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YAYIN HAKKINDA 

ERYÜREKLİ tarafından hazırlanan bu yayın, büronun müvekkilleri ve meslektaşları ile bilgi paylaşımı niteliğindedir. Bu 

yayında yer verilen bilgiler, yayınlandığı konu ile ilgili hususları bütün yönleri ile kapsamayabileceği gibi, burada sunulan 

bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde değildir. 

 

Bu yayın kapsamında verilen bilgiler ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde ek bilgi almak için danışmanınız veya 

ERYÜREKLI ile irtibata geçebilirsiniz. 

 


