Yatırım Fonu Katılma Payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2004 tarih ve 42/1326 sayılı kararı
ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirilme işlemleri başlamış ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun ilgili kararı gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde müşteri bazında
tutulacağı 'Kaydi Saklama Sistemine' geçilmiştir.
Bankamızın Kurucusu olduğu Yatırım Fonu Katılma Payları'nın MKK nezdinde kaydileştirme
işlemleri tamamlanmıştır.
Sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan her hesap sahibinin MKK Sicil Numarası bulunması
zorunludur. (Sermaye piyasası araçları; Yatırım Fonu, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu vb. alım-satım
işlemleri)
Bankamız aracılığıyla yatırım fonu katılma paylarını alan her müşterimiz adına MKK nezdinde hesap
açılmaktadır. Müşterilerimize ait Ad-Soyad, Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik
Numarası ve Adres bilgilerinin MKK Sistemi'ne iletilmesi sonrasında her bir müşterimiz adına "MKK
Sicil Numarası" oluşmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu Kararı gereğince, eksik ve/veya hatalı bilgilerden dolayı MKK nezdinde
Sicil Numarası oluşturulamamış ise, ilgili müşteri hesabına Likit Hesap özelliği tanımlanamayacaktır.
Yatırım fonu almak isteyen müşterilerimiz ise, hesabında bulunan mevcut fonları satabilecek fakat
yeni yatırım fonu alamayacaktır.
Müşterisi bulunduğunuz Bankamız Şubesi ile iletişim kurarak MKK Sicil Numaranızın alınabilmesi
için gerekli olan kimlik bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu-MKK tarafından belirlenmiş olan ücretlendirme tarifesi doğrultusunda
ilgili masraf kalemleri aylık olarak müşteri hesaplarından tahsil edilmektedir. MKK ücret tarifesi;
Hesap Açma/Şifre Gönderim/Hesap Bakım – Saklama –Pay Alım/Satım ücretlerini içermektedir.
MKK ücret tarife detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) Nedir ?
18 Aralık 1999 tarihinde 4487 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen 10/A maddesinde
sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bir Merkezi Kayıt
Kuruluşu tarafından kayden izlenmesi hükme bağlanmıştır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle kaydı tutulan
sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek, üye grupları itibariyle tutulan
kayıtların birbirleriyle tutarlılığını kontrol etmek üzere kurulmuştur.
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları
Hakkında Tebliğin 10. maddesi uyarınca Yatırımcı Hesabı, hak sahibi adına açılmış, nama veya
hamiline hakların izlendiği hesaptır.
Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi sürecinin yer aldığı kaydi sistem; Sermaye piyasası
araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, bilgisayar
ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulduğu ve bu araçlar üzerindeki
hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK'ya yapılan bildirim tarihinin esas alındığı
hukuk sistemidir.

