Avrupa Birliği Merkezi Saklama Kuruluşları Tüzüğü*’nün (“Tüzük”) Madde 38(5) ve
38(6) kapsamında HSBC Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık ve Varlık Yönetimi müşterilerine
bildirimini içermektedir.
Tüzük’ün 38(5) maddesi kapsamında Merkezi Saklama Kuruluşları düzeyindeki ayrıştırılmış hesapların seçimine ilişkin
Teklif
Tüzük (orijinal adıyla “Central Securities Depositories Regulation” kısaca “CSDR”), şu an itibarıyla Avrupa Ekonomik Alanı
(AEA) kapsamında uygulanmaktadır. Tüzük, Merkezi Saklama Kuruluşları’nın (MSK’ler) genellikle ulusal düzenleyici kuruluş
niteliğinde olan Ulusal Yetkili Kurum tarafından yetkilendirilmesini zorunlu tutmaktadır. Tüzük’ün büyük bölümü, bir MSK
için, ilgili MSK yetki aldığında yürürlüğe girecektir.
HSBC Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık ve varlık Yönetimi müşterilerinin sahip oldukları eurobondlar, Euroclear Bank SA/NV
nezdinde açılan Toplu Müşteri Ayrıştırılmış Hesabında saklanmaktadır. Euroclear Bank SA/NV AEA kapsamında faaliyet
göstermekte olduğu için HSBC Bank A.Ş. Tüzük kapsamına girmektedir. MSK yetkilendirmesinden sonra yürürlüğe giren
Tüzük’ün 38(5) maddesinin etkilerinden biri; AEA MSK, Euroclear Bank SA/NV’de bir MSK katılımcısı olarak HSBC Bank A.Ş.
Bireysel Bankacılık ve Varlık Yönetimi’nin (“biz”, “bizim” veya “HSBC”), katılımcı sıfatımızla müşteri varlıkları olarak sizin
adınıza MSK’da tuttuğumuz menkul kıymetlerle ilgili olarak, en azından ya bir Bireysel Müşteri Ayrıştırılmış Hesabı (“BMAH”)
ya da bir Toplu Müşteri Ayrıştırılmış Hesabı (“TAH”) tercihini size sunmamızı ve her seçenekle bağlantılı maliyet ve riskler
hakkında sizi bilgilendirmemizi zorunlu tutmasıdır. Buna ek olarak; Tüzük’ün 38(6) madde hükmüne göre, hesapların sunduğu
farklı ayrıştırma düzeyleriyle bağlantılı koruma seviyelerini ve maliyetleri açıkça ifşa etmemiz ve bu hizmetleri makul ticari
koşullarla yerel mevzuatımız da göz önünde bulundurularak sunmamız zorunlu tutulmuştur. Hesapların sunduğu farklı
ayrıştırma düzeyleriyle bağlantılı koruma seviyeleri ve maliyetler, bu bildirimin Ek A bölümünde belirtilmektedir. Ayrıştırılmış
hesapları oluşturma ve işletme ücretlerini müşteri ilişkileri yöneticinizden öğrenebilirsiniz.
HSBC’nin Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (AEA) bir MSK’nun katılımcısı olduğu haller dışında, BMAH ve TAH seçimini
sunmamaktayız. Dolayısıyla menkul kıymetleriniz için MSK katılımcısı olan bir alt saklamacı üzerinden sizin adınıza elimizde
bulundurduğumuz menkul kıymetler için teklifte bulunulmaz.
Bu yüzden, menkul kıymetlerinizi Tüzük Madde 38(5) hükümlerine uygun olarak bir BMAH veya TAH hesabında tutma
seçeneğini size sunuyoruz. Teklif, MSK’larının yetkilendirilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. AEA MSK katılımcısı
sıfatımızla müşteri varlıkları olarak sizin adınıza elimizde tuttuğumuz menkul kıymetlerle ilgili olarak aşağıdaki hususları
tarafımıza bildiriniz:
 Menkul kıymetleriniz mevcut durumda bir TAH hesabında tutuluyorsa, bu menkul kıymetleri tutmak için AEA MSK
düzeyinde bir veya birden fazla BMAH oluşturmamızı talep edip etmediğiniz veya,
 Menkul kıymetleriniz mevcut durumda bir BMAH hesabında tutuluyorsa, bu menkul kıymetleri tutmak için AEA MSK
düzeyinde bir veya birden fazla TAH hesabı oluşturmamızı talep edip etmediğiniz1.
Hesap yapılarınızı değiştirmeyi arzu ederseniz, varsa bununla ilişkili masrafları tarafınıza bildireceğiz.
Hesap yapılarınızı olduğu gibi bırakmak istiyorsanız yanıt vermenize gerek yoktur.
Tüzük ile ilgili ve bunun HSBC Bank A.Ş. nezdindeki işlemlerinizi nasıl etkilediğine dair bilgi talepleriniz olursa lütfen bildiriniz.

1

Bireysel ayrıştırmanın yerel kanun ve yönetmelikler çerçevesinde zorunlu olduğu pazarların mevcut olduğu ve bu durumlarda ayrıştırma düzeyleri tercihinin
geçerli olmadığı unutulmamalıdır.
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Ek A
Tüzük Madde 38(6) MSK Katılımcı Bilgilendirmesi: HSBC BANK A.Ş. Bireysel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Bölümü
1.

Giriş

Bu belgenin amacı; teklif edilen ayrıştırmanın ilgili düzeylerine ilişkin başlıca hukuki yansımalar ve yürürlükteki tasfiye
yasasına dair bilgiler dâhil olmak üzere, Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içerisindeki Merkezi Saklama Kuruluşları’nda (“MSK”)
doğrudan müşteriler için tuttuğumuz menkul kıymetler için sunduğumuz farklı ayrıştırma düzeyleriyle bağlantılı koruma
seviyeleri ve maliyetlerini ifşa etmektir. Bu bilgilendirme, AEA içerisindeki MSK’lar ile ilgili olarak Tüzük Madde 38(6)
hükümleri kapsamında zorunludur. Tüzük’e göre, doğrudan katılımcısı (aşağıdaki kavramlar dizinine bakınız) olduğumuz
MSK’larının kendi bilgilendirme yükümlülükleri vardır.
Bu belge hukuki bir tavsiye veya sair bir tavsiye şeklinde düzenlenmemiştir ve buna dayanılarak hareket edilmemelidir. Bu
belgede ele alınan konularla ilgili herhangi bir kılavuz bilgiye ihtiyaç duyan müşteriler, kendi imkânlarıyla hukuki görüş
almalıdır.
Bu belge, son hali web sitemizde yayımlanmak suretiyle, zaman zaman güncellenebilir. Bu belgenin, önceki herhangi bir
sürümü iptal ederek onun yerine geçecek ve onu geçersiz kılacak web sitemizdeki son halini dikkate aldığınızdan emin
olmanız gerekmektedir.
Ayrıca, bu belgede yer alan ifşalar sadece bilgilendirme amaçlıdır ve aramızdaki herhangi bir anlaşmanın belirli bir kısmını
oluşturmamaktadır.
2.

Genel Bilgiler

Her müşterinin, ayrı bir hesapta o müşteri adına tuttuğumuz menkul kıymetlere ilişkin bireysel hakkını kendi defter ve
kayıtlarımızda kayıt altına alıyoruz. Ayrıca, MSK’ler nezdinde kendi adımıza (veya vekilimizin adına) hesaplar da açar ve
müşterilerimizin menkul kıymetlerini bu hesaplarda tutarız. Müşterilerimiz için MSK’ler nezdinde açtığımız iki tür hesap
vardır: Bireysel Müşteri Ayrıştırılmış Hesapları (“BMAH”) ve Toplu Müşteri Ayrılmış Hesapları (“TAH”). BMAK hesabı tek bir
müşterinin menkul kıymetlerini tutmak için kullanılır ve dolayısıyla müşterinin menkul kıymetleri diğer müşterilerin menkul
kıymetleri ile kendi özel menkul kıymetlerimizden ayrı bir şekilde tutulur. TAH hesabı ise, toplu olarak birçok müşterinin
menkul kıymetlerini tutmak için kullanılır. Bununla birlikte kendi özel menkul kıymetlerimizi TAH hesaplarında
tutmamaktayız.
3.

Ayrıştırma düzeylerinin başlıca hukuki yansımaları

Tasfiye
İlgili yerel tasfiye yasalarına tabi olarak, müşterilerin MSK’lar nezdinde doğrudan müşteri adına tuttuğumuz menkul
kıymetlere ilişkin bireysel hakkı, söz konusu menkul kıymetlerin BMAK veya TAH hesaplarında tutulup tutulmasına
bakılmaksızın tasfiyemizden etkilenmez. Bir tasfiye sürecinde uygulamadaki menkul kıymetlerin dağıtımı birçok faktöre bağlı
olacaktır. Bu faktörlerden en önemlisi aşağıda ele alınmıştır.
Ülkemizdeki tasfiye yasasının uygulanması
HSBC’nin ödeme aczine düşmesi halinde, tasfiye işlemleri başlatılır ve bu işlemler ülkemizdeki yerel tasfiye yasasına tabidir.
İlgili yerel tasfiye yasasına göre, müşterilerimizin adına tuttuğumuz menkul kıymetler, mülkiyeti müşterilere ait olmamak
şartıyla, alacaklılara dağıtacağımız varlıklar arasında yer almayacaktır. Bu menkul kıymetler daha ziyade, her müşterinin
menkul kıymetlerdeki kendi haklarına uygun olarak müşterilere dağıtılabilir.
Buna göre, menkul kıymetleri müşteriler adına emanet hesabında tuttuğumuzda, bu menkul kıymetlerin mülkiyeti bize değil
ilgili müşterilere ait olacaktır. Bu kıymetler müşterinin hakkına zarar gelmeyecek şekilde tasfiye sürecimizde muhafaza
edilecektir. Bu hüküm, menkul kıymetlerin bir TAH veya BMAH hesabında tutulmasına bakılmaksızın uygulanır.
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Müşterilerin sahip olduğu hakların niteliği
Müşterilerimizin menkul kıymetlerinin ilgili MSK nezdinde bir HSBC Holdings plc iştiraklerinden ya da bir HSBC vekil şirketi
adına kayıtlı olması halinde, bu menkul kıymetleri yasa gereği bunlar üzerindeki tam sahiplik hakkını elinde bulundurduğu
düşünülen müşterilerimiz adına tutarız. Bu durum hem BMAH hem de TAH hesapları için geçerlidir. Ancak müşterilerin BMAH
ve TAH hesaplarına ilişkin haklarının niteliği farklıdır. Bir BMAH hesabı söz konusu olduğunda, her müşteri BMAH hesabında
tutulan menkul kıymetlerin tümü üzerinde yararlanma hakkı sahibi olarak değerlendirilir. Bir TAH hesabı söz konusu
olduğunda ise, menkul kıymetler tek bir hesapta toplu olarak tutulduğundan, her müşterinin hesapta bulunan menkul
kıymetlerin tümü üzerinde kendi payları oranında yararlanma hakkına sahip olduğu düşünülür.
İlgili yerel kanun ve yönetmeliklere tabi olarak, defter ve kayıtlarımız müşterilerimizin menkul kıymetler üzerindeki
yararlanma haklarının kanıtı mahiyetindedir. Bu kanıtlara itimat etme kabiliyeti, tasfiye sürecinde özellikle önemli olacaktır.
Bir BMAH veya TAH hesabıyla ilgili olarak, görevlendirilen tasfiye memuru menkul kıymetlerin bu hesaplardan çıkışı
öncesinde tüm menkul kıymet hesaplarına ilişkin defter ve kayıtların tam mutabakatını talep edebilir.
Uzman bir saklamacı olarak, defter ve kayıtlarımızı doğru bir şekilde tutuyor ve kayıtlarımız ile hesapların tutulduğu
MSK’larında bulunan kayıtlar arasında mutabakat sağlıyoruz. Ayrıca, bunlara uygunlukla ilgili olarak düzenli denetimlere de
tabi tutuluyoruz.
Açıklar
Müşterilere teslim etmekle yükümlü olduğumuz menkul kıymetlerin sayısı ile bir BMAH veya TAH hesabında onlar adına
tuttuğumuz menkul kıymetlerin sayısı arasında bir fark varsa, bu durum tasfiye halinde müşterilerin iadesini almaya hakkının
olduğu miktardan daha az menkul kıymet almasına neden olabilir.
Açığın işleyişi
Tekrar kullanım haklarının kullanılmasının ardından; operasyonel hata, gün içi hareketler veya karşı taraf temerrüdü dâhil
olmak üzere birçok sebepten dolayı açık oluşabilir. Buna rağmen, menkul kıymetler bir TAH hesabında tutuluyor olsa dahi,
müşterilerin gün içi işlemler için diğer müşterilere ait menkul kıymetleri kullanmasına ya da ödünç almasına hakkaniyet
esasına göre izin vermiyor olduğumuzdan bunu operasyonelleştiren sistemler ve kontroller, bu mahsuplaşmayı
gerçekleştirmek için ilgili müşterinin nezdimizde sahip olduğu menkul kıymetlerin yetersiz olması neticesinde doğan bir açık
yaşama ihtimallerini azaltmaktadır. Bu hususta, TAH ve BMAH hesapları için sunulan korumanın önemli ölçüde farklı
olmadığına inanıyoruz. Bu yaklaşımın etkisi; hesaptaki menkul kıymetlerin yetersiz olması durumunda mahsuplaşma
yapamayacak olmamamız nedeniyle, mahsuplaşmanın yapılamama riskinin artması ve dolayısıyla ilave alım masrafları ve
cezalarının doğabilecek olması ve/veya mahsuplaşmanın gecikebilmesi olacaktır.
Açık oluşması halinde yapılacak işlem
Bir BMAH hesabı söz konusu ise, o BMAH hesabındaki açığın tamamı, adına hesap tutulan müşteriye atfedilebilir olacak ve
adına menkul kıymetler tuttuğumuz diğer müşterilerle paylaşılmayacaktır. Keza, müşteri başka bir veya birden fazla müşteri
adına tutulan bir hesapta oluşan açığa maruz bırakılmayacaktır.
Bir TAH hesabı için ise; oluşan açık, TAH hesabında tutulan menkul kıymetler üzerinde bir hakkı olan müşteriler arasında
bölüşülecektir (detaylar için aşağıya bakınız).
Ülkemizdeki ilgili müşteri varlık kuralları ya da müşteri varlık politikamız uyarınca, açığı kapatmak için kendi nakit varlıklarımızı
ayırmamız şu an itibarıyla zorunlu değildir. Ancak, bizim hatamız nedeniyle bir açık oluşmuşsa, müşteriler; müşteri ile bizim
aramızda yapılan ilgili saklama anlaşmasına tabi olarak, uğradıkları zararlardan dolayı bizden hak talebinden bulunabilir. Açığı
kapatmadan önce tasfiye sürecine girmişsek, müşteriler, böyle bir hak talebi ile bağlantılı olarak kendilerine ödenmesi
gereken tutarlar için genel itibarıyla teminatsız alacaklılar olarak değerlendirilecektir.
Menkul kıymetler bir BMAH hesabında tutuluyorsa, zararın tamamı, adına ilgili hesabın tutulduğu müşteri tarafından
karşılanacaktır. Menkul kıymetler bir TAH hesabında tutuluyorsa, o hesapta hakkı olan müşteriler arasında zarar paylaşımı
yapılacaktır.

HSBC BANK A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394
İstanbul MERSİS No:0621002428200197 Tel : 0212-3764000 Faks: 0212-3362939/3362638/3362141/3362260 www.hsbc.com.tr

Müşterilerin bir TAH hesabıyla ilgili açıktaki paylarını hesaplamak için, her müşterinin o hesapta tutulan menkul kıymetler
üzerindeki hakkının, defter ve kayıtlarımız esas alınarak, kanun ve usul gereğince tespiti gerekecektir. Bu durumda, bir TAH
hesabında tutulan belirli bir menkul kıymette oluşan açık, hesaptaki ilgili menkul kıymet üzerinde hak sahibi olan tüm
müşteriler arasında dağıtılacaktır. Bazı durumlarda, bir TAH hesabındaki belirli bir menkul kıymette oluşan açığın belirli bir
veya birden fazla müşteriye ithaf edilmesi gerektiğine dair görüşler sunulmasına rağmen, bu dağıtımın TAH hesabındaki o
menkul kıymet üzerinde hak sahibi olan müşteriler arasında pay nispetinde yapılma ihtimali düşüktür. Dolayısıyla her
müşterinin sahip olduğu hakkı teyit etmek zaman alabilir. Bu durum tasfiye sürecinde bir müşteri için menkul kıymetlerin
iadesinde gecikmelere ve başlangıçta bir belirsizliğe neden olabilir. Müşterilerin sahip olduğu hakların tespiti, müşterilere ait
menkul kıymetler üzerinden ödenebilecek hukuki ihtilaf masraflarına da yol açabilir.
Teminat hakları
Üçüncü tarafa sunulan teminat hakkı
Müşterilerin menkul kıymetleri üzerinden sunulan teminat hakları, BMAH ve TAH hesapları için farklı bir etkiye neden olabilir.
Bir müşterinin, TAH hesabında tutulan menkul kıymetler üzerinde sahip olduğu hak üzerindeki teminat hakkını sunduğunun
iddia edilmesi ve hesabın tutulduğu MSK’na karşı teminat hakkının ileri sürüldüğü durumlarda, bir teminat hakkı sunmamış
olan müşteriler dâhil olmak üzere, ilgili hesapta menkul kıymetleri bulunan tüm müşterilere söz konusu menkul kıymetlerin
iadesinde gecikme olabilir ve hesapta olası bir açık oluşabilir. Ancak, uygulamada, bir müşterinin menkul kıymetleri
üzerindeki bir teminat hakkının faydalanıcısının, ilgili MSK’dan ziyade bizi bilgilendirmek suretiyle kendisine ait teminatı
tamamlamasını ve teminatı, herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı MSK yerine bize karşı icra etmesini bekleriz.
MSK’na sunulan teminat hakkı
MSK’nun bir müşteri için tutulan menkul kıymetler üzerindeki bir teminat hakkından faydalanması durumunda, MSK’na karşı
yükümlülüklerimizi ifa etmememiz ve teminat hakkının icra edilmesi halinde menkul kıymetlerin müşteriye iadesinde
gecikme (ve olası açık) olabilir. Bu hüküm, menkul kıymetlerin bir BMAH veya TAH hesabında tutulmasına bakılmaksızın
uygulanır. Ancak, uygulamada, MSK’nun ilk olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kendimize ait hesaplarda tutulan
menkul kıymetlere rücu etmesini ve ancak bunun ardından müşteri hesaplarındaki menkul kıymetleri kullanmasını bekleriz.
Bir MSK’nun kendi teminatını yine kendi nezdinde tutulan müşteri hesaplarındaki payları nispetinde icra etmesini de bekleriz.
Ayrıca, ilgili yerel yönetmelikler bir müşteri hesabında tutulan menkul kıymetler üzerinde bir teminat hakkı sunabileceğimiz
durumları kısıtlayabilir.
4.

MSK bilgilendirmeleri

Bu bölümde, bu belge tarihi itibarıyla katılımcısı olduğumuz MSK’larının web sitelerine ait bağlantı adreslerini sunuyoruz.
İlgili MSK’larının Tüzük Madde 38 bağlamında kendi bilgilendirmelerini yapmasını bekliyoruz. Bu web sitelerinde yer alan
bilgilendirmeler ilgili MSK’ları tarafından sunulur. Bu bilgilendirmeleri araştırmadığımız veya bunlara ilişkin durum tespiti
yapmadığımızdan dolayı, müşteriler riski kendilerine ait olmak üzere MSK bilgilendirmelerine itimat ederek hareket
edebilirler.
Merkezi Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşları ve web siteleri:
Euroclear Bank SA/NV

5.

https://www.euroclear.com/en.html

Maliyet bilgilendirmeleri

Genellikle, BMAH hesapları açılış ve işletim masrafları TAH hesaplarından daha yüksektir. Bunun nedeni, süreklilik arz edecek
şekilde, bir BMAH hesabının açılış ve işletimindeki ilave operasyonel karmaşıklık, maliyet ve masraflardır. Bu bilgilendirmenin
amacı, bir BMAH veya TAH hesap açılışı ve işletimine ilişkin genel masrafları belirleyen faktörleri özetlemektir.
TAH hesapları için HSBC Bank A.Ş. bir ücret tahsil etmemektedir.
BMA Hesapları için;
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Para Transferi (Kupon Ödemelerinde)
CAD, USD
AUD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, NOK, NZD, SEK, SGD
Diğer Tüm Para Birimleri

EUR(2)
8
11,5
14

Rapor Masrafları
Açılış Bakiyesi Raporu(günlük)(3)
Kupon/İtfa Raporu (Rapor bazında)(4)
Menkul Kurumsal Aksiyon Hatırlatma Raporu(5)
Geri Tarihli Rapor(6)

EUR
0,28
2,20
2,20
8,00

Takas Masrafları
Uluslararası Tahviller Takas Ücreti(7)

EUR
0,37

Aylık Asgari Hesap Masrafı (8)

110

(2)

Ücretler MSK tarafından EUR cinsinde tahsil edilmektedir. Tahsilat gününde hesabınızda euro harici para birimlerinde
bulunması halinde o günkü bankamız kuru kullanılarak tahsilat gerçekleştirilecektir.
(3)
(4)

BMA hesabında varlık bulunduğu her gün uygulanır.
BMA hesabında saklanan kıymetlerin her kupon ödemesinde ve itfasında uygulanır.

(5)

Menkul kıymet ihraççısı tarafında kıymet ile ilgili açıklanması muhtemel aksiyonlara (ör: geri alım vb. gibi) ait duyuru
ve bilgilendirme raporları için uygulanır.
(6)

Bir ihtiyaçtan ötürü, (denetim kapsamında ya da müşteri talebine istinaden) geçmiş tarihli bir rapor çekilmesi
durumunda tahsil edilir.
(7)

Hesabınızdan yapılan alım, satım ve virman işlemlerinde işlem başına uygulanır.

(8)

BMA hesabında ilgili ay içerisinde gerçekleşen hareketlerden doğan masrafın 110 EUR’nun altında kalması halinde
uygulanır. Eğer uygulanan masraflar toplamı 100 EUR ya da üzerindeyse uygulanmaz.
BMA hesap tipinin seçilmesi halinde, hesap kullanımı süresince doğabilecek ve MSK tarafından bize iletilecek ek masraflar,
ek bir ücret uygulanmadan dönem sonunda hesabınıza yansıtılabilecektir. Tahsil edilen ücret oluşması halinde, ücretlerin
detaylı kırılımını müşteri temsilcinizden talep edebilirsiniz.

TAH ve BMAH hesaplarının masrafları
Toplam masrafı belirleyecek başlıca faktörler büyük olasılıkla şunları kapsar:
 hesap tipinin BMAH mı yoksa TAH mı olduğu,
 kaç hesabın gerekli olduğu,
 MSK tarafından uygulanan hesap açılış ve işletim ücretleri dâhil olmak üzere, Merkezi Saklama Kuruluşu’ndaki (MSK)
teknik hazırlık
 hesap(lar) ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğunuz hizmet tipleri.
Tekrarlayan hesap işletim ücreti seçtiğiniz hesap yapısına göre yansıtılacaktır.

HSBC BANK A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394
İstanbul MERSİS No:0621002428200197 Tel : 0212-3764000 Faks: 0212-3362939/3362638/3362141/3362260 www.hsbc.com.tr

TAH hesap açılışındaki müşterilere uygulanan masraflarda değişiklik yapılmasını beklemiyoruz ve sizin için bir BMA hesabı
açılması ve işletilmesine yönelik uygulanacak tam ücretleri görüşmek ve teyit etmekten mutluluk duyarız. Bu seçenekten
yararlanmak istiyorsanız, müşteri ilişkileri yöneticiniz ile irtibat kurabilirsiniz.
Kavramlar Dizini
Merkezi Saklama Kuruluşu veya MSK, kaydileştirilmiş menkul kıymetler üzerindeki yasal hakları kayıt altına alan ve bu menkul
kıymetlerdeki işlemlerin tamamlanması için bir sistem kullanan kuruluştur.
Merkezi Saklama Kuruluşu Tüzük’ü veya Tüzük, MSK’lar ve onların katılımcıları için uygulanan kuralların belirlendiği 909/2014
sayılı AB Regülasyonu’dur.
Doğrudan katılımcı, bir MSK nezdinde açılmış bir hesapta menkul kıymetler tutan ve bir MSK içerisinde gerçekleştirilen
menkul kıymet işlemlerini tamamlamaktan sorumlu bir kuruluştur. Doğrudan katılımcı, menkul kıymetleri bir MSK nezdinde
kendisi adına tutan doğrudan bir katılımcı atayan küresel saklamacı gibi bir kuruluş niteliğindeki dolaylı katılımcıdan ayrı
tutulmalıdır.
AEA, Avrupa Ekonomik Alanı’nı ifade eder.
Sorumluluk Reddi
Bu belge HSBC tarafından düzenlenmiştir (bu belgede tanımlanmıştır). HSBC, işbu belgeyi güvenilir olduğuna inandığı, ancak
bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan elde ettiği bilgileri esas alarak hazırlamıştır. Ancak, bu belgedeki bazı bilgiler,
test edilmemiş olma olasılığı bulunan ve değiştirilebilecek nitelikteki belirli regülasyonlar, kurallar ve mevzuatlar ile ilgili
olabilir. Yalan beyan durumları hariç olmak üzere, bu belgenin kullanımından doğan doğrudan, dolaylı veya sonuç itibarıyla
ortaya çıkan zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Bu dokümanda ifade edilen ürünler, yatırımlar ve işlemlere
ilişkin bağımsız değerleme ve araştırma yapma sorumluluğu sadece size ait olup, HSBC tarafından yatırım danışmanlığı ve
portföy yönetimi hizmeti verilmediğini önemle belirtiriz. Yatırımcılar kendi bağımsız yatırım kararlarını vermelidirler.
Dolayısıyla bu belgede yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. HSBC ya da
iştiraklerinden herhangi biri, size hukuki veya vergiyle ilgili bir görüş ya da diğer konularda uzman görüşü sunmakla sorumlu
değildir. Bu hususta kendi düzenlemelerinizi yapmanız ya da bağımsız profesyonel destek almanız gerekmektedir. Bu
belgenin düzenlenmesi ve burada yer alan detaylar, bu belgede aksi belirtilen durumlar haricinde, herhangi bir teminat,
emtia veya sair yatırım ürününün alım-satımına ilişkin bir teklif, teşvik veya tavsiye ya da yatırım sözleşmesi veya her ne nam
altında olursa olsun herhangi bir anlaşma, akit veya yapı niteliğinde değildir. Bu belge, ilgili kanunların öngördüğü şekilde,
HSBC’nin mevcut müşterilerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu belge sadece bütün halinde dağıtılabilir. HSBC
veya iştiraklerinin önceden muvafakati alınmaksızın, bu belgenin kısmen veya tamamen çoğaltılması yasaktır.
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