MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
FON KURUCULARI VE KATILMA BELGESİ İŞLEMİ YAPAN
KURULUŞLARA İLİŞKİN ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ

1.

Sermaye Piyasası Kanunu, Seri IV, No:28 Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin
Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş,
Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik ile MKK İş Kuralları ve MKK
tarafından yapılan her türlü düzenleme ve bildirimin bu taahhütnamenin ayrılmaz parçası
olduğunu, MKK iş kuralları ve her türlü MKK düzenlemesine uyacağımızı,

2.

MKK kayıtlarının kendi kayıtlarımız ile tutarlılığından ve eşgüdümünden sorumlu olduğumuzu,
MKK tarafından belirlenen eletronik kayıt, defter ve belgeleri usule uygun tutmak, veri ve sistem
yedeklemelerini

oluşturmak

ve

yedekleme

ünitelerinin

güncelliğini

sağlamak

zorunda

olduğumuzu ve günlük olarak mutabakatını sağlayacağımızı
3.

MKK ile aramızda güvenliği ve doğru işleyişini etkileyecek herhangi bir teknik problem veya
bağlantı sorununu derhal MKK’ya bildireceğimizi,

4.

MKK düzenlemlerinde öngörülen donanım ve yazılımları kuracağımızı, istenen yenileme ve
düzeltmeleri

süresinde

yerine

getireceğimizi,

MKK’ca

kullandırılan

yazılımları

değiştirmeyeceğimizi, başkalarına kullandırmayacağımızı, kaynak ve obje kodlarını çözüp
kullanma veya değiştirme sonucunu verecek herhangi bir işlemde bulunmayacağımızı,
5.

Öngörülen usuller dışında MKK ile bağlantı kurmayacağımızı, MKK’nın sunucularına izinsiz hiç bir
program yüklemeyeceğimizi, kendi sistemimiz üzerinden MKK sistemine virüs, solucan vb.
bulaşmasını veya yetkili olmayan kişilerin MKK sunucularına erişerek kayıtlarda değişiklik
yapmasını engellemek amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alacağımızı,

6.

MKK nezdinde, personelimiz olan ve sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi ile ilgili
operasyonel işlemleri web uygulaması üzerinden yerine getirecek en az bir kişiyi “web
uygulaması yetkilisi” ve veya web servisleri kullanımında sistemimizde kayıt oluşturup sistem
entegrasyonu

yoluyla

MKK

kayıtlarına

kısmen

ya

da

tamamen

otomatik

aktarım

ile

gerçekleştirmek üzere en az bir kişiyi teknik konularda “web servisleri yetkilisi” olarak
atayacağımızı, bu yetkililerin MKK sistemindeki faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının üye kayıtları
ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere ayrıca bir gözetim yetkilisi
atayacağımızı, bu yetkilileri noterden onaylı temsil yetkilerini gösterir belgeler ile birlikte MKK’ya
bildireceğimizi,Kayıt
edeceğimizi,

işlemlerini

MKK’nın

yürütecek

öngördüğü

yeterli

periyodik

sayıda

eğitimlere

ve

nitelikte

katılımlarını

personeli

istihdam

sağlayacağımızı,Web

uygulaması ve web servisleri yoluyla MKK sisteminde oluşturulacak kayıtların tarafımızca
gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu,
7.

Üyelerin hak sahiplerinin talimatları ve bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri işlemler
hakkında, 3. kişiler tarafından bir tarafımıza yöneltilen talep veya davanın hallinin tamamiyle
kendi sorumluluğumuzda olduğunu bu konuda 3. kişiye MKK’nın muhatap gösterilmeceğini,

8.

Adli veya idari merciler tarafından MKK’ya bildirilen haciz ve tedbir talepleri doğrultusunda,
MKK’ca tarafımızdan talep edilecek, kıymetlerin hak sahipliğine ilişkin teyit bilgisini, bildirimi
izleyen işgünü saat 12:00’ye kadar MKK’ya bildireceğimizi, geç bildirimde bulunmamız veya hiç
bildirimde bulunmamız nedeniyle MKK kayıtlarında mevcut kıymetler üzerine işlem tesis edilmiş
olması durumunda MKK’ya karşı sorumluluk iddiasında bulunamayacağımızı,

9.

MKK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen giriş aidatı, yıllık aidat, ücret ve
komisyonları Türk Lirası olarak, tam ve zamanında ödeyeceğimizi; ödenmemesi veya geç
ödenmesi

halinde

ayrıca

ihtarda

bulunulmasına

gerek

kalmaksızın

temerrüde

düşmüş

sayılacağımızı,
10. MKK’nın üyeliğe giriş, yıllık aidat, ücret ve komisyonlar üzerinde 1 ay öncesinden bildirilmek
suretiyle değişiklik yapma yetkisine sahip olduğunu; borçlarımız tamamıyla ödeninceye kadar,
MKK nezdindeki tarafımıza ait olan her rürlü menkul kıymet ile nakdi değerlerin MKK’ya olan
borcumuza mahsup edebileceğini,
11. MKK kayıt ve belgelerin HUMK’nun 287. maddesi uyarınca delil niteliğinde olduğunu,

kabul ve taahhüt ederiz.

