FAKS CİHAZI İLE İLETİŞİM TAAHHÜTNAMESİ
Madde 1- Teyit ve Mutabakat Bildirimine İlişkin Uygulama
Kaydilestirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İliskin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğin 22 nci maddesinde belirtilen adli veya idari merciler tarafından haciz ve
tedbir
taleplerinin
doğrudan
MKK’ya
da
bildirilmesi
halinde,
MKK’nın
hesabı
hareketsizleştireceği, ve nihai işlem tesisine esas hak sahipliği durumunu teyit için tarafımıza
günlük mesai saatlerimiz dışında dahi olsa elektronik posta ve MKK’ya tarafımızca belirtilen
numaraya faks yolu ile bildirimde bulunabileceğiı ve kayıtlar ile mutabık olmamız durumunda
teyit yazısını, kayıtlar mutabık değil ise bu durumu gösterir yazının, en kısa sürede (en geç
ertesi gün saat 12:00’a kadar) faks ve elektronik posta ile MKK tarafından belirlenen
standart içerikte göndereceğimizi,
Madde 2- Akıllı Kart/Şifre Problemleri ve Teknik arıza durumlarında uygulama
Merkezi Kaydi Sistem’de, kullanılan akıllı kart ve şifrelerin kullanımı hususunda problem
yaşanması durumunda ve ayrıca 03.01.2005 tarih, (5) sayılı Genel Mektup’ta açıklanan “MKK
elektronik işlem esasları” gerekleri yerine getirilmesine rağmen sonuç alınamayan teknik
arıza durumlarında, zorunlu ve beklenmedik durumlarda tarafımızca faks ile işlem yapılmak
istenirse, faks ile gönderilecek talimatta, hangi nedenle sistemin kullanılamadığını açıkça
ifade edeceğimizi ve yapılmasını talep ettiğimiz işlemi tüm detayları ile belirteceğimizi,
Madde 3- Üyenin Sorumluluk ve Yükümlülükleri
3.1)
Yapacağımız bildirimleri MKK’nın faksının bağlı olduğu 0212 3345757 numaralı
telefona göndereceğimizi, bu telefon numarasının değişmesi halinde MKK’nın Genel
Mektup’lar vasıtasıyla ilan edeceği yeni telefon numarasına göndereceğimizi,
3.2)
MKK’ya bildirimde bulunurken kullanacağımız faksın bağlı olduğu telefon
numarasının ............................ olduğu, bu telefon numarasının değişmesi halinde yeni
telefon numarasını derhal yazılı olarak MKK’ya bildireceğimizi,
3.3)
Tarafımızca MKK’ya gönderilecek faks talep, teyit ve mutabakatların bütün
sayfalarının, imza sirkülerinde yer alan iki yetkili tarafından imzalanacağını, bu imzalardan
birinin şirket yetkilisi veya gözetim yetkilisine ait olacağını, bu mümkün değil ise, imzalardan
birinin şirket imza sirkülerinde yer alan üst düzey yetkili grubundan birine ait olacağını, imza
sirkülerinde münferiden temsil esas alınmış ise, münferiden temsile yetkili en üst düzey
yetkilinin imzalayacağını,
3.4)
Yalnız yetkililerimiz tarafından MKK’ya faksla bildirimde bulunulması için
gerekli önlemleri alacağımızı,
3.5)
Faks yoluyla gönderilen talimatın asıl nüshalarını teyit için faksın çekilmesini
müteakip iş günü, İstanbul dışında yerleşik olmamız halinde derhal, acele posta ile MKK’nın
adresine göndereceğimizi,
Madde 4- Sorumluluk ve ihtimam
4.1)
Faks metni üzerindeki imzaların, kendisine tevdi edilen imza sirkülerindekilerle
karşılaştırırken MKK tarafından makul bir dikkatin gösterilmesinin yeterli olduğunu,
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4.2)
MKK’nın ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı
gösterdiğini karine olarak kabul ettiğimizi, aksini iddia etmemiz durumunda ispatla yükümlü
olduğumuzu,
4.3)
MKK, faksla iletilen talimatları uygulamayıp asıl metnin kendisine ulaşmasını
beklemek hakkına sahip olmakla birlikte faksla iletilen talimatı uygulamış ise, faks talimatının
orjinal metni tarafımızca bu sözleşme koşullarında MKK’ya teslim edilmese veya MKK’ca talep
edilmese dahi yapılan işlemin geçerli ve tarafımız için bağlayıcı olacağını,
Faks metni ile talimat yazısı ve/veya imza sirküleri arasındaki ilk bakıştaki
4.4)
ayırtedilemeyecek imza benzerliklerinden, faks talimatı ile ilgili hile ve sahtecilik
sonuçlarından, bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçları ve sistemlerinin işlemesinden
veya arızalanmasından, yeni bir telefon satın almamızdan ve bu makinanın bağlı olduğu yeni
telefon numarasını MKK’ya bildirmeden MKK’ya faks talimatı göndermesi durumunda ortaya
çıkacak sonuçlardan, Faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya
da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya herhangi bir sebeple MKK’ya
ulaşmamasından doğacak sonuçlardan MKK’nın sorumlu olmayacağını,
Madde 5- MKK Kayıt Belgelerinin Kesin Delil Olacağı
Bu taahhütnamenin uygulanmasında ve taahhütnameden doğabilecek uyuşmazlıklarda
MKK’nın defter ve kayıtlarının MKK’ya faks sistemiyle gönderilmiş olan talimatlarda, teyit ve
mutabakatlarda MKK faks cihazından çıkan talimat, teyit ve mutabakat mektuplarının,
MKK’nın bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişlerinin, MKK’ya ait her türlü belgelerin
geçerli, bağlayıcı kesin ve HUMK m. 287 gereği münhasır delil olacağını,
Madde 6- Tebligat Adresi
Tüm tebligatlar için aşağıda kayıtlı adresimizi kanuni ikametgah olarak kabul ettiğimizi, bu
taahhütnamenin akdinden sonraki adres değişikliklerini iadeli taahhütlü mektupla ya da
faksla bildireceğimizi, bildirmediğimiz taktirde, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın
tarafımıza yapılmış sayılacağını,
Madde 7- Yetkili Mahkeme, İcra Daireleri ve İcra Giderleri
Bu taahhütnemeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra
Dairelerinin yetkili olduğunu,
Madde 8- Taahhütnamenin Süresi
8 (sekiz ) maddeden oluşan ve ..../..../20.... tarihinde imzalanan bu taahhütname imza
tarihinden itibaren hüküm doğuracak olup süresizdir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye kayıtsız şartısz beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih)

ADRES :

TAAHHÜT EDEN
( ) Şirketin Kaşesi, Yetkililerin imzası

Eki:

Üyeyi temsile yetkililerin imza sirkülerleri
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