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İLGİLİ: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(YATIRIM KURULUŞLARı ve İHRAÇÇI KURULUŞLAR)

19 Haziran 2015 Tarihli ve 29391
giren Türkiye Cumhuriyet Merkez

Sayılı

Bankası'nın

Resmı

yayımlanarak yürürlüğe

Gazete'de

(TCMB) 10160/19759

sayılı

"Menkul

Kıymet

Mutabakat Sistemi işletmek Üzere Faaliyet izni Verilmesine ilişkin Karar"ı çerçevesinde,
"Merkezi Kaydi Sistem", Kanun
edilmiştir.

kapsamında

Söz konusu karar

Kuruluşumuza

uyarınca

menkul

kıymet

mutabakat sistemi olarak kabul

sistem

işleticisi

olarak faaliyet göstermek üzere

verilmiştir.

faaliyet izni

Karar kapsamında;

Kuruluşumuz "Üyelik Taahhütnamesi" yerine

geçmek üzere,

"Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ve
MKK

Yönetmeliğinin

Sözleşmesi"
tarafından

(Sözleşme)

da kabul

Yukarıda

onaylanan

29'uncu

maddesinin
onayına

TCMB'nin

fıkrası

l'inci

sunulmuş

uyarınca

hazırlanan

olup, uygulamaya

"Üyelik

alınması

TCMB

edilmiştir.

Yönetmeliğ i nin

yer verilen TCMB

sistem

sözleşmesinin,

imzalanacağı

hususu

kapsamında,

katılımcı

üyelerimizle

imzalanması

işleticisi

sistem

düzenlenmekte olup,
sınıfına

6'ncl

maddesinde, TCMB

ile

sistem

Yönetmeliğin

4'üncü

mevcut durumda

giren veya

katılımcıları

maddesinin

tarafından
arasında

(d)

bendi

ileride girecek olan tüm

gerekmektedir.

Bu çerçevede;
•

Kuruluşumuz

nezdinde

başvurusu

esnasında

kaldırılarak,

TCMB

yeni

talep

tarafından

üyelik
edilen

tesis

edecek

kuruluşlardan,

"Üyelik Taahhütnamesi"

onaylanan

"Sözleşme"

üyelik

uygulamadan

uygulamaya

alınmış

olup

web sitemizin aşağıda verilen linklerinde yayımlanan "MKK Üyelik Başvuru
Evrakı" dokümanında

güncellemeler

yapılmıştır.

https: IIwww.mkk.com.tr/tr/content/Uye-H izmetlerilUyelik
https: IIwww .mkk.com.tr/tr/content/Bilg i-Merkezi/Ki lavuzlar
Halihazırda Kuruluşumuz

üyesi olan ve üyelik tesisi

üyelik taahhütnamesi ileten üyelerimizin,
gün sonuna kadar

Kuruluşumuza

Sözleşme'yi

esnasında Kuruluşumuza

en gec 31/12/2015 tarihi

iletmesi gerekmektedir.

•

Kuruluşumuz

nezdinde

mektubumuzun
Kuruluşumuza

•

yayım

yeni

üyelik

tarihi itibariyle, üyelik

Kuruluşların,

edecek

başvuru evrakı

olarak

genel

Sözleşme'yi

iletmesi gerekmektedir.

Başvuru evrakında

yer alan PDF

formatındaki "Sözleşme'''nin,

üyelerimize ait güncel bilgileri içerecek
yetkililer

tesis

tarafından

imzalanarak

şekilde

(24/03/2015

sistem

katılımcısı

iki nüsha olarak doldurulup,
tarih

ve

705

no'lu

"İmza

Sirkülerlerinde Değişiklik Ve İmza Yetkisi Verilmesi" konulu Genel Mektubumuz ile
duyurduğumuz

kurallar çerçevesinde

imzalanarak) kurum
•

Sözleşme'nin

imzalanarak
Bilgi edinilmesi ve

kaşesi

gereğini

temsil ve ilzama yetkili

kalacak

nüshası

Kuruluşumuz

gönderilecektir.
rica ederiz.

Saygılarımızia,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

İrtibat İçin Yetkililer
Barış KOCA
Asiye Nur ZENGİN
Seda ERFINDIK

kişilerce

ile gönderilmesi gerekmektedir.

üyelerimizde
tarafınıza

şirketi

02123345700/ 1131
: 0212 334 57 00/ 1078
: 0212 334 74 49

yetkililerince

