
ÜYE İŞLEMLERİ KILAVUZU DEĞİŞİKLİĞİ 

� Tüm belgede “Özel Sektör Tahvili ve Finansman Bonosu” ifadesi “Özel Sektör 

Borçlanma Araçları” olarak değiştirilmiştir. (SPK’ nın özel sektör borçlanma 

araçları ile ilgili çıkan yeni tebliği ile tümü aynı şartlara tabi hale getirilmiştir.) 

 

� Tüm belgeden “Portföy Yönetim Şirketleri” ile ilgili ifadeler çıkarılmıştır. 

 

� Tüm belgede “Telekomünikasyon Kurumu” nun ünvanı “Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu” olarak değiştirilmiştir. 

 

� Tüm belgede “YTL” ifadeleri “TL” olarak değiştirilmiştir. 

 

_______________________________________________________________ 

6.ORTAK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

Çıkarılan:

Ortak sorumluluk taahhütnamesi MKS’de yapılacak işlemlerin devrini, ayrıca ücret 

dekontlarının yetki devralan üyeye gönderilmesini sağlamaktadır. Diğer her konuda üye 

MKK’nın doğrudan muhatabıdır. (Ücret dekontları talebi halinde üyenin kendisine de 

gönderilebilmektedir)

Çıkarılan:

- Ortak sorumluluk taahhütnamesinin iptaline dair esaslar, 91 numaralı Genel 

Mektupta açıklanmıştır.

___________________________________________________________________

Eklenen:

- Taahhütnamenin yürürlükten kaldırılması talepleri, MKK’ya her iki tarafın noter 

onaylı beyanı şeklinde iletilmelidir. Bu şekilde bir talebin alınmasını müteakip, MKK 

tarafından taahhütname ile yetkilerini devretmiş bulunan üyenin sistem erişiminin 

mevcut olup olmadığı veya başka bir üye ile yeni taahhütname imzalamış olup 

olmadığı kontrol edilir.  Taahhütnamenin yürürlükten kalkması, ancak MKK’nın

taraflara göndereceği teyit yazısı ile gerçekleşmiş sayılır. 

Yetki devretmiş üye tek taraflı olarak iptal beyanı gönderirse de, yukarıdaki süreç 

aynen izlenir. 



Yetki devralmış üye tek taraflı olarak iptal beyanı gönderirse, yukarıdaki süreç 

izlenir ancak her durumda beyanı takiben 3 ay sonra taahhütname iptal olmuş

sayılır. 

 

7.GEREKLİ EVRAKIN HAZIRLANMASI

Eklenen:

- Kaydi Sistemde Kalıp Kalmamaya Dair Beyanname: Halka arz edilmeden İMKB’ de 

işlem görecek ihraçcılar tarafından verilmesi gerekmektedir. (Ek) 

- İMKB’de İşlem Görme Bilgi Formu: Halka arz edilmeden İMKB’ de işlem görecek 

ihraçcılar tarafından verilmesi gerekmektedir. 

- İMKB’de İşlem Görme Duyurusu: Halka arz edilmeden İMKB’ de işlem görecek 

ihraçcılar tarafından verilmesi gerekmektedir. 

____________________________________________________________________ 

 

8.EK BELGELER

Eklenen:

Fiziki Teslim Yetki Belgesi: 35, 38 ve 59 numaralı Genel Mektuplarda yer alan 

açıklamalar çerçevesinde, ihraçcı üyenin fiziki teslim işlemleri için bir aracı kuruluşu

yetkilendirdiği belgedir. İşleme alınabilmesi için aracı kuruluşun da onayı gerekmektedir. 

Bu onay belgenin üzerinde yer alabileceği gibi, ayrı bir yazı ile de gönderilebilir. Belgenin 

standart bir metni bulunmamaktadır. Belgenin iptaline dair üyelerden alınan yürürlükten 

kaldırma talepleri, MKK tarafından teslim alınmasını müteakip işleme alınarak MKS’ye 

yansıtılacak, talebin sadece bir üye tarafından yapılması durumunda diger üye yazılı

olarak bilgilendirilecektir. 

 

Eklenen:

EK-14 

HİSSE SENEDİ İHRAÇCILARI 

 

- Üyeliğe Başvuru Formu 

- Üyeliğe Giriş Aidatı Dekontu  

- Ana Sözleşme 

- Nevi Değişikliği Taahhütnamesi 



- İhraç Edilen Menkul Kıymetin Yatırımcılarda/Ortaklarda Bulunan Fiziki Basılmış 

Paylarının Olup Olmadığını Bildiren Yazı

- ISIN Kodu Bildirimi 

- Halka Arz İzahname ve Sirkülerleri 

- Kurul Kayıt Belgesi ve Kayda Alma Yazısı

- Üyelik Taahhütnamesi 

- İmza Sirküleri 

- Kaydi Sistemde Kalıp Kalmamaya Dair Beyanname

- İMKB’ de İşlem Görme Bilgi Formu

- İMKB’ de İşlem Görme Duyurusu

MKK yetkilileri için  

 

- Temsil yetkilerini gösterir noterden onaylı belge 

- Beyanname  

- Adli sicil belgesi 

- Kullanıcı bilgi formu 

 

Veya  

 

- Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi 

 

_______________________________________________________________ 

 

EKLER:

Eklenen:

Ek:28- Kaydi Sistemde Kalıp Kalmamaya Dair Beyanname 

 

(Bu beyan yazısı, şirket tarafından MKK’ya ilk başvuru sırasında verilmelidir)   

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (Tarih) 

---------------------------------- 

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) 18.09.2008 tarih, 289 sayılı “Sermaye 

Piyasası Kurulu Kaydında Olup Hisse Senetleri Borsa’da İşlem Görmeyen Şirketlerin Hisse 



Senetlerinin Halka Arz Edilmeksizin Borsa’da İşlem Görmeye Başlamasına İlişkin Esaslar” 

başlıklı genelgesi uyarınca, İMKB’ye ve Kuruluşunuza başvuruda bulunduk. 

Başvurumuzun İMKB tarafından uygun görülmemesi ve şirketimiz hisse senetlerinin 

borsada işlem görmemesi halinde, 

 

1.Seçenek: 

Şirketimiz kayıtlarının kaydi sistemde izlenmemesini tercih ettiğimizden dolayı üyelik 

başvurumuzun yürürlükten kaldırılmasını rica eder, Kuruluşunuza karşı herhangi bir hak 

iddia etmeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.   

 

2.Seçenek: 

Şirketimiz kayıtlarının kaydi sistemde izlenmesini tercih ettiğimizden dolayı üyelik 

başvurumuzun sonuçlandırılmasını rica eder, hisse senedi ihraçcısı olarak mevzuattan, 

Mekezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayınlanan iş ve işlem kurallarından ve üyelik 

taahhütnamemizden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizin geçerli olduğunu beyan ve 

taahhüt ederiz. 

 

(Sadece seçilen seçenek bırakılmalı, diğeri silinmelidir) 

 

Şirket kaşesi, yetkili imzaları


