ÜYE

LEMLER KILAVUZU DE

KL

Tüm belgede “Özel Sektör Tahvili ve Finansman Bonosu” ifadesi “Özel Sektör
Borçlanma Araçlar/” olarak de0i1tirilmi1tir. (SPK’ n/n özel sektör borçlanma
araçlar/ ile ilgili ç/kan yeni tebli0i ile tümü ayn/ 1artlara tabi hale getirilmi1tir.)
Tüm belgeden “Portföy Yönetim

irketleri” ile ilgili ifadeler ç/kar/lm/1t/r.

Tüm belgede “Telekomünikasyon Kurumu” nun ünvan/ “Bilgi Teknolojileri ve
leti1im Kurumu” olarak de0i1tirilmi1tir.
Tüm belgede “YTL” ifadeleri “TL” olarak de0i1tirilmi1tir.
_______________________________________________________________
6.ORTAK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMES
Ç/kar/lan:
Ortak sorumluluk taahhütnamesi MKS’de yap lacak i lemlerin devrini, ayr ca ücret
dekontlar n n yetki devralan üyeye gönderilmesini sa lamaktad r. Di er her konuda üye
MKK’n n do rudan muhatab d r. (Ücret dekontlar talebi halinde üyenin kendisine de
gönderilebilmektedir)
Ç/kar/lan:
-

Ortak sorumluluk taahhütnamesinin iptaline dair esaslar, 91 numaral

Genel

Mektupta aç klanm t r.
___________________________________________________________________
Eklenen:
-

Taahhütnamenin yürürlükten kald r lmas talepleri, MKK’ya her iki taraf n noter
onayl beyan

eklinde iletilmelidir. Bu ekilde bir talebin al nmas n müteakip, MKK

taraf ndan taahhütname ile yetkilerini devretmi bulunan üyenin sistem eri iminin
mevcut olup olmad
olmad

veya ba ka bir üye ile yeni taahhütname imzalam

kontrol edilir.

olup

Taahhütnamenin yürürlükten kalkmas , ancak MKK’n n

taraflara gönderece i teyit yaz s ile gerçekle mi say l r.
Yetki devretmi üye tek tarafl olarak iptal beyan gönderirse de, yukar daki süreç
aynen izlenir.

Yetki devralm

üye tek tarafl olarak iptal beyan gönderirse, yukar daki süreç

izlenir ancak her durumda beyan takiben 3 ay sonra taahhütname iptal olmu
say l r.
7.GEREKL EVRAKIN HAZIRLANMASI
Eklenen:
-

Kaydi Sistemde Kal p Kalmamaya Dair Beyanname: Halka arz edilmeden 3MKB’ de
i lem görecek ihraçc lar taraf ndan verilmesi gerekmektedir. (Ek)

-

3MKB’de 3 lem Görme Bilgi Formu: Halka arz edilmeden 3MKB’ de i lem görecek
ihraçc lar taraf ndan verilmesi gerekmektedir.

-

3MKB’de 3 lem Görme Duyurusu: Halka arz edilmeden 3MKB’ de i lem görecek
ihraçc lar taraf ndan verilmesi gerekmektedir.

____________________________________________________________________
8.EK BELGELER
Eklenen:
Fiziki Teslim Yetki Belgesi: 35, 38 ve 59 numaral
aç klamalar çerçevesinde, ihraçc

Genel Mektuplarda yer alan

üyenin fiziki teslim i lemleri için bir arac

kurulu u

yetkilendirdi i belgedir. 3 leme al nabilmesi için arac kurulu un da onay gerekmektedir.
Bu onay belgenin üzerinde yer alabilece i gibi, ayr bir yaz ile de gönderilebilir. Belgenin
standart bir metni bulunmamaktad r. Belgenin iptaline dair üyelerden al nan yürürlükten
kald rma talepleri, MKK taraf ndan teslim al nmas n müteakip i leme al narak MKS’ye
yans t lacak, talebin sadece bir üye taraf ndan yap lmas durumunda diger üye yaz l
olarak bilgilendirilecektir.
Eklenen:
EK-14
H SSE SENED

HRAÇCILARI

-

Üyeli e Ba vuru Formu

-

Üyeli e Giri Aidat Dekontu

-

Ana Sözle me

-

Nevi De i ikli i Taahhütnamesi

-

3hraç Edilen Menkul K ymetin Yat r mc larda/Ortaklarda Bulunan Fiziki Bas lm
Paylar n n Olup Olmad

n Bildiren Yaz

-

ISIN Kodu Bildirimi

-

Halka Arz 3zahname ve Sirkülerleri

-

Kurul Kay t Belgesi ve Kayda Alma Yaz s

-

Üyelik Taahhütnamesi

-

3mza Sirküleri

-

Kaydi Sistemde Kal p Kalmamaya Dair Beyanname

-

3MKB’ de 3 lem Görme Bilgi Formu

-

3MKB’ de 3 lem Görme Duyurusu

MKK yetkilileri için
-

Temsil yetkilerini gösterir noterden onayl belge

-

Beyanname

-

Adli sicil belgesi

-

Kullan c bilgi formu

Veya
-

Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi

_______________________________________________________________
EKLER:
Eklenen:

Ek:28- Kaydi Sistemde Kal p Kalmamaya Dair Beyanname
(Bu beyan yaz/s/, 1irket taraf/ndan MKK’ya ilk ba1vuru s/ras/nda verilmelidir)
Merkezi Kay t Kurulu u A.?.

(Tarih)

---------------------------------3stanbul Menkul K ymetler Borsas ’n n (3MKB) 18.09.2008 tarih, 289 say l “Sermaye
Piyasas Kurulu Kayd nda Olup Hisse Senetleri Borsa’da 3 lem Görmeyen ?irketlerin Hisse

Senetlerinin Halka Arz Edilmeksizin Borsa’da 3 lem Görmeye Ba lamas na 3li kin Esaslar”
ba l kl genelgesi uyar nca, 3MKB’ye ve Kurulu unuza ba vuruda bulunduk.
Ba vurumuzun 3MKB taraf ndan uygun görülmemesi ve

irketimiz hisse senetlerinin

borsada i lem görmemesi halinde,
1.Seçenek:
?irketimiz kay tlar n n kaydi sistemde izlenmemesini tercih etti imizden dolay üyelik
ba vurumuzun yürürlükten kald r lmas n rica eder, Kurulu unuza kar

herhangi bir hak

iddia etmeyece imizi beyan ve taahhüt ederiz.
2.Seçenek:
?irketimiz kay tlar n n kaydi sistemde izlenmesini tercih etti imizden dolay

üyelik

ba vurumuzun sonuçland r lmas n rica eder, hisse senedi ihraçc s olarak mevzuattan,
Mekezi Kay t Kurulu u taraf ndan yay nlanan i

ve i lem kurallar ndan ve üyelik

taahhütnamemizden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizin geçerli oldu unu beyan ve
taahhüt ederiz.
(Sadece seçilen seçenek b/rak/lmal/, di0eri silinmelidir)
?irket ka esi, yetkili imzalar

