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I. Merkezi Kayıt Kuruluşu kimdir? 
 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Türk sermaye piyasasında işlem gören kaydi menkul 
kıymetler için merkezi saklama kuruluşu görevini üstlenmek amacıyla kurulmuştur.  

Bu görev çerçevesinde MKK, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından hisse senetlerinin 
kayden izlenmesine karar verilen halka açık anonim ortaklıkların sermayelerinin hak sahibi 
bazında izlendiği bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Anonim ortaklıkların
sermayelerinin hak sahibi bazında takibi tamamen elektronik olarak gerçekleştirilmekte, 
herhangi bir fiziki kayıt tutulmamaktadır. Bu şekilde MKK nezdinde tutulan kayıtların tümüne 
“Merkezi Kaydi Sistem” (MKS) adı verilmekte ve hisse senetleri de bu şekilde “kaydi pay” 
olarak nitelenmektedir. 

Bahse konu halka açık anonim ortaklıkların (ihraççılar) öncelikle MKK üyesi olmaları
gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hisse senetlerinin kaydileştirilmesine 
karar verilmiş olan ihraççıların ivedilikle üyelik işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 
Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esaslar II numaralı bölümde yer almaktadır.  

MKK üyesi olan ihraççılar MKS’ye kendi kullanıcıları veya yetkilendirdikleri başka bir üyenin 
kullanıcıları ile erişmekte ve bu sistem üzerinde aşağıda belirtilen işlemleri 
gerçekleştirmektedirler.  

1. Fiziki senetlerin kaydi pay haline getirilmesi / Detaylar V numaralı bölümde yer 
almaktadır

2. Büyük ortakların İMKB’de işlem görmeyen nitelikte kaydi paylarının hak sahibi 
bazında adlarına açılmış hesaplarda takibi, 

3. Mali ve yönetsel hak kullanımları / Detaylar VII numaralı bölümde açıklanan İş ve 
İşlem kurallarında yer almaktadır.  

Temsilci belirlenmesi ve başka bir üyenin yetkilendirilmesine ilişkin esaslar IV numaralı
bölümde yer almaktadır. 
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II. MKK’ya üye olmak için ne yapılmalı?

Kurul’un 17/519 sayılı kararının ihraççılara tebliğinden (01.07.2011) itibaren 60 gün 
içerisinde MKK’ya üyelik başvurusunu iletmiş olması gerekmektedir. Üyelik için iletilmesi 
gereken evrak1 aşağıda yer almaktadır: 

� Üyelik Başvuru Formu (EK-1): Güncel bilgiler yer alacak şekilde doldurularak “şirket 
kaşesi” ve “yetkili imzalar” ile verilmelidir. 
 
� Şirket Ana Sözleşmesi: Her bir sayfası paraflı son sayfası kaşeli ve imzalı olarak 
verilmelidir. 

� Üyelik Taahhütnamesi (EK-2): “Noter tasdikli” olarak verilmelidir. 

� İmza Sirküleri: “Aslı” ya da “Noter tasdikli” bir sureti verilmelidir.  

� Üyeliğe Giriş Aidatı Dekontu2: T. İş Bankası Borsa Şubesi, 85000: TR 37 000 64 
00000 111 25 00 85 000 no’lu MKK hesabına “MKK Üyelik Giriş Aidatı” açıklaması ile 
yatırılan üyelik giriş aidatı dekontunun bir kopyası verilmelidir. 
 
� MKK temsilci atama evrakı ve/veya Başka Üyeler Adına Ortak Sorumluluk 
Taahhütnamesi (EK-3 ve EK-4): Başka Üyeler Adına Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi 
“Noter tasdikli” olarak verilmelidir. 
 
� ISIN Kodu Bildirimi  
İhraççının, paylarını uluslararası bir numaralandırma sistemi ile kaydi sistemde takip 
edebilmesi amacıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası’na (Takasbank) ISIN kodu almak için 
başvurması gerekmektedir. İhraççının sermayesi, örneğin A ve B olarak gruplara ayrılmışsa 
her grup kodu için ayrı ISIN kodu, sermaye gruplara ayrılmadıysa tek ISIN kodu için 
Takasbank’a başvurması gerekmektedir. Takasbank tarafından tahsis edilen ISIN kodlarının
İhraççı tarafından MKK’ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 

 

1 Üyelik başvurusunda gereken evrak Kurul ve MKK Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde güncellenebilmekte olup, 
MKK web sitesinde yayınlanan MKK Üyelik İşlemleri Kılavuzu‘ndan güncel evrak listesi kontrol edilmelidir.  

2 Hisse senetleri İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında (GİP) işlem gören ortaklıklar ile Kurul’un 03.06.2011 tarih ve 
17/519 sayılı toplantısında belirlenen esaslar çerçevesinde hisse senetleri İMKB tarafından belirlenecek Pazar ve 
Platformda işlem görecek ortaklıklar için üyelik giriş, ihraç, saklama, ihraççı hizmetleri, hak kullanım
hizmetleri,nakit ödeme hizmetleri için ücretler  ve  alt ve üst limitler 1/10 oranında uygulanır. Detaylı bilgi için web 
sitemizdeki “Komisyon Hesapları” bölümünü inceleyebilirsiniz. http://www.mkk.com.tr / Hizmetler / Tarife  
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ISIN kod ile ilgili Takasbank yetkililerinin irtibat bilgileri aşağıdadır. 
e-posta: international@takasbank.com.tr 
Cenk Karataş Tel: + 90 212  315 21 90 
Semih Bulut       Tel: + 90 212  315 21 97     
 

� Kaydi Sistemde Kalıp Kalmamaya Dair Beyanname (EK-5): “Şirket kaşesi” ve 
“yetkili imzalar” ile verilmelidir. 
Beyanname Kurul kararı gereği hazırlanmakta olup, herhangi bir nedenle Borsa’da işlem 
göremeyen veya Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra Borsa pazarlarından sürekli 
olarak men edilmesi kararı verilen şirketlerin sermayesinin kaydi sistemde takip edilip 
edilmeyeceğine karar verilmektedir.  Borsa’da işlem görmeme veya Borsa üyeliğinden men 
durumunun ortaya çıkması durumunda: 

i. Kaydi sistemde kalma yönünde karar verecek şirketler ilgili mevzuat ve Kuruluşumuz 
İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları çerçevesinde işlem yapmaya devam 
edecektir. 

ii. Kaydi sistemde kalmama yönünde karar veren şirketler Kurul’un “…Kaydi sistemden 
çıkılacağına ilişkin bir beyan verilmesi durumunda şirketin kaydi sistemden 
çıkartılarak, Merkezi Kaydi Sistem’deki kayıtların ihraççıya ve Kurulumuza 
iletilmesinin ardından silinmesine, şirketin kaydileştirilen hisse senetlerinin yeniden 
basımı için Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebiyle 10 iş günü içerisinde 
Kurulumuza başvurmasına ve söz konusu başvurunun Kurulumuzca 
sonuçlandırılmasını takip eden 60 gün içerisinde yeni hisse senetlerinin basılarak 
ortaklara dağıtılmaya başlanması zorunluluğunun getirilmesine…” gereğince hareket 
edecek olup, Merkezi Kaydi Sistem’de silinen kayıtlara ait ortakların kimlik ve bakiye 
kayıtları Kuruluşumuz tarafından ilgili şirkete verilecektir. 

Kaydileşme öncesi basılı hak sahipliğini gösteren geçerli evrakı bulunan ihraççılar tarafından 
aşağıdaki evrakın da Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir: 

� Pay Durumu Beyanı ve Sermaye Oluşturma Talebi yazısı (bkz. V’nolu soru) 

� Fiziki Teslim Taahhütnamesi (EK-6) 

� Fiziki Teslim Yetki Belgesi (EK-7): Ortak sayısı 2.000 ve üzeri olan şirketlerin 
ortaklarının hesap açıp, fiziki senet kaydileştirilmesi için bir aracı kuruluş kullanma 
zorunluluğu olup diğer şirketler için aracı kuruluş kullanılması isteğe bağlıdır. Bu anlaşmayı
MKK’ya bildiren yetki belgesi ihraççı tarafından hazırlanmalı aracı kuruluş tarafından da 
kaşelenerek imzalanmalıdır.  
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� Nevi Değişikliği Taahhütnamesi (EK-8): “Noter tasdikli” olarak verilmelidir. 
Nevi farklılığı bulunan şirketlerin kaydi sistemde paylarının oluşturulduğu tarihten itibaren 
bir yıl içinde paylarını aynı türe çevirerek esas sözleşmelerinde değişiklik yapması ve 
Kuruluşumuza bildirimde bulunması gerekmektedir.  
 

Öte yandan, esas sözleşmelerinde hisse senetlerinin serbestçe devri ile tedavülünü 
kısıtlayan hüküm bulunanların, kaydi sistem kayıtlarının bu doğrultuda oluşturulması için 
Kuruluşumuza üyelik aşamasında bildirim yapması gerekmektedir.  

Üyelik işlemleri için ihraççının yukarıda sayılan evrakı bir üst yazı ile MKK’ya iletmesi 
gerekmektedir. Üyelik işlemleri için 0 212 334 57 17  nolu telefondan destek alınabilir. 

III. MKS’ye erişmek için İhraççılar tarafından ne yapılmalı?

İhraççılar, üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra, İhraççı Temel Bilgiler – Hisse Senedi 
Kılavuzu’nun II. Merkezi Kaydi Sistem’e Erişim bölümünde açıklanan bağlantı için 
yapılması gereken işlemler yapılarak MKS’ye bağlanabilir. Bağlantı ve bilgisayar sorunları
için 0 212 334 74 74 numaralı telefon numarasından destek alınabilir.  

IV. Nitelikli Elektronik Sertifika ve Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi 
nedir? 

 

MKS’de yapılan işlemler, işlem yapanın kimliğini tanıma ve elektronik olarak imzalanmasını
sağlama amaçlarıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile tanımlanan nitelikli elektronik 
sertifika ile gerçekleştirilmektedir. İhraççının MKS’deki işlemlerini temsilcileri aracılığıyla 
yerine getirecek olması durumunda, MKK nezdinde en az bir ihraççı yetkilisi, bir gözetim 
yetkilisi ve bir web uygulama yetkilisi belirlemesi ve ilgili temsilciler için Elektronik Sertifika 
Hizmet Sağlayıcı Şirketlerden nitelikli elektronik sertifika temini gerekmektedir. Bunun için 
başvurulabilecek kurumlar ve iletişim adresleri aşağıda yer almaktadır. 

KURUM 
İLETİŞİM BİLGİLERİ

(web) 
İLETİŞİM BİLGİLERİ

(Telefon) 
Türktrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği
Hizmetleri A.Ş.

www.turktrust.com.tr 444 0 263 

Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. www.e-guven.com (216) 360 46 05 

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. www.e-tugra.com.tr 444 6 440 
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İhraççı MKS’deki operasyonel işlemlerini kendi personelleri vasıtasıyla yürütmek 
istememeleri halinde, MKK üyesi farklı bir şirket ile anlaşma sağlayarak bu kurum üzerinden 
de yürütebilir. Bunun için iki kurum arasında  “Başka Üyeler Adına Ortak Sorumluluk 
Taahhütnamesi” imzalanması gerekmektedir. MKK üyesi kurumlara ilişkin listeye Üye 
Kurumlar Listesi’nden (EK-9) ulaşılabilir. 

V. Hisse senetlerini kaydileştirmek için ne yapılmalı?

Kaydileştirme işlemleri için öncelikle sermayenin tamamı Kurul kaydında olması
gerekmektedir. İhraççı şirketler Kurul kaydında olan sermaye miktarını Kuruluşumuz ile teyit 
edebilecek olup, sermayenin tamamı Kurul kaydında değilse kayda aldırılması sağlanmalıdır.  

Kurul, hisse senetlerinin taşıması gereken şekil şartları halka açık şirketler için Seri:I No:5, 
borsa şirketleri için ise Seri:I No:7 sayılı tebliğ ile belirlemiştir. İhraççılar hisse senetlerinin 
hangi tebliğe göre basıldığını tespit edip ve  ihraççı üyelik evrakları arasında yer alan Pay 
Durumu Beyanı ve Oluşturma Talebi (Ek-10) yazısını iletir. 

Evrakların MKK tarafından kontrol edilmesinden sonra ihraççı pay oluşturma talebini sisteme 
girer. Kayden oluşturulacak paylar MKK tarafından ihraççının MKS’deki kaydi bilinmeyen 
ortak hesabına, fiziken oluşturulacak paylar ise MKS’deki fiziki bilinmeyen ortak hesabına 
aktarılır. Paylar borsada işlem görmeyen pay statüsünde oluşturulacaktır. 

Ortaklar hisse senedi, ilmühaber ve kesir makbuzu gibi sermayelerini temsil eden belgelerini 
ihraççı veya yetkilendirilmiş aracı kuruluşa teslim eder. 

• Sermayenin tümünün Kurul’un Seri:I No:7 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin 
Tebliğine göre basılmamış olması durumunda, senetler ve kesir makbuzları karşılığı 
bakiye şirket beyanı doğrultusunda, Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesabında kayden 
oluşturulacaktır. Söz konusu hisse senetleri ihraççı tarafından teslim alınmasından 
sonra ihraççı tarafından ortağın MKS’de bulunan hesabına kayden aktarılacaktır. 
Senet ve kesir makbuzları ihraççı tarafından Seri:I No:5 sayılı tebliğde belirtilen 
usuller ile iptal edilecektir. 
Herhangi bir menkul kıymet ile izlenmeyen paylar kayden oluşturulacak, ihraççı
tarafından ortağın MKS’de bulunan hesabına kayden aktarım yapılacaktır. 
 

• Sermayenin tamamı Kurul’un Seri:I No:7 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin 
Tebliğine göre basılan senetler ve ilmühaberler Fiziki Bilinmeyen Ortak Hesabında 
kayden oluşturulacak,  
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o Hisse senetleri, ihraççı veya yetkili aracı kuruluş tarafından teslim alınacak, 
senetleri seri numaraları ortağa ait MKS’de bulunan hesap için MKS’ye 
girilecek senetler fiziken Takasbank’a teslim edilecektir. Fiziki teslim ile 
ortağın MKS’de bulunan hesabına kayden aktarım yapılacaktır.  

o İlmuhaberler, ihraççı tarafından MKK’ya teslim edilecek olup, teslim ile fiziki 
paylar, kaydi paya dönüşecek, ihraççı ortağın MKS’de bulunan hesabına 
kayden aktarım yapılacaktır. 

 

Ortak, payların bulunduğu ihraççı/aracı kuruluşa başvurarak payları üzerinde tasarrufta 
(satış, devir vb.) bulunabilir. Payların borsada satılabilmesi için aracı kuruluşta bulunan bir 
hesaba aktarılması gerekmektedir.  

MKS’de kayıtlar ISIN kod ve ektanım bazında oluşturulmakta olup, ISIN kod grup ve menkul 
kıymet statüsü, ektanım ise tedavül farklılıklarını izlemek için kullanılmaktadır. Örneğin hisse 
senetleri A ve B olarak iki farklı gruba ayrılan şirketlerin kaydi payları iki farklı ISIN kodu ile 
takip edilmekte, ISIN kod bazında borsa işlem görme durumu veya devir kısıtına göre farklı
ektanımlar oluşturulabilmektedir. İhraççılar MKS’de kayıtlarını ISIN kod ve ektanım
detayında oluşturmalıdır. 

İhraççı Temel Bilgiler – Hisse Senedi Kılavuzu’nun III. Temel Süreçler bölümünde 
yukarıda anlatılan işlemlerin detayları açıklanmaktadır. 

VI. Hisse senetlerinde devir kısıtı varsa ne yapılmalı?

Kurul’un ilgili İlke Kararının B maddesin (2) numaralı alt bendinde, “İMKB tarafından 
belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görecek söz konusu şirketlerden esas 
sözleşmelerinde hisse senetlerinin serbestçe devri ile tedavülünü kısıtlayan hüküm 
bulunanların, esas sözleşme tadili için Kurulumuz Kararı’nın şirketlere tebliği tarihinden 
itibaren 60 gün içerisinde Kurulumuza başvurmasına karar verildiği” duyurulmuş olup, bu 
şirketlerin Kuruluşumuza üyelik aşamasında bildirim yapması kılavuzun II.MKK’ya üye olmak 
için ne yapılmalı? maddesinde açıklanmıştır. 

Esas sözleşmelerinde hisse senetlerinin serbestçe devri ile tedavülünü kısıtlayan hüküm 
bulunanların, bu statüdeki hisse senetleri MKS’de diğer senetlerden farklı bir ektanım ile 
oluşturulacaktır. Bu senetler için ortaklar adına oluşturulacak kaydileşme ve aktarım
kayıtlarında MKS’de bağlam ile izlenen payların/senetlerin kullanılması gerekmektedir. 
Senetlerin kaydi sistemde hak sahibinin hesabına aktarılmasından sonra, başka bir hesaba 



Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Genel  

(Kamuya Açık) İlgili Md/Bölüm:KSM 

Doküman No : M.3-KLVZ-04 Güncel Sürüm No: 1.2 Onay No: 2011-343 Sayfa No: 8/40

devrine izin verilmemekte, devir yapılmak istenmesi durumunda Kuruluşumuza yazılı olarak 
başvurulması gerekmektedir.  

Kurul kararında belirtilen esas sözleşme tadili ile devir ve tedavülü kısıtlayan maddelerinin 
değiştirildiğinin ilgili ihraççı şirket tarafından Kuruluşumuza bildirilmesini takiben, bu paylara 
ait ektanımlar güncellenecek, ortak hesaplarından devire izin verilecektir.  

 

VII. Kaydileşen hisse senetleri Borsa’da nasıl satılacak? 
 

Borsa’da satış işlemleri aracı kurumlar tarafından yapılmakta olup, satış için payların bir 
aracı kuruluşta (aracı kurum veya banka) bulunan bir hesaba aktarılması ya da teslimi 
gerekmektedir. İhraççı şirket tarafından payların ortak adına aracı kuruluşta açılan hesaba 
aktarılmasını veya hisse senetlerinin aracı kuruluşa teslim edilmesini takiben, ortak satış vb. 
diğer işlemlerle ilgili olarak aracı kuruluşla görüşmelidir.  

Aracı kuruluş, yatırımcının talimatı çerçevesinde payların borsada işlem gören tipe 
dönüşümü talebini iletir, MKK bu talebi İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurur, 
izleyen 6’ncı iş günü kaydi paylar MKK tarafından borsada satılabilir duruma getirilir. 
Bakanlar Kurulu kararı gereği Serbest İşlem Platformunda işlem görecek şirketler için Kurul 
kayıt ücreti oranı binde sıfır olarak belirlenmiş olup, aracı kuruluşların ortaklardan Kurul 
kayıt ücreti talep etmemesi gerekmektedir. 

VIII. Kaydileşmeyen hisse senetleri ne olacak? 
 

Sermaye Piyasası Kanunu Geçici 6’ncı maddesinde “Her bir sermaye piyasası aracı için 
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın
sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya 
kanunen intikal eder.” hükmü yer almaktadır. İhraççı tarafından ilk kaydi pay oluşumu 
tarihini izleyen yedinci yılın sonunda ortak hesaplarına kayden aktarılmayan payların
ihraççıya intikali söz konusu olacaktır. Sözkonusu tarihler Kuruluşumuz web sitesinde 
Doküman Kütüphanesi => Listeler => Geçici 6 İntikal Listesi adresinde yayınlanmaktadır. 
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IX. MKK ile nasıl iletişime geçilmeli? 
 

Kuruluşumuza iletilecek soru ve yardım talepleri için aşağıdaki irtibat adresleri 
kullanılabilecektir.  

Telefon :  0 212 334 57 17 (üyelik ve operasyonla ilgili) 

0 212 334 74 74 (MKS’ye bağlantı ve bilgisayar sorunları ile ilgili) 

e-posta : mkk.yardimmasasi@mkk.com.tr 

X. MKK ve MKS ile ilgili diğer bilgi ve belgeler nelerdir ve nereden 
ulaşılabilir? 

 

MKK faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu “Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi” 
ile ilgili 10/A maddesi ve geçici 6. ve 7. maddeler, “Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Kuruluş,
Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik”, “Kaydileştirilen Sermaye 
Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”
(Kaydileştirme Tebliği) ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
sürdürmektedir.  

MKK tarafından ilgili mevzuatta belirlenmiş kurallar çerçevesinde hazırlanmakta olan Merkezi 
Kaydi Sistem’in  MKK Yönetim Kurulu’nca uygun görülen temel işlere ve iş süreçlerine ilişkin 
ana uygulama ilkeleri İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları (İşlem Kuralları) dokümanında 
yer almaktadır: 

İhraççıların üyelik için ileteceği belgeler Üyelik İşlemleri Kılavuzu, üye olduktan sonra 
gerçekleştireceği temel işlemler İhraççı Temel Bilgiler – Hisse Senedi Kılavuzu‘nda yer 
almaktadır. 

Belirtilen dokümanların tümüne MKK web sitesinden (www.mkk.com.tr)

• Düzenlemeler Mevzuat / İç Düzenlemeler 
• Doküman Kütüphanesi Kılavuzlar 

bölümlerinden ulaşılabilmektedir.  
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XI. Ekler 
EK-1  

Üyelik Başvuru Formu 

 Tarih ……/……/…… 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. ÜYELİK BAŞVURU FORMU 

Şirket Genel Bilgileri  

Şirketin Ünvanı

Üye Türü (İhraçcı / Aracı Kuruluş)

Faaliyet Konusu                                     

Kuruluş Tarihi                                           

Ticaret Sicil Memurluğu ve Sicil No        

Vergi Dairesi Adı ve Vergi No                 

Sermaye Türü (Esas/Kayıtlı)

Kayıtlı Sermaye Tavanı

En Son Çıkarılmış/Ödenmiş Sermayesi   

Son Sermayenin TTSG Tarih ve No         

Bağlı Bulunduğu Grup         

Ortak Sayısı

Şirket Merkezinin: 

Adresi                                

Telefon No                             

Faks No                               

Kurumsal E-Posta Adresi      

Kurumsal Web Sitesi            
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Kuruluşunuza üyelik işlemlerinin tamamlanması için istenen bilgiler yukarıda belirtilmiş olup gerekli 
belgeler ekte sunulmuştur. 

Üyelik işlemlerimizin tamamlanması için gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla,  

 Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmza 
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EK-2:  

Üyelik Taahhütnamesi 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ

Genel Hükümler 

Madde 1-  

 a) 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu” (SPKn), 
31/07/2004 tarihli 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri IV ve 34 Nolu Tebliğ ile 
değişik, Seri IV 28 No’lu “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların
Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” (Kaydileştirme Tebliği), ve 21.06.2001 tarih 
ve 24439 no’lu  “Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları
Hakkında Yönetmelik” (MKK Yönetmeliği) ile mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş
(MKK) İş Kuralları ve MKK tarafından yapılan her türlü düzenleme ve bildirimin bu 
taahhütnamenin ayrılmaz parçası olduğunu, 

b) Mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, MKK tarafından taahhütnamenin 
anılan mevzuata uyumluluğunun talep edilmesi halinde talebin gereğini yerine 
getireceğimizi, 

c) SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmekle mükellef olduğumuz kadar, objektif 
iyiniyet kurallarına uymakla ve hakkın kötüye kullanılmasını teşkil edecek davranışlardan 
kaçınmakla mükellef olduğumuzu,  

d) Kaydi Sistem uygulamaları ile ilgili olarak, müşterilerimize ve diğer üyelere karşı iyiniyet 
ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak ve mevzuata uygun hareket etmekle yükümlü  
olduğumuzu,  

e) MKK düzenlemeleri, ilgili diğer mevzuat ve “MKK Aidat, Ücret ve Komisyon Tarifesi” 
uyarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her türlü aidat, ücret ve komisyonu süresi 
içinde ödeyeceğimizi, 

f) Kaydi sistem düzenlemelerinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizi MKK’nın izni 
olmaksızın 3. kişilere devir veya temlik etmeyeceğimizi, 
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g) MKK tarafından yazılı olarak beyan edilip imza edilmiş olmadıkça, bu taahhütnamenin 
herhangi bir hükmü ile bağlantılı yetki ya da haklardan birinin ya da bir kısmının
kullanılmamasının ya da geç kullanılmasının, yetki ve hakların bir kez veya kısmen 
kullanılmasının, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan 
kaldırmadığını, MKK’nın bu haklardan, güç, yetki ve veya imtiyazlardan vazgeçmiş ve veya 
feragat etmiş olduğu anlamını taşımadığını,

h) Bu taahhütnamenin, kendi nam ve hesabına imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim 
edilmiş, yasal, geçerli ve bağlayıcı olduğunu, 

ı) Bu taahhütnamenin belli bir hükmü veya şartının geçersiz veya herhangi bir yasa veya 
kamu çıkarına aykırı hale gelmesi durumunda dahi, taahhütnamenin bütün diğer şartlarının
ve hükümlerinin geçerliliğini koruyacağını,

i) Bu taahhütnamenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin, mevcut yasaları ve 
mevzuatı ihlal etmediğini, kendilerinin halihazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve 
izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını,

j) Farklı yasa ve mevzuata tabi olan, mevcut taahütnamenin içinde yer almayan özel işlem 
ve durumlar için MKK’nın yeni taahhütnameler talep edebileceğini, 

Bildirim 

Madde 2- 

a) Üyeliğimizle ilgili olarak mevzuat uyarınca belirlenmiş yükümlülüklerimizin ifasında 
güçlüğe düşmemiz halinde veya anılan yükümlülüklerin ifasının imkansız hale geldiğinin 
tespit edilmiş olması halinde, çalışanlarımızın ya da 3. kişilerin taksirli yahut kasıtlı
hareketleri neticesi hak sahiplerinin veya MKK’nın zararına yol açılması veya zarara neden 
olabilecek bir durumun ortaya çıkması halinde  durumu derhal yazılı olarak MKK’ya 
ileteceğimizi, 

b) Üyelik belgesi aldıktan sonra üyelik koşullarımızı etkileyen değişiklikleri en geç meydana 
geldiği gün mesai saati sonuna kadar yazılı olarak MKK’ya bildireceğimizi,  

c) Yukarıda anılan hallere ilişkin olarak MKK tarafından yapılan ilan ve duyuru masraflarını
talep edilmesi durumunda karşılayacağımızı,

d) Aşağıda sayılan hallerin varlığı halinde MKK’ya bildirim yükümlülüğümüzün mutlak olduğu
ve söz konusu durumlar nedeniyle Kurul ve İMKB’ye bildirim yapmış olmamızın MKK’ya 
bildirim yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmayacağını,
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1) Esas mukavelede bir fesih sebebi tayin edilmişse onun tahakkuku veya genel kurulunda 
üye’nin infisahına karar verilmesi, 

2) Üyenin konkordato mühleti isteminde bulunması, konkordatonun tasdik edilmesi, 
reddedilmesi veya konkordatonun feshedilmesi veya üyenin iflasına karar verilmesi, 

3) Üyenin kaydi sermaye piyasası araçlarının yabancı ülkelerin borsalarına veya 
teşkilatlanmış diğer piyasalarına kote edilmesi veya kottan çıkarılması,

4) İhraçcı üye yönetim kurulunun sermaye artırım veya azaltım kararı alması,

5) Hisse senetleri kayden izlenen ihraçcılarda temettü ödeme tarihlerinin belirlenmesi, 

6) İhraçcı üye tarafından kararlaştırılan sermaye artırımının tamamen veya kısmen 
gerçekleştirilememesi, 

7) Üyenin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin genel kurulca ibra edilmemesi 
veya genel kurul kararı ile aleyhlerine sorumluluk davası açılması veya genel kurul kararları
aleyhine dava açılması veya yönetim kurulu kararları aleyhine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 
12'nci maddesi uyarınca dava açılması ve bu davalara ilişkin mahkeme kararlarının
kesinleşmesi, 

8) Üyenin yönetim kurulu üyeleri, denetçileri, genel müdür, müdür veya ortaklıkta önemli 
karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler ile kaydi sistem uygulamaları kapsamında 
görev alan web uygulaması ve web servisleri yetkilileri ile gözetim yetkililerinin sahtekârlık, 
emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli veya taksirli iflas gibi suçlardan mahkum 
olması,

e) Kaydi sistemle ilgili olarak, yatırımcılar veya diğer üyeler tarafından aleyhimize açılan 
her türlü dava ve takip ile yöneltilen şikayetlerin nitelik ve durumlarının, ayrıntılı bilgileri 
içerir şekilde raporlanarak aylık olarak tarafımızca MKK’ya bildirileceğini, 

MKK Tarafından İstenecek Bilgi ve Belgeleri Verme  

Madde 3 - 

İlgili mevzuat ve MKK düzenlemeleri ile MKK iş kurallarında belirlenmiş olan; hesapların
açılması, ihraç ve halka arz, borsa dışında satış, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ve 
azaltılması, mali hakların kullanılması, yönetimsel hakların kullanılması, hak sahibi bazında 
kıymet devir ve virmanları, rehin ve teminat işlemleri, temerrüt raporlama, ödünç menkul 
kıymet, yatırımcı blokajı, hukuki işlemler ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi için, bu 
prosedürlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında bildirimi öngörülen bilgi, belge ve raporları,
bu işlemlere ilişkin ilgili organ ve kurul kararlarını, bu kararların herhangi bir onay 
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gerektirmesi halinde bu onayları ve veya reddi kararlarını içeren belgeleri, mevzuatta 
öngörülen sürelerde ve veya MKK tarafından belirlenen dönemlerde ve veya bu şekilde bir 
belirleme yapılmamışsa talep edilmesi halinde, mücbir bir sebep ve yasa uyarınca haklı
sayılan bir neden olmadıkça MKK’ya vermekten imtina etmeyeceğimizi, ibraz edeceğimizi ve 
sağlayacağımızı,

MKK tarafından belirlenen kayıt ve belgelerin tutulması

Madde 4 – 

MKK tarafından belirlenen elektronik kayıt, defter ve belgeleri MKK tarafından belirlenen 
usule uygun tutmak, veri ve sistem yedeklemelerini oluşturmak ve yedekleme ünitelerinin 
güncelliğini sağlamak zorunda olduğumuzu,  

MKK nezdinde tuttuğumuz kayıtlar ile kendi yasal defter ve veya veri yedekleme 
ünitelerimizdeki kayıtların günlük olarak mutabakatını sağlayacağımızı,

Üyelikten ayrılma hallerinin varlığı halinde MKK nezdinde tuttuğumuz kayıtlarımızı başka bir 
üyeye devretmek zorunda olduğumuzu, 

Teknik Donanım ve Yazılım

Madde 5-  

a) MKK tarafından belirlenen Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesinde öngörülen teknik 
donanım ve yazılımları kuracağımızı,

b) Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesinde düzenlenmiş teknik standartların zaman 
içinde MKK tarafından değiştirilebileceğini ve bu değişikliklere dayalı yenileme ve 
düzeltmeleri kendi sistemlerimiz üzerinde MKK tarafından öngörülen süre içinde yerine 
getireceğimizi, 

c) Doğrudan MKK tarafından sağlanmadıkça, tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarını, MKK 
tarafından şartnamede belirlenen yapıda ve MKK’nın belirlediği veya onayladığı sürüm ve 
modelden sağlayacağımızı, teknik donanımında MKK tarafından gerekli görülen değişiklik ve 
yenilemeyi yapacağımızı,

d) Kaydi sisteme ilişkin olarak yazılan ve MKK tarafından kullandırılan her türlü bilgisayar 
yazılımını, MKK’nın izni ve onayı olmaksızın değiştiremeyeceğimizi, başka kişi veya 
kurumlara kullandırmayacağımızı, kaynak ve obje kodlarını çözüp kullanma veya değiştirme 
sonucunu verecek herhangi bir işlemde bulunmayacağımızı,
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e) MKK tarafından öngörülen usullerin dışında Kaydi sisteme ilişkin olarak MKK ile bağlantı
kurmayacağımızı, yetkili olmayan kimselere MKK sunucularına ulaşım ve erişim imkanı
tanımayacağımızı, MKK’nın sunucularına izinsiz hiç bir program yüklemeyeceğimizi, kendi 
sistemimiz üzerinden MKK sistemine virüs vb. bulaşmasını veya MKK sunucularına giriş izni 
olmayan kişilerin şirket sistemi üzerinden MKK sunucularına erişerek kayıtlarda değişiklik 
yapmasını engellemek amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alacağımızı,

f) MKK’nın bilgisayar sistemi ve sistemimiz arasında, sistemin güvenliği ve doğru işleyişi
açısından herhangi bir teknik problem veya bağlantı sorunu oluşturacak durumun varlığının
öğrenilmesi halinde durumu derhal MKK’ya bildireceğimizi,  

 g) MKK tarafından önerilen ve belirlenen tüm sistem ve prosedürlere uyacağımızı ve 
bilgisayar sistemleri performansını denetlemede uzman bir veya daha fazla ekibin, MKK 
operasyonlarına uygunluk bakımından sistemlerimizde periyodik ve veya gereklilik halinde 
inceleme yapmasına izin vereceğimizi, 

MKK Nezdindeki Temsilci  ve Yetkililer 

Madde 6- 

MKK nezdinde, Şirketimiz personeli olan ve Şirketimizi temsil etmek suretiyle kayden izlenen 
sermaye piyasası araçlarının transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, 
prosedür ve işlemlerin yürütülmesi dahil, MKK operasyonel işlemlerini web uygulaması
üzerinden yerine getirmek üzere en az iki 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”, bu yetkililerin MKK sistemindeki 
faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının üye kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve 
eşgüdümünden sorumlu olmak üzere ayrıca bir “gözetim yetkilisi” belirleyip MKK’ya 
bildireceğimizi,  

MKK’ya bildirilecek “gözetim yetkilisi” veya SPK-İMKB KAP Projesi kapsamında belirlenmiş
veya belirlenecek “şirket yetkilisi” ile  aynı veya farklı bir kişiyi,   MKK elektronik imza ve 
sertifika hizmetleri kapsamında  sertifika otoritesi olan TÜBİTAK-BİLTEN’e veya bu otoritenin 
değişmesi halinde MKK’nın belirleyeceği sair bir sertifika otoritesine, şirketi temsilen MKK 
nezdinde elektronik ortamda işlem yapacak yukarıdaki yetkililere ilişkin sertifika tahsis, takip 
ve iptal prosedürlerine ilişkin işlemleri yürütmek üzere sertifika otoritesinin prosedürlerine 
uygun olarak (elektronik sertifika prosedürleri kapsamında SPK Kamuyu Aydınlatma Projesi 
(KAP) uygulamasında şirket yetkilisi olarak belirlenmiş kişi ile aynı yetki ve sorumlulukları
yerine getirecek) en az bir üst düzey yetkiliyi “şirket yetkilisi” olarak atayıp bildireceğimizi; 
bu yetkilileri noterden onaylı temsil yetkilerini gösterir belgeler ile birlikte MKK’ya 
bildireceğimizi, 
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Bu yetkililerin Şirketimiz nezdinde yapmakta oldukları görevlerinde Şirketi temsil yetki ve 
kabiliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde 
durumun tarafımızdan derhal MKK’ya bildirileceğini, bu bildirim üzerine, MKK tarafından 
değişikliğin niteliğine ilişkin yapılacak değerlendirme sonucunda yetkililerin şirketimizi MKK 
nezdinde temsil sıfatlarının sona ereceğini, 

Kayıt işlemlerinin yapılmasını, izlenmesini ve gözetimini yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte 
personeli istihdam edeceğimizi, bu personelin MKK’nın öngördüğü periyodik eğitimlere 
katılımını sağlayacağımızı,

Web uygulaması ve web servisleri veya sair yollarla MKK sisteminde oluşturulacak kayıtların
tarafımızca gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu,  

Şartlı Virman, Ödünç Piyasası İşlemleri, teminat yatırma çekme işlemleri, takas işlemleri, 
alım-satım bilgileri gibi Takasbank üyeliği sıfatıyla Takasbank sistemi üzerinden iletilen işlem 
bildirimleri esas alınarak oluşturulan kayıtların ve gerçekleştirilen işlemlerin tarafımızca 
gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu,  

Takasbank üyeliği sıfatıyla, piyasaların takas işlemlerine ve Takasbank nezdinde 
gerçekleştirilen diğer işlemlere ilişkin mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde temerrüt 
hesabımız üzerinden Takasbank tarafından re’sen yapılacak işlemlerin tarafımızca kabul 
edileceğini, 

Sorumluluk ve Tazminat 

Madde 7 -  

İlgili mevzuat uyarınca MKK ve Kurul tarafından üyeliğimizin geçici olarak durdurulmasına 
veya iptaline karar verilmesi durumunda söz konusu iptal veya durdurma kararına dayanak 
teşkil eden durumun yol açtığı zararları tazmin edeceğimizi, 

Üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmedeki, veya yerine getirmemekteki, veyahut 
eksik veya yanlış yerine getirmekteki ihlalimizin, kasıt, kusur, sahtecilik, kötü niyet veya 
görevi kötüye kullanmaktan kaynaklanan, MKK’nın, diğer üyelerin, hak sahiplerinin ve 3. 
kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğimizi, 

MKK kayıtları üzerinde resen yaptığımız değişiklikler nedeniyle oluşabilecek zararlardan 
sorumlu olacağımızı, kaydileştirilen ve hak sahipleri hesabına kaydedilen herhangi bir 
sermaye piyasası aracı ile ilgili üyelerin talimatları ve bildirimleri doğrultusunda 
gerçekleştirilen hak kullanımları ve transfer işlemleri hakkında, herhangi bir taraf veya kişi
tarafından, herhangi bir talep, uyuşmazlık veya davanın ortaya atılması durumunda, bu 
uyuşmazlık, talep veya davanın hallinin, tamamiyle kendi sorumluluğumuzda olduğunu, 
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MKK’ya hiç bir şekilde, herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceği gibi, böyle bir uyuşmazlığa
cevap vermek bakımından MKK’nın muhatap gösterilemeyeceğini, 

Yıllık Aidat, Ücret ve Komisyonlar  

Madde 8-  

MKK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca MKK tarafından belirlenen giriş aidatı,
yıllık aidat, ücret ve MKK tarafından üyelik faaliyet nevilerine göre tespit edilen komisyonları
Türk Lirası olarak, tam ve belirlenen zamanda ödeyeceğimizi, anılanların ödenmemesi veya 
geç ödenmesi halinde MKK tarafından ayrıca ihtarda bulunulmasına gerek kalmaksızın
temerrüde düşmüş sayılacağımızı,

MKK’nın üyeliğe giriş ve yıllık aidat, ücret ve komisyonlar üzerinde en az bir ay öncesinden 
yazılı olarak bildirmek şartıyla zaman zaman değişiklik yapma yetkisine sahip olduğunu, 
yasal kaynaklı değişikliklerde bu sürenin  aranmayacağını,

Komisyonlar, ücret, vergi ve buna benzer borçlarımız tamamıyla ve kayıtsız şartsız
ödeyinceye  kadar, MKK’nın, portföyümüzdeki kıymetlerimiz ile MKK nezdindeki nakdi 
değerlerimizi bloke edilebileceğini, ödenmemiş ücret, vergi ve komisyonlara karşılık MKK’nın
blokedeki menkul kıymetleri satarak nakde çevirebileceğini ve nakit karşılığını, MKK’ya olan 
borcumuza mahsup edebileceğini, 

Kayıtlar ve Gizlilik 

Madde 9- 

MKK ile aramızda ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda, MKK’nın kayıtlarının, defter ve 
belgelerinin, taraflarca yapılacak tüm yazışma, haberleşme ve güvenli elektronik imza ile 
düzenlenmiş elektronik verilerin ve veya belgelerin müstenitli olsun ya da olmasın, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca kesin ve aksi ileri sürülemez delil 
olarak kabul edildiğini ve bu kabulün söz konusu madde gereğince münhasır delil sözleşmesi 
niteliğinde olduğunu, 

Yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, MKK nezdinde oluşturduğumuz kayıtların, hesaplar 
ile ilgili bütün bilgilerin ve diğer üyelere ilişkin herhangi bir nedenle ulaştığımız, kayıt ve her 
türlü bilginin 3. şahıslar karşısında gizliğini korumak için gerekli tedbirleri alacağımızı,
MKK’nın bu bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almaya yetkili olduğunu, bu 
tedbirlere ve gizlilik kurallarına kayıtsız şartsız uyacağımızı,

Tahkim  

Madde 10- 
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MKK ile aramızda veya diğer üyeler ile aramızda sistemin işleyişine ilişkin olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıkların çözümünde mecburi veya ihtiyari tahkim yoluna gidilmesi durumunda 
verilecek Hakem kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu ve bu kararlara uyacağımızı,

Yetkili Mahkeme 

Madde 11- 

MKK ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra 
Dairelerinin yetkili olduklarını,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne  kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. 
(Tarih) 

TAAHHÜT EDEN (Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)
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EK-3 

MKK Temsilcileri İçin Başvuru Belgeleri 

İhraççının, MKK nezdinde atadıkları temsilcileri için aşağıda belirtilen evrak ile birlikte 
MKK’ya yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

� MKK Temsilcisi Atama Belgesi: MKK temsilcilerinin atanmasında aşağıda belirtilen 
yöntemlerden biri tercih edilebilir: 

� Yönetim kurulu kararı: Noter tasdikli olarak verilmelidir. Yönetim kurulu 
bulunmayan, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı banka şubeleri yönetim kurulu 
kararı yöntemini tercih ederler ise noter tasdikli “Müdürler Kurulu Kararı” verilmelidir. 

Örnek yönetim kurulu kararı aşağıda yer almaktadır. 

Aşağıda açık adı ve T.C. kimlik numarası verilen şirket yetkilisi/yetkililerinin SPKn’nun 10/A 
ve Geçici 6 ve 7’inci maddeleri, 21.06.2001 tarih ve 24439 no’lu “Merkezi Kayıt Kuruluşunun 
Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik” (MKK Yönetmeliği), 
Seri:IV No:28 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların
Tutulmasının Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (Kaydileştirme Tebliği) ve MKK 
düzenlemeleri kapsamında kaydi sisteme ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde şirket 
yetkilisine tanınmış yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kişisel ve sunucu sertifikası
işlemleriyle ilgili şirketimiz adına işlem yapma ve onay yetkisine sahip olmasına, 

........................................ (Ad soyad) - ............................. T.C. Kimlik No , Şirket Yetkilisi 
olarak, 

Kurumumuzu MKK nezdinde temsil edecek ve kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının
transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, prosedür ve işlemlerin yürütülmesi 
dahil, MKK operasyonel işlemlerini yerine getirmek üzere; 

........................................(Ad, soyad) ve 

........................................(Ad, soyad)  

MKK Web Uygulaması Yetkilisi olarak, 

MKK Web uygulama ve MKK Web Servisleri yetkililerinin MKK sistemindeki faaliyetlerinin ve 
MKK kayıtlarının Kuruluşumuz kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden 
sorumlu olmak üzere; 

.........................................(Ad, soyad)  

Gözetim Yetkilisi olarak,  
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Kurumumuzu temsil yetkilerinin verilmesine, işbu yönetim kurulu kararının noter onaylı
örneğinin MKK’ya gönderilmesine, ve sertifika edinme sürecini başlatmak üzere bir 
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısına başvurulmasına , atanan yetkililerde herhangi bir 
değişiklik olması durumunda ve değişikliğe ilişkin yeni atamaların da MKK’ya derhal 
bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

� Şirket beyan yazısı: Bu yazı şirket kaşesi ve yetkili imzalar ile gönderilmelidir. 
 

� Adli Sicil Belgesi: Cumhuriyet Savcılıklarından veya Adli Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğü’nden MKK’ya verilmek üzere son altı ay içerisinde temin edilmiş sabıka kayıt
belgesinin aslı verilmelidir. 

� Beyanname: Kendilerinin veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas 
kararu verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğunu gösterir noterden düzenlenmiş
beyannamedir.Beyanname metni aşağıda yer almakta olup Noter tasdikli olarak 
verilmelidir.  

Kendimin veya sınırsız sorumlu ortak olduğum kuruluşlar hakkında iflas kararı
verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğunu, faaliyet yetki belgelerinden 
biri veya birden fazlası Kurul’ca iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden sürekli 
çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan 
kişilerden olmadığımı beyan ederim. 

� Kullanıcı Bilgi Formu: MKK nezdinde ataması yapılacak her bir temsilci için MKK 
nezdinde ataması yapılacak her bir temsilci için verilmelidir.Form aşağıda yer almaktadır.  
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MKS KULLANICI BİLGİ FORMU

ÜYE KODU

ÜYE ÜNVANI

TEMSİLCİ TÜRÜ
(Belirtilebilecek temsilci türleri: Şirket Yetkilisi / Gözetim Yetkilisi /  Web Uygulama Yetkilisi)

TEMSİLCİ ADI, SOYADI

TC KİMLİK NO

ÜNVANI

İŞ TELEFONU

E-POSTA ADRESİ

SERTİFİKA SAĞLAYICI ŞİRKET

ŞİRKET ÜNVANI VE İMZALAR

� İmza Beyannamesi: Kuruluşun imza sirkülerinde imza yetkisi bulunmayan şirket 
yetkilisi temsilci türündeki temsilciler için noter tasdikli olarak verilmelidir. 
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EK-4/A:  

Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi 

(MKS’yi kullanmak istemeyen veya sadece rapor fonksiyonları ile kullanmak 
isteyen üyeler için) 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

BAŞKA ÜYE ADINA İŞLEMLERDE ORTAK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

1) Bu taahhütnamenin, 31/07/2004 tarihli 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Seri IV ve 34 Nolu Tebliğ ile değişik, 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Seri IV 28 No’lu “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların
Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” (Kaydileştirme Tebliği), 5 inci maddesi son 
fıkrası ve Semaye Piyasası Kurulu’nun 22.07.2004 tarih ve 30/927 sayılı kararı uyarınca; 
MKK işlemlerini sürekli ve dolaylı olarak başka üye üzerinden yürütecek olan üye 
(...............................................................................) ve üzerinden işlem yapılacak 
olan üye (.........................................................................) olmak üzere, birlikte ve 
fakat kendi nam ve hesabımıza imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş, yasal, geçerli 
ve bağlayıcı olduğunu, 

2) Bu taahhütnamenin, Mevzuat ve MKK düzenlemeleri uyarınca ayrıca münferiden imza 
etmiş olduğumuz genel üyelik taahhütnamesinin ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) İş 
Kuralları ile MKK tarafından yapılan her türlü düzenleme ve bildirimin ayrılmaz parçası
olduğunu, MKK tarafından yazılı olarak beyan edilip imza edilmiş olmadıkça, bu 
taahhütnamenin herhangi bir hükmü ile bağlantılı yetki ya da haklardan birinin ya da bir 
kısmının kullanılmamasının ya da geç kullanılmasının, yetki ve hakların bir kez veya kısmen 
kullanılmasının, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan 
kaldırmadığını, MKK’nın bu haklardan, güç, yetki ve veya imtiyazlardan vazgeçmiş ve veya 
feragat etmiş olduğu anlamını taşımadığını,

3)  Hem MKK işlemlerini diğer üye üzerinden dolaylı ve sürekli olarak gerçekleştiren üye 
olarak, hem de üzerinden işlem yapılan üye olarak, MKK sisteminde oluşturulan kayıtlarla 
birlikte, Şartlı Virman, Ödünç Piyasası İşlemleri, alım-satım bilgileri gibi Takasbank 
üzerinden iletilen işlem bildirimleri esas alınarak oluşturulan kayıtlar ile bağlı ve sorumlu 
olduğumuzu; aynı şekilde MKK nezdindeki işlemlerimizle ilgili oluşabilecek ihlal, kasıt, kusur, 
sahtecilik, kötü niyet veya görevi kötüye kullanmaktan kaynaklanan her türlü zarardan her 
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iki üyenin de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağını, işlemlerini diğer üye 
üzerinden gerçekleştiren üye tarafından diğer üye vasıta kılınmaksızın MKK sisteminden 
doğrudan rapor alınması gibi durumlarda da taahhütnamedeki tüm sorumlulukların aynen 
devam edeceğini, 

4) Bu konuda söz konusu diğer üye ile aramızda akdedilecek sözleşmelere, lehimize 
sorumsuzluk kaydı ve tek taraflı kurtuluş beyyineleri içeren hükümler  koymayacağımızı,

5) MKK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, MKK tarafından kaydi sistem 
uygulamalarına ilişkin olarak belirlenen giriş aidatı, yıllık aidat, ücret ve MKK tarafından 
üyelik faaliyet nevilerine göre tespit edilen komisyonların, Türk Lirası olarak tam ve 
belirlenen zamanda ödeneceğini, bu yükümlülüklerin herbirimiz hakkında ayrı ayrı tahakkuk 
edeceğini, anılanların ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde MKK tarafından ayrıca ihtarda 
bulunulmasına gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağımızı, işlem tesis eden üyenin 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer üyenin bu yükümlülüklerden sorumlu 
olmayacağı durum müstesna olmak üzere, MKK’nın sözkonusu yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini her iki üyeden de müştereken ve müteselsilen talep edebileceğini, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne, kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih) 

TAAHHÜT EDEN 

(Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)

TAAHHÜT EDEN 

(Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)
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EK-4/B:  

Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi 

(MKS’yi tüm fonksiyonları ile kullanmak isteyen üyeler için) 

 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

BAŞKA ÜYE ADINA İŞLEMLERDE ORTAK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

1) Bu taahhütnamenin, 31/07/2004 tarihli 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Seri IV ve 34 Nolu Tebliğ ile değişik, 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Seri IV 28 No’lu “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların
Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” (Kaydileştirme Tebliği), 5 inci maddesi son 
fıkrası ve Semaye Piyasası Kurulu’nun 22.07.2004 tarih ve 30/927 sayılı kararı uyarınca; 
MKK işlemlerini sürekli ve dolaylı olarak başka üye üzerinden yürütecek olan üye 
(...............................................................................) ve üzerinden işlem yapılacak 
olan üye (........................................................................) olmak üzere, birlikte ve 
fakat kendi nam ve hesabımıza imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş, yasal, geçerli 
ve bağlayıcı olduğunu, 

2) Bu taahhütnamenin, Mevzuat ve MKK düzenlemeleri uyarınca ayrıca münferiden imza 
etmiş olduğumuz genel üyelik taahhütnamesinin ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) İş 
Kuralları ile MKK tarafından yapılan her türlü düzenleme ve bildirimin ayrılmaz parçası
olduğunu, MKK tarafından yazılı olarak beyan edilip imza edilmiş olmadıkça, bu 
taahhütnamenin herhangi bir hükmü ile bağlantılı yetki ya da haklardan birinin ya da bir 
kısmının kullanılmamasının ya da geç kullanılmasının, yetki ve hakların bir kez veya kısmen 
kullanılmasının, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan 
kaldırmadığını, MKK’nın bu haklardan, güç, yetki ve veya imtiyazlardan vazgeçmiş ve veya 
feragat etmiş olduğu anlamını taşımadığını,

3)  Hem MKK işlemlerini kısmen veya tamamen diğer üye üzerinden dolaylı ve sürekli 
olarak gerçekleştiren üye olarak, hem de üzerinden işlem yapılan üye olarak, MKK 
sisteminde oluşturulan kayıtlarla birlikte, Şartlı Virman, Ödünç Piyasası İşlemleri, alım-satım
bilgileri gibi Takasbank üzerinden iletilen işlem bildirimleri esas alınarak oluşturulan kayıtlar 
ile bağlı ve sorumlu olduğumuzu; aynı şekilde MKK nezdindeki işlemlerimizle ilgili 
oluşabilecek ihlal, kasıt, kusur, sahtecilik, kötü niyet veya görevi kötüye kullanmaktan 
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kaynaklanan her türlü zarardan her iki üyenin de müştereken ve müteselsilen sorumlu 
tutulacağını,

4) Bu konuda söz konusu diğer üye ile aramızda akdedilecek sözleşmelere, lehimize 
sorumsuzluk kaydı ve tek taraflı kurtuluş beyyineleri içeren hükümler  koymayacağımızı,

5) MKK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, MKK tarafından kaydi sistem 
uygulamalarına ilişkin olarak belirlenen giriş aidatı, yıllık aidat, ücret ve MKK tarafından 
üyelik faaliyet nevilerine göre tespit edilen komisyonların, Türk Lirası olarak tam ve 
belirlenen zamanda ödeneceğini, bu yükümlülüklerin herbirimiz hakkında ayrı ayrı tahakkuk 
edeceğini, anılanların ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde MKK tarafından ayrıca ihtarda 
bulunulmasına gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağımızı, işlem tesis eden üyenin 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer üyenin bu yükümlülüklerden sorumlu 
olmayacağı durum müstesna olmak üzere, MKK’nın sözkonusu yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini her iki üyeden de müştereken ve müteselsilen talep edebileceğini, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne, kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih) 

TAAHHÜT EDEN 

(Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)

TAAHHÜT EDEN 

(Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)
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EK-5:  

Kaydi Sistemde Kalıp Kalmamaya Dair Beyanname  

 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (Tarih) 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.06.2011 tarih, 17/519 sayılı kararı ile payları İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görmesine 

resen karar verilen şirketler arasında yer alan Şirketimiz, İMKB’ye ve Kuruluşunuza 

başvuruda bulunmuştur. 

Başvurumuz neticesinde, şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başlamaması ve/veya 

Borsada işlem görmeye başladıktan sonra borsa pazarlarında işlem görmesinin sürekli olarak 

men edilmesi halinde, 

1.Seçenek: 

Şirketimiz kayıtlarının kaydi sistemde izlenmemesini tercih ettiğimizden dolayı kaydi 

sistemden çıkarılmasını 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 ihraççısı olarak mevzuattan, 

Merkezi 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
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EK-6 

Fiziki Teslim Taahhütnamesi 

TESLİM EDİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN TAAHHÜTNAME 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Seri:IV, NO: 28 Kaydileştirilen Sermaye Piyasası
Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ile Kaydileştirilen 
Sermaye Piyasası araçlarının teslim, iptal ve imha esasları hakkındaki Kurul düzenlemeleri 
uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu hesabına Takas ve Saklama Bankası A.Ş’ne doğrudan ya da 
yetkili kıldığımız aracı kurum vasıtasıyla teslim ettiğimiz sermaye piyasası araçlarına ilişkin 
olarak; 

1. Fiziksel teslimatını yaptığımız sermaye piyasası araçlarının yasalar önünde taşıması
gerekli olan her türlü hukuki geçerlilik şartlarını taşıdığını, bunlardaki aleni ya da gizli 
kusurlardan hangi tarihte belirlenmiş olursa olsun sorumlu olduğumuzu; 

i) Teslim edilen sermaye piyasası araçlarının hukuki geçerlilik şartlarını taşımadığının
ve/veya dolaşıma uygun olmadığının veya sahte veya dolaşım esnasında ödeme yasaklı,
iptal edilmiş, veya kuponlarının eksik olduğunun sonradan belirlenmesi, ya da teslim 
ettiğimiz sermaye piyasası araçlarının tarafımızdan kaynaklanan nedenlerle eksik olduğunun 
sonradan tespit edilmesi hallerinde MKK’nın bu tür sermaye piyasası araçlarını geçerli 
sermaye piyasası araçları ile değiştirilmesini talep etmesi durumunda bu talebi talep tarihini 
izleyen 5 işgünü içerisinde yerine getireceğimizi, 

ii) Talebin yerine getirilmemesi halinde; ilgili kıymetlerin kendimize ait portföy hesabımızdan 
tenzil edilmesine MKK’nın yetkili olduğunu, MKK’nın doğrudan uğrayacağı zararları ya da 
üçüncü kişiler tarafından MKK’ya yöneltilecek dava veya takipler nedeniyle MKK’nın maruz 
kalacağı kayıp, tazminat ya da masrafları üstleneceğimizi, 

2. Teslim edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin nezdimizde mevcut tüm bilgileri MKK 
tarafından istendiğinde vereceğimizi, 

3. Bu taahhütnamenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin, mevcut yasaları ve 
mevzuatı ihlal etmediğini, kendilerinin halihazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve 
izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını,
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4. MKK ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve 
İcraDairelerinin yetkili olduğunu, 

beyan, kabul ve taahhüt ederiz. .../.../...    TAAHHÜT EDEN 

 



Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Genel  

(Kamuya Açık) İlgili Md/Bölüm:KSM 

Doküman No : M.3-KLVZ-04 Güncel Sürüm No: 1.2 Onay No: 2011-343 Sayfa No: 30/40

EK-7:  

Fiziki Teslim Yetki Belgesi 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun(Kurul) Seri :IV,No:28 
”Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ” ile “ Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarının teslim ve imha esasları
hakkındaki Kurul düzenlemeleri uyarınca; ortaklarımızın ellerinde fiziki olarak mevcut 
bulunan Şirketimize ait İMKB’ de işlem görmeye hazır olmayan (halka kapalı) hisse 
senetlerinin İMKB’ de satışa konu olabilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) hesabına 
Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ye fiziki olarak teslim yapabilmesi hususunda 
...................Şirketimizce yetkili kılındığını ve teslime konu hisse senetlerinin kanunen ihtiva 
etmesi gerekli hukuki geçerlik şartlarını taşımadığının , sahte olduklarının veya  haklarında 
ödeme yasağı veya iptal kararı verildiğinin sonradan tespit edilmesi hallerinde  
...............(Kurumunuzun) uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan ile MKK tarafından bu konuda 
Kuruluşunuza yöneltilecek her türlü dava veya takip nedeniyle  ...Kurumunuzun maruz 
kalacağı tazminat ve masrafları yükleneceğimizi kabul beyan ve taahhüt ederiz.  

 

Bilgi edinilmesi rica olunur. 

 

YETKİ VEREN      YETKİ ALAN KURUM 

İHRAÇCI ŞİRKET 
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EK-8:  

Nevi Değişikliği Taahhütnamesi 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

HİSSE SENETLERİNİN NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN

TAAHHÜTNAME 

31/07/2004 tarihli 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:IV, No: 34 sayılı

Tebliğ ile değişik, 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri IV, 

No: 28 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul 

Ve Esasları Hakkında Tebliğ”in, “Kayıtların Devri” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinin 3’üncü 

fıkrası uyarınca, 

Borsada aynı işlem sırasında işlem gören şirket ortaklık paylarını Sermaye Piyasası Kurulu 
kararı ile hisse senetlerinin kaydileştirilme tarihi kararı olarak ilan edilen 21.03.2005 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde, aynı neviye (nama veya hamiline), henüz Borsada işlem 
görmeyen ortaklık paylarının Borsada işlem görmeleri halinde ise bu payların Borsada işlem 
görmeye başladıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, bu payların işlem görecegi işlem 
sırasında halen işlem görmekte olan paylar var ise mevcutlarla aynı neviye, yok ise bu 
payları kendi içinde aynı neviye çevirerek esas sözleşmemizde bu yönde gerekli değisikliği
yapacağımızı ve kaydileştirme mevzuatı ile uyumlu hale getireceğimizi, 

Borsada işlem görsün görmesin mevzuata uygun bir şekilde esas sözleşme ile pay gruplarına 
tanınmış olan mevcut imtiyazlar ve Borsada işlem görmeyen paylara ilişkin bağlam 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Borsada işlem gören kaydi paylara sahip ortaklarımızın mali 
ve yönetsel haklarının kullanımına ve ortaklarımıza ilişkin sair iş ve işlemlerin yerine 
getirilmesine esas oluşturacak Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları ile ilgili olarak yapacağımız
işlemlerde, nevi ayırımına gitmeyeceğimizi, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’ne kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih) 

TAAHHÜT EDEN 

(Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)
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Ek-9:  

Üye Kurumlar Listesi 

KURUM ÜNVANI  

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

ALFA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

ALAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

AYBORSA MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. 

BAHAR MENKUL DEĞERLER  TİCARETİ A.Ş. 

BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

CREDİT AGRİCOLE CHEUVREUX MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

CENSA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
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CREDİT SUİSSE İSTANBUL  MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

DEHA MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

DENİZ TÜREV MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OPTİMAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

DESTEK  MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

DÜNYA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. 

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

ERSTE SECURİTİES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.  

ETİ YATIRIM A.Ş. 

EVGİN MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş. 

EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

GFC GENERAL FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
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GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

GÜNEY MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. 

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

İNFO YATIRIM A.Ş. 

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER  A.Ş. 

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

K MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

MERRİLL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

MİRA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  



Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Genel  

(Kamuya Açık) İlgili Md/Bölüm:KSM 

Doküman No : M.3-KLVZ-04 Güncel Sürüm No: 1.2 Onay No: 2011-343 Sayfa No: 35/40

ULUS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

ÖNER MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

SOYMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş. 

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

STANDARD ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. 

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

TAKSİM YATIRIM A.Ş. 

TURKİSH YATIRIM A.Ş. 

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş.
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TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

TİCARET MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

UNİCREDİT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

UNİCORN CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

VAKIF YATIRIM  MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

ANADOLUBANK A.Ş. 

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 

AKBANK T.A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş. 

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 

DENİZBANK A.Ş. 

EUROBANK TEKFEN A.Ş. 

FİNANSBANK A.Ş.   

ING BANK A.Ş.  

GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. 

HSBC BANK A.Ş. 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
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FİBABANKA A.Ş. 

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. 

ŞEKERBANK T.A.Ş.

TURKİSH BANK A.Ş. 

TURKLAND BANK A.Ş. 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 
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Ek – 10  

Pay Durumu Beyanı ve Oluşturma Talebi 

Şirketimiz Kuruluşunuza üyelik talebini iletmiş olup, tamamı Kurul kaydında olan sermaye bilgileri 

aşağıda yer almaktadır. 

 Payların Durumu Miktarı (TL nominal) 
Seri:I No:7 sayılı tebliğe göre basılmış hisse senedi  
Seri:I No:5 sayılı tebliğe göre basılmış hisse senedi  
İlmuhaber  
Kesir makbuzu  
Fiziki menkul kıymet olmayan  

Toplam  
Şirketimizin geçerli olan hisse senetlerinin tümü Seri:I No:7 sayılı tebliğe göre basılmış olup, hisse 

senedi ve İlmuhaber belgeleri Kuruluşunuza fiziken teslim edilerek kaydileştirilecektir. Söz konusu 

menkul kıymetlerin kaydi sistemde fiziken oluşturulmasını rica ederiz.3

veya 

Bu çerçevede; 

1) Şirketimizin Seri:I No:5  ve Seri:I No:7 sayılı tebliğe göre basılmış hisse senedi, kesir makbuzu 

ve fiziki menkul kıymet bulunmayan payların ödenmesi için ortağın ortaklığını tevsik edici 

belgeler ve senetlerin Şirketimiz tarafından teslim alınmasından sonra ortağa kaydi aktarımın

gerçekleştirileceğini,  

2) Söz konusu senetlerin Şirketimiz tarafından Seri:I No:5 sayılı tebliğe göre iptal edileceğini, 

3) Söz konusu menkul kıymetlerin kaydi sistemde kayden oluşturulmasını,

4) Gerek Kuruluşunuza tarafımızca yapılan söz konusu bildirimden, gerek bu bildirimler 

çerçevesinde anılan kıymetlere ilişkin olarak yapılacak iş ve işlemelerden doğabilecek her türlü 

hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, bu konuda Merkezi Kayıt Kuruluşu’na sorumluk 

atfedilemeyeceğini, 

beyan ederiz.4 (Tarih) 

ADRES :  BEYAN EDEN 

( ) Şirketi Kaşesi, Yetkililerin İmzası

3 Senetlerin tümü Seri:I No:7’ye göre ise kullanılmalıdır. 
4 Senetlerin bir kısmı bile Seri:I No:5’e göre ise kullanılmalıdır. 



Hisse senedi Listesi (ÖRNEK)

Seri:I No:7’ye göre basılan senetler

İlmuhaber Listesi (ÖRNEK)

ISIN
EK

TANIM TERTIB
TERTIB
GRUBU

NAMA
HAMILINE KUPUR

BASLANGIC
SERINO

BITIS
SERINO ADET TL NOMİNAL DOVIZ KODU

TEMETTU
KUPONNO

YENIPAY
ALMA

TRE...... KH 1 H 10.000.000 1 1000 1000 10.000,000 Eski Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 1 H 50.000.000 1001 2000 1000 50.000,000 Eski Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 1 H 100.000.000 2001 3000 1000 100.000,000 Eski Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 1 H 500.000.000 3001 4000 1000 500.000,000 Eski Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 2 H 1.000.000.000 4001 5000 1000 1.000.000,000 Eski Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 2 H 5.000.000.000 5001 5500 500 2.500.000,000 Eski Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 2 H 10.000.000.000 5501 6000 500 5.000.000,000 Eski Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 2 H 50.000.000.000 6001 6100 100 5.000.000,000 Eski Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 2 H 100.000.000.000 6101 6200 100 10.000.000,000 Eski Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 3 H 10.000 1 50 50 500.000,000 Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 3 H 50.000 51 100 50 2.500.000,000 Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 3 H 100.000 101 150 50 5.000.000,000 Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 3 H 500.000 151 160 10 5.000.000,000 Türk Lirası 2010 1
TRE...... KH 3 H 1.000.000 161 175 15 15.000.000,000 Türk Lirası 2010 1

TOPLAM 6375 52.160.000,000

ISIN
EK

TANIM TERTIB
TERTIB
GRUBU

NAMA
HAMILINE KUPUR

BASLANGIC
SERINO

BITIS
SERINO ADET TL NOMİNAL DOVIZ KODU

TRE...... KH 1 H 1.000 1 1 1 1.000,000 Türk Lirası
TRE...... KH 1 H 5.000 2 2 1 5.000,000 Türk Lirası
TRE...... KH 1 H 10.000 3 3 1 10.000,000 Türk Lirası
TRE...... KH 1 H 50.000 4 4 1 50.000,000 Türk Lirası

4 66.000,000


