EK:4 MKK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ
(NOTER ONAYLI OLARAK GÖNDERİLECEKTİR)

...………........ A.Ş.
MKK-KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ
1. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile ilgili
düzenlemelerini okuduğumuzu,
2. KAP üyeliğimiz devam ettiği sürece,
a) KAP’ın kullanımı konusunda MKK’nın düzenlemelerine uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine
getireceğimizi,
b) MKK’ya verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak vereceğimizi,
c) MKK’ya ödememiz gereken ücretleri ödeyeceğimizi,
d) Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamuyu aydınlatma ile ilgili düzenlemelerine uyacağımızı,
e) KAP’ın kullanımı ile ilgili Mevzuat hükümlerine aykırı davranmamız ve mevzuatta belirtilen
hallerde MKK tarafından Şirketimizin/kurucusu olduğumuz fonların/temsilcisi olduğumuz
fonların KAP modüllerine erişim yetkisinin askıya alınabileceğini, Üyeliğimizin iptal
edilebileceğini bildiğimizi,
f) KAP internet sitesinde duyurulan bildirimlerin sistemden silinmesinin mümkün olmadığını
bildiğimizi,
g) KAP’ta duyuracağımız açıklamalardan ya da KAP’ı mevzuatta belirtilen şekilde
kullanmamamızdan doğacak sorumluluğun tamamen Şirketimize ait olduğunu ve bu konuda
MKK’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini bildiğimizi,
h) MKK Kamuyu Aydınlatma Platformu düzenlemeleri kapsamında, yeterli sayıda kişiyi KAP
Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcısı olarak belirleyeceğimizi, bu kapsamda MKK’ya gerekli
tüm bildirimleri zamanında ve tam olarak yapacağımızı, MKK’ya gerekli bilgi ve belgeleri
zamanında göndereceğimizi, Sermaye Piyasası, Borsa ve MKK mevzuatı çerçevesinde kamuya
yapmakla yükümlü olduğumuz açıklamaların duyurulmasında herhangi bir gecikmeye mahal
verilmemesi açısından, elektronik sertifika işlemleri ile ilgili olarak gereken önlemleri
alacağımızı,
i) MKK düzenlemeleri çerçevesinde sertifika kullanıcılarımız ve/veya sertifika yöneticilerimizin KAP
sistemindeki unvan ve imza yetki derecesi tanımlamalarının yetkilendirmelere uygun olarak
yapılmasından, KAP sisteminde bu bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından Şirketimizin sorumlu
olduğunu,
j) Şirketimiz/Şirketimizin kurucusu olduğu Fonların KAP sertifika yöneticilerinin veya sertifika
kullanıcılarının
işten
ayrılmaları
veya
mevcut
görevlerinden
alınmaları
halinde,
Yönetimimiz/Yönetim Kurulumuz tarafından yeni sertifika kullanıcısı veya sertifika
yöneticilerinin en kısa sürede belirleneceğini, bu kapsamda MKK’ya gerekli tüm bildirimleri
zamanında ve tam olarak yapacağımızı,
k) Şirketimiz/Şirketimizin kurucusu olduğu Fonların sertifika yöneticilerinin, Şirketimiz yetkili
makamlarınca verilecek talimat çerçevesinde KAP sisteminde gerekli tanımlamaları ve/veya
mevcut tanımlamalardaki değişiklikleri zamanında yapmalarını sağlayacağımızı, buna ilişkin
gerekli bilgilendirmeleri MKK’ya yazılı olarak yapacağımızı,
l) Sertifika yöneticilerimizin KAP sisteminde yapacakları tanımlamalar ve/veya mevcut
tanımlamalardaki değişikliklere ilişkin bilgi ve belgeleri MKK tarafından talep edilmesi halinde
en kısa sürede ibraz edeceğimizi,
3. Şirketimiz yönetimi /yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiş bulunan sertifika
yöneticilerimizin veya sertifika kullanıcılarımızın KAP düzenlemeleri kapsamında belirlenmiş

görevlerini yerine getirmemesi ve/veya KAP sistemindeki yetkilerini gerçeğe aykırı, usulsüz şekilde
kullanımı halinde doğabilecek zararlardan bu kişiler ile birlikte Şirketimizin de müştereken ve
müteselsilen sorumlu olduğunu ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu’na ve/veya MKK’ya
sorumluluk yüklenemeyeceğini,
4. Şirketimiz tarafından zorunlu haller veya MKK’ca kabul edilebilecek diğer haller nedeniyle KAP’ta
yayınlanmak üzere MKK’ya gönderilen yazılı çıktılar ile elektronik dosyaların birbiriyle aynı olmasını
sağlayacağımızı, elektronik dosyaların KAP’ta MKK tarafından herhangi bir kontrol ve değişiklik
yapılmayarak yayınlanacağını kabul ettiğimizi, elektronik dosyaların içindeki bilgiler ile yazılı
belgelerde yer alan bilgiler arasında olabilecek farklılıklardan ve eksikliklerden dolayı Sermaye
Piyasası Kurulu’na ve/veya MKK’ya sorumluluk yüklenemeyeceğini,
5. Kurul, MKK veya elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından yapılacak güvenlik uyarıları
sonucu internet erişimi için kullanılan tarayıcı programlarda gerekli güncellemeleri zamanında
yapacağımızı,
6. Bu taahhütte ve MKK düzenlemelerinde belirtilen hususlara aykırı davranmamız nedeniyle
MKK’nın herhangi bir tazmin yükümlülüğüne muhatap olması halinde, tazmin edilen tutarı MKK’nın
ilk yazılı talebinde MKK’ya derhal ödeyeceğimizi,
7. Gizlilik ve kısıtlamalara uyulmaması sonucu veya sertifika kullanıcılarımız/yöneticilerimizden
kaynaklanabilecek başka nedenlerle üçüncü kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu’na veya MKK’ya
yöneltecekleri her türlü hukuki sorumluluğun şirketimize ait olacağını,
8. MKK’nın elektronik imza ile ilgili her türlü evrakının, elektronik ortamda tutulan kayıtlarının ve
elektronik verilerinin delil niteliğini taşıyacağını ve bunun bir delil anlaşması niteliğinde olduğunu,
9. MKK yetkili kurullarının ve makamlarının her türlü tasarrufları ve aldıkları kararlar ile mevzuatın
tatbik ve tefsirinden veya MKK ile ilgili herhangi bir anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkacak bütün
uyuşmazlıkların halli için İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağını,
10.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu ve işleyen olarak
yükümlülüklerimizi bildiğimizi ve söz konusu yükümlülükleri eksiksiz yerine getireceğimizi, kişisel
verilerin korunması mevzuatı ile uyumlu şekilde hareket edeceğimizi, işlediğimiz kişisel verilere
ilişkin olarak süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabi olduğumuzu, herhangi bir veri ihlali olması
durumunda, bu durumu derhal MKK’ya bildirmekle yükümlü olduğumuzu
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Bu taahhütname, imzalandığında yürürlüğe girer.
KAP Üyesi’nin Unvanı
Temsil ve ilzama yetkili
Kişinin adı-soyadı
İmza tarihi
İmza

Temsil ve ilzama yetkili
Kişinin adı-soyadı
İmza tarihi
İmza

