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İLGİLİLER: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASASI YÖNETİCİLERİ
(SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BORSADA İŞLEM GÖRE ŞİRKETLER, YATIRIM
KURULUŞLARI, DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ, BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI,
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ, FON KURUCULARI/TEMSİLCİLERİ, DİĞER KAP
ÜYELERİ)

"KAP Üyeliğine ve KAP'a Bildirim Gönderimine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi"nde
(Yönerge),
1) Yönergenin

Kuruluşumuza

iletilecek evrak tiplerinin sayı ld ığı

maddeleri

revize

edi lerek, söz konusu maddelerde geçen;
•

İlk Başvuru Yazısı

•

İ l ave Ku llanı cı Başvuru Yazısı

•

İlgili Kurum Sertifika Kullan ı cılarının/Yöneticile rinin Belirlenmesine İl i şkin Başvuru Yazısı

•

Sertifika Kul lanı cıları / Yönetici leri Belirlenmesine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Metn i
Örneği

•

Sertifika Kullan ı cıları / Yöneticileri Belirlenmesine İlişkin Yönet im Kurulu Karar Metni
Örneği
Kul la nıcısı/Yöneticisi

•

Sertifika

•

MKK KAP Üyelik Taahhütnamesi

•

İlgili Kurumla r İçin Se rtifika Ku ll anıcı sı/Yöneticis i Taahhütnamesi

•

KAP'a Erişim Yetkisinin Askıya Alınmasına/ İptaline İli şkin Yazı Örneği

•

Zorunlu Hallere İlişkin Başvuru Yazısı

•

KAP Üyesi Bilg i Formu

gibi evrak tipleri/isimleri
formlarının

Taahhütnamesi

çıkarılarak,

dolduru lu p ileti lm esi yeterli

Ku ruluşumu z un

internet sitesinde ilan edilen

başvuru

say ıl m ı ş tı r .
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2)

Yönergenin e-posta adresimize yer verilen maddeleri revize edilerek, üyeli kl e ilgili

elektronik

bildirimlerin

yapılabileceği

yönünde

Kuruluşumuzun

değişiklik

internet

yapılmış

sitesinde

ilan

ve ilgili e-posta

ed ilen

e-posta

adresi madde

adresine

metin lerinden

çıkarılmıştır .

3)

KAP'ın

performans ve güvenlik

ihtiyaçları

çerçevesinde bir bildirime ek olarak

eklenebilecek pdf dosya boyutu finansal raporlar için 10 MB,

diğer

bildirimler için 5 MB olarak

sınırlandı rı Imıştır.

Yönergenin
Duyurular"

güncel v ersiyonuna KAP internet sitesinde " KAP

Hakkında -M evzuat

ve

sayfasından ulaşılabilir.

Bilgi edinilmesi ve

gereğini

rica ederiz.

Saygılarımı z la,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

"'1

Yönetim Kurulu Üyesi

Ek :KAP Yö nergesi nde

Yapılan Değ i ş i k li kl e r
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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş . KAP ÜYELİĞİNE VE KAP'A BİLDİRİ M GÖNDERİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ' NDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
Eski Hali

Yeni Hali

Madde 6-(1)

M adde 6-(1)

KAP Üyesi Bilgi Fo r mu'nda (Ek-8) yer alan bi lgilerden değiştiğinde
kapdestek@mkk.com.tr adresine gönderilmesi gerekenleri göndermek

ğ) KAP'a i l işkin olarak MKK'ya verilm iş Üyelik Başvuru Formu ' ndaKAP Qyesi Bilgi

M adde 9-(1) SK, üyeyi (fonlar dışınd aki KAP Üyelerinde ilgili üyeyi, yabancı
hariç diğer tüm fonlarda fon kurucusunu, yabancı yatırım
fon l a rı nda ise fon temsilcisini) temsil ve il zama yetkili iki kişi tarafından
imzalanmı ş yet ki lendirm e yaz ı sı çerçevesinde,

M adde 9-(1) SK, üyeyi (fon lar d ı şındaki KAP Üyelerinde ilgili üyeyi, yabancı yatır ım
hariç diğer tüm fonlarda fon kurucusunu, ya ba ncı yatırım fon l arında ise fon
temsi lcisini) temsi l ve ilzama yetkili iki kişi tarafı ndan imzalanm ış 'y'etkileREliFme Üyelik
Başvu r u Form u yaR51-çerçevesinde,

ğ)

yatırım fon l arı

Madde 10-(1) SY, üye (fon lar dış ı ndaki KAP Üyelerinde ilgili üye, yaba n cı
fonları hariç diğer t üm fonlarda fon kurucusu , yabancı yatı rım
fonlar ı nda ise fon temsi lcisi) tarafından SK'lar arası ndan görevl endiri l mi ş
kişilerdir. Söz kon usu görevlendirme MKK'ya gönderilen, temsil ve ilzama
yetkili kişi( l er ) tarafından imza l anm ı ş yaz ı ile yapı l ır

J \

J

fon l arı

Madde 10-(1) SY, üye (fonlar d ı ş ı ndaki KAP Üye lerinde ilgili üye, yabancı yatırım
hariç diğer tüm fon larda fon kurucusu, yabancı yatı rı m fonlarında ise fon
temsilcisi) tarafınd an SK'lar arasından görevlendirilm iş kişile rd ir. Söz konusu
görevlendirme MKK'ya gönderilen, temsi l ve ilzama yetkil i kişi( l er) tarafından
imzalanmış Üyelik Başvuru Formu ile yapı l ır.

yat ı rı m

fon l arı

Madde 10

Madde 10

...

...

(8) SY, prosedürlerde anlatı l an iş l er kapsamında M KK ileti şim noktas ı olup,
MKK'ya gönderilmesi gereken bi lgi ve belgelerin gönderimine il işkin takibi de
yapar. Bu kapsamda, KAP Üyesinin adres, telefon, faks ve e-post a gibi iletişim
bilgisi değ i şi k l i ki eri ile SY ve SK' la rı n i l etişi m bilgilerindeki değ i ş i kl i k l eri
ka(;1destek@mkk.com .tr adresine bildirir, ayrıca SY ve SK' l a rı n ilet i şim

(8) SY, prosedürlerde anlatılan işler kapsam ı nda MKK i l et işi m noktası olup, MKK'ya
gönderilmesi gereken bilgi ve belgelerin gönderimine iliş ki n takibi de yapa r. Bu
kapsa mda, KAP Üyesinin adres, telefon, faks ve e-posta gibi iletiş i m bilgisi
değişiklikleri
ile
SY
ve
SK'ları n
ileti şim
bilgilerindeki
değişiklikleri
ka f,18 estek@A9l,l,.cem .tF MKK'ya as resi Re bi ldirir, ayr ı ca SY ve SK' la rın i letişim
bilgilerini sistemde güncell er.

bi lgilerin i sist emde günceller.

f\

F9FA9l::l'Rela {ek 8) yer alan bilgiler€1eft deği şt iğinde söz konusu değ i şiklikleri
ka pel estek@A9 kk .ceA9 .tr aelresiRe göReleFilA9esi geFekeRleFi göReleFA9ek MKK'ya
bild irmek,

\)
1

Eski Hali

Yeni Hali

Madde 11

Madde 11

(2) Bildirim yükümlüsü kurum/kuruluş a şağıdaki bilgi ve belgelerle MKK' ya
başvuru yapar:

(2) Bildirim yükümlüsü kurum/kuruluş, MKK internet sitesinde belirtilen aşağıelaki
bilgi ve belgelerle M KK'ya başvuru yapar/

- SK/SY' lerin yetkilendirilmelerine ilişkin olarak KAP üyesinin antetli kağıdına
hazırlanan, temsil ve ilzama yetkili iki üst düzey imza yetkilisince imzalı başvuru
yazısı (Ek.lA),

- SK/SY'leFiA yetkileAeliFilFAeleFiAe ilişlıiA ela Falı K,ıı,p i:i 1,•esiAiA aAtetli lı ağıelıAa
hamlaAaA, teFAsil ve ilzaFAa yetkili iki i:ist eli:izey iFAza yetkilisiAce iFAzalı baş 1.ıuFu yazısı
(Ek.lA),

- SK/SY atamasına

yaAetiFA lıuFulu lıaFaFIAIA AeteF eAaylı SUFeti (SeFFAaye
BeFsaela işleFA gaFeA sileliFiFA 1ri:iki:iFAli:isi:i yasaAcı eFtalılılı/lrnFuluşuA
sazleşFAe ile hizFAet alelığı İ:iÇİ:iACİ:i kişi veya 9UAUA çalışaAıAıA gaFevleAel iFi ı FA esi
haliAele veFilecektiF.) (Ek.2B)

ili ş kin

yönetim kurulu kara rının noter onaylı sureti (Sermaye
piya sası
araçları
Borsada i ş lem gören bildirim yükümlüsü yabancı
ortaklık/kuruluşun s özleşme ile hizmet aldığı üçüncü kişi veya bunun
ça lı şanının görevlendirilmesi halinde verilecektir.) (Ek.28)
- SK/SY Taahhütnamesi (Ek.3),

- Temsil ve ilzama yetkili ki şilerce imzalı ve noter tasdikli " MKK KAP Üyelik
Taahhütnamesi" (Ek.4),
- KAP Üyesi Bilgi Formu (Ek.8)
- Yürü rlükteki imza sirküleri

SK/SY

ataFAasıAa ilişkiA

13i 1rasası aFaçlaFı

SK/SY Taahhi:itAaFAesi (Ek.3),
TeFAsil ı.ıe illaFAa yetkili
Taahhi:itAaFAesi" (Ek.4),

kişileFce iFAzalı

KAP Üyesi Bilgi FSFFAU (Ele&)
Yi:iFi:iFli:iktelıi

2

iFAza

siFlıi:ileFi

ve AeteF taselikli "MKK KAP Üyelik

Eski Hali

Yeni Hali

Madde 12

Madde 12

(3) Fon kurucusu/fon temsilcisi aşağıdaki bilgi ve belgelerle MKK'ya başvuru

{3} Fon kurucusu/fon temsilcisi MKK İ nternet sites inde belirtilen aşağıdaki bi lgi ve

yapar :

belgelerl e MKK'ya başvuru yapar0 .;

- SK/SY'lerin yetkilendirilmelerine ilişki n olarak, KAP üyesinin ant etli kağıdına
hazırlanan, temsil ve ilzama yetkili iki üst düzey imza yetkilisince im za lı başvuru

- SK,ISY'leFiA ','etl,ileAdiFil A'I ele Fi Ae

yazısı (Ek.lA).

el ara l,, KAP üyesiA İ A aAtetli l,ağı dıAa
hazırlaAaA, teA'lsil ve ilzaA'la ·retki li iki üst düzey iA'lza ','etki lisiAce iA'lzalı başvuFU yazısı
(E lclA) .

- SY/SK atamasına ilişkin yönetim kurulu kara rı nın noter onay l ı sureti (fon
çalışanlarının
hizm eti veren yatırım kurulu şu
yöneticisi ve fon
görevlendirilmesi halinde veri lecektir.) (Ek.2A)

SY,ISK ataA'lasıAa ilişl,iA ·,•aAetiA'I IH,ırulı:ı l,aFaFıAıA AeteF eAa·rlı suFeti (foA yaAeticisi
·,•e foA hizA'leti ııereA yatı n A'I kı:ı rulı:ışu çalışaAlanAIA ga Fevl eAd iFi IA'I esi haliAde
verilecektir.) (Ek.2/\)

- SK/SY Taahhütnamesi (Ek.3), 10

ilişk i A

SK/SY TaahhütAaA'lesi (EU), 10

- Fon kurucusunun/fon temsil cisinin temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafınd an
im zalanm ı ş noter tasdikli " MKK KAP Üyelik Taahhütnamesi" (Ek.4),

FeA 1,1:lFUCl:lSU AUA/foA teA'lsilcisiAiA teA'lsil ve ilzaA'la ·retkili l,işi{ler)
iA'lzalaAA'IIŞ AeteF tasdikli "M KK KAP Üyelik TaahhütAaA'lesi" (Ek.4),

- BYF başvuruları için KAP Üyesi Bilgi Formu (Ek.8), - Fon kurucusunun/fon
temsilcisinin yürürlükteki imza sirküleri,

BYF başıı u Fı:ı l arı içiA KAP ü ·resi Bilgi Fe FA'l l:l (Ek.8),
teA'lsi lcisiAiA ','ürüFlükteki iA'lza siFküleri,

- Başvuru yapılan Yatırım Fonl arı listesi (Başvuru yapılan yatırım fonu list esi
ayrıca e-posta yoluyla, kapd estek@mkk.com.tr adresine t alep edilen formatta

Baş•,ıı:ı ru y a13ı l aA YatıFı A'I FeAları listesi (Başvı:ıru ·raı:ıılaA yatı r ı A'I foAu listesi ayrıca e
13esta ye l ı:ıyla, ka13destek@Fflkk.ceFfl .tr adresiAe tale13 edileA fo r A'latta gaAderilir.),

gönderilir.),
- Yabancı yatırım fonları için tem silcilik sözleşmesinin fotokopisi,

tarafıAdaA

FeA kl:lFUCl:lSUAl:lA,ifoA

Yaba Acı ·ratırıA'I foAları içiA teA'lsilcilil, sazleşA'lesiAiA fotal,e13isi,

~

ye r alır.

Madde 12

Madde 12

(4) Yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlard a, so ru mluluk Fon
Kurucusu'nda olmak kayd ıyla, Fon Kurucusunun yönetim kurulu kararıyla,
fonun yöneticisi olan şirketin ça l ı şa nı olan fon personeli (fon müdürü, emeklilik
ya tırım fonlarında fon kurulu üyeleri, vb) il e fonlara söz l eşme ile fon hizmeti
veren yatırım kuruluşu ça lı şanı da SY/SK olarak atanabilir. Bu durumda,
SK/SY' lerin görevlendirmeleri kurucunun yönetim kurulu kara rı ile
o l acağından, başvuru ya zıs ı ekinde Ek.2'de yer alan yönetim kurulu kararının
noter onaylı sureti de gönderilir.

(4) Yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda, sorum lu luk Fon Kurucusu' nda
olmak kaydıyla, Fon Kuru cusunun yönetim kurulu kararıyla, fonun yö neticisi olan
ş irketin ça lı şa nı olan fon perso neli (fon müdürü, emeklilik yat ı rı m fon l a r ı nda fon
kurulu üyeleri, vb) ile fonlara söz l eşme ile fon hizmeti veren yatı rım kuruluşu çalışanı
da SY/SK olarak atanabilir. Bu durumda, SK/SY'lerin görevlendi rmeleri kurucunun
yönetim kuru lu kararı ile o lacağından, başvuru yazısı ekinde MKK İ nternet sitesi nde
bir örneği Ek.2'de yer alan yönetim kurulu kararının noter onaylı sureti de gönderilir.

3

Eski Hali

Yeni Hali

Madde 12

Madde 12

(7) Fonları halen KAP üyesi olan bir fon kurucusu/fon temsilcisi tarafından yeni
fon kuruluş larında, KAP sisteminin kullanımı için, yeni ku ru lan fon bilgileri ile
birlikte MKK'ya yazılı başvuru yapıl ır. Fon bilgilerini içeren liste ayrıca e-posta
yoluyla kapd est ek@ mkk.com .t r adresine talep edilen formatta gönderilir.
Mevcut SK' ların görevleri yeni yatırım fonu için de devam edecekse başvuru
yazı sında bu husus da beyan edilir.

(7) Fonları halen KAP üyesi olan bir fon kurucusu/fon temsilcisi tarafından yeni fon
kuruluşla rında, KAP sisteminin kullanımı için, yeni kurulan fon bilgileri ile birlikte
MKK'ya yazılı başvuru yapılır. Fon bilgilerini içeren liste ayrıca e-posta yoluyla MKK'y.9.
ka ~eestel~@m ı~ı~. Eem .tr aeresine talep edilen formatta gönderilir. Mevcut SK'ların
görevleri yeni yatırım fonu için de devam edecekse başvuru yazısında bu husus da
beyan edilir.

M adde 13-(1) İlgi l i kurum aşağıdaki bilgi ve belgelerle MKK' ya başvu ru yapar.

M adde 13-(1) İlgili kurum MKK internet sitesinde bir örneği yer alan "Temsilci Bilgi
Formu" ile aşağıeal~i silgi ve selgelerle MKK'ya ba şvuru yapa r.

- KAP'a erişim yetkisi
yazı sı (Ek.le),

tanımlanacak

- SY/SK Taahhütnamesi (Ek.5)

SK ve SY'lerin bilgilerini içeren

başvuru

KAP' a

Nişim

yetkisi

tanımlanaEak

~

SY/SK +aa"1"1i:itnamesi {ek.§)

4

SK ve SY' lerin silgilerini içeren saşvuru yazı s ı

Yeni Hali

Eski Hali

KAP
Madde 14- (1)
yetkil endirmelerinde;
- KAP'a

eri ş im

yet kisi

ta nı ml ı

sist eminde

t an ım la n acak

üyelerin

yeni

SK/SY

SK ve SY'lerin bilgilerini içeren

başvu ru

yaz ı s ı

- MKK internet sit esinde bir örneği yer alan "Temsilci Bilgi Formu",KAP'a
yet kis i tan ıffl lanacak SK ve SY' leFin bilgileFini içeFen başvuFU yazısı

- Fonlarda, SK/SY
(fon

atamasına ili şk i n

yö neticisi ve fon
gö revlendirilmesi

hizmeti

kararın ı n

yönet im kurulu

veren

ya tı rım

noter onayl ı sureti

ku r uluşu

çalışa nl arını n

ha linde verilecekt ir.) (Ek.2A},
- SK/SY ataması na

il işk i n

araçl arı

yönet im kurulu

Borsa da

i ş l em

kara rının

gören

noter onaylı sureti (Sermaye

bil dirim

yüküm lü sü

yaba n cı

- Fonlarda, SK/SY a t amasına i l i şkin MKK İ nternet sitesinde bir örneğ i yer alan yönetim
ku rulu kara rı n ın (Yönetim Kurulu Örnek Ka rar 2) noter onaylı sureti (fon_yöneticisi ve
fon hizmeti veren yatı rı m kuru l uşu çalışan l arı n ı n görevlendirilmesi_ halinde
veri lecektir.)~
,
- SK/SY atamasına ilişkin MKK İ nternet sitesinde bir örneği yer alan yönetim kurulu
kararın ı n (Yönetim Kuru lu Örnek Ka rar 1) noter onaylı sureti (Sermaye piyasas ı
araç l arı Borsada i şl em gören bildirim yükümlüsü yabanc ı ortaklık/kuruluşun sözleşme
ile hizmet ald ı ğı üçüncü kişi veya bunun çal ışanının görevlendirilmesi halinde
veril ecektir.) ~

ortakl ı k/kuru l uş un
söz l eşme

eFiŞiFfl

{Ek.lB),

(Ek.lB},

piyasası

Madde 14- (1) KAP sistem inde tan ı mlı üyelerin yeni SK/SY yetkilendirmelerinde;

ile hizmet a l d ı ğı üçüncü

SK/SY Taahhütnafflesi {Ek.3),
ki şi

veya bunun

ça l ışan ı nın

görevlendirilmesi

halinde verilecekti r.) (Ek. 2B)

-

Deği şik l ik

ile MKK'ya

va rsa yürürlükteki imza sirküleri
başvuru l ur.

- SK/SY Taa hhütnamesi (Ek.3},
-

D eğişi kli k

ile MKK'ya

varsa yürürlükt eki imza sirkü leri
başvu ru l ur.

Madde 16-

Madde 16-

(5) KAP Üyesinin Elektronik Sertifika Sahiplerinin Soya dı D eği şi kl i kleri:
SK/SY'lerin soyad ı değişik l iklerinde sistemde gerekli değişik li k l eri n yapılmasını
t eminen, yeni soyad ı ile elektronik sertifika a lınm as ı so nrasında, ilgili üye

(5) KAP Üyesinin Elektronik Sertifika Sahiplerinin Soyadı Değişik l ikler i : SK/SY'lerin
soyadı değişikl ikl erinde sistemde gerekli değiş ikli kl erin yapılmas ını teminen, yen i
soyadı
ile elektronik sertifika alınması sonrasında, ilgili üye tarafından

tarafın d an ka12destek@mkk.com.tr e-posta adresine b aşvurul ur .

ı~aı:ıelestel~@FR l~ l~. ceFfl.tF

5

MKK tarafından duyurulan e-posta adresine

ba şvurulur.

Eski Hali

Yeni Hali

Madde16

Madde 16

(8) KAP Üyesi Bilgi Formu'nda (Ek-8) Yer Alan Bilgilerdeki Değişiklikler: Formda
yer alan ve değişiklik halinde bildirilmesi gerektiği belirtilen bilgilerde değişiklik
olduğunda, form güncellenerek kapdestek@mkk.com .tr adresine gönderilir.
Finan sa l tablo tür değişik l ikl eri ay rıca (Konsolide/Konsolide olmayan) bir özel
durum açıklaması ile KAP'ta duyurulur.

(8) MKK Üyelik Ba~vuru Formu'nda KAP bJyesi Bilgi FeFA'HJ'REla {el, 8) Yer Alan KAP
ile ilgili Bilgilerdeki Değişiklikler: Formda yer alan ve değişiklik halinde bi ldirilmesi
gerektiği belirtilen KAP ile ilgili bilgilerde değişiklik olduğunda, form güncellenerek
kaı:1Eleste l,@ffil,l, . e0ffi . tF MKK tarafı ndan duyurulan e-posta adresine gönderilir.
Finansal tablo tür değişiklikleri ayrıca (Konsolide/Konsolide olmayan) bir özel durum
açıkl amas ı ile KAP' ta duyurulur.

Madde 17

Madde 17

(4) SY'nin işten ayrılması veya SY olarak görevinin devam etmemesi halinde,
sistemde elektronik sertifikanın KAP'a erişim yet kisinin iptali işl emi herhangi
bir gecikmeye mahal verilmeksizin derhal diğer SY tarafından yapılır. Tüm
SY' lerin i şten ayrılmaları veya SY olarak görevlerinin devam etmemesi veya
sermaye piyasası araçları Borsa'da işlem gören bildirim yükümlüsü yabancı
ortaklık/kuruluş ile hizm et a ldı ğı üçüncü kişi aras ınd a imzala nmış sözleşmenin
süresinin do l mas ı / fesholması durumlarında MKK'ya yazılı başvuruda
bulunulur (Ek.6) . KAP'a erişim yetkisinin askıya a lınm ası veya iptal i şl emi MKK

(4) SY'nin işten ayrılması veya SY olarak görevinin devam etmemesi halinde,
sistemde elektronik sertifikan ın KAP' a erişim yetkisinin iptali iş l emi herhangi bir
gecikmeye mahal verilmeksizin derhal diğer SY tarafından yapılır. Tüm SY' lerin işten
ayrı lm aları veya SY olarak görevlerinin devam etmemesi veya sermaye p i yasası
araçları Borsa'da işlem gören bildirim yükümlüsü yabancı ortaklık/kuruluş ile hizmet
a ldığı üçüncü kişi aras ınd a imza l a nm ı ş söz le şmenin süresin in dolma s ı / fesholması
durumlarında MKK'ya yazılı başvuruda bulunu lur ~
- KAP'a erişim yetkisinin
askıya alınması veya iptal i ş l emi MKK tarafından yapılır.

tarafından yapılır.

Madde 17

Madde 17

(7) Bir SK/SY' nin askıya a l ınmış KAP' a e ri şim yetkisi, askıya alma nedeninin
ortadan kalkmas ı halin de tekrar "Aktif' hale getirilebilir. " Aktif' hale
getiril ecek elektronik sertifika sahibinin SY olması, KAP üyesinde de ba şka
SY' nin bulunmaması halinde söz konusu işlem için MKK ile yazılı olarak (Ek.6)
irtibata geçilmesi gerekmektedir.

(7} Bir SK/SY'nin askıya alınmış KAP' a eriş im yetkisi, as kıya alma nedeninin ortadan
kalkması halinde tekrar "Aktif" hale getirilebilir. "Aktif' hale getirilecek elektronik
sertifika sahibinin SY ol ması, KAP üyesinde de başka SY'nin bulunmaması halind e
söz konusu işlem için MKK ile yazılı olarak ~
irtibata geçilmesi gerekmektedir.
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Eski Hali

Yeni Hali

Madde 19-

Madde 19-

(5) Bildirimlere sadece pdf uzantılı dosyalar ek verilebilir. Bildirimlere eklenen
pdf uzantılı dosyaların toplam büyüklüğü ıs MB'yi geçmemelidir. Eklenecek
doküman, hazırlandığı dosyanın formatından pdf formatına çevrilerek düşük
çözünürlükte ve kesinlikle tarayıcı kullanılmadan oluşturulmalıdır . Onaylı ya da
imzalı bir nüsha yerine dokümanların hazırlandığı do syanın formatından pdf
formatına çevrilerek oluşturulan pdf dosyanın ek yapılması durumunda, onayl ı
ve imzalı nüsha ile sisteme gönderilen nüshanın aynı olmasından ilgili KAP
üyesi sorumludur.

(5) Bildirimlere sadece pdf uzantılı dosyalar ek verilebil ir. Her bir bildirim içinde
Bildirimlere eklenen pdf uzantılı dosya l arın toplam büyüklüğü fi nansa l raporlar için
10 MB, di ğer bildi ri mler için 5 fr-MB'yi geçmemelidir. Eklenecek doküman,
hazırlandığı dosyanın formatından pdf formatına çevrilerek düşük çözünürlükte ve
kesinlikle tarayıcı kullanılmadan oluşturulmalıdır. Onaylı ya da imzalı bir nüsha
yerine dokümanların hazırlandığı dosyanın formatından pdf formatına çevrilerek
oluşturulan pdf dosyanın ek yapılması durumunda, onaylı ve imzalı nüsha ile
sisteme gönderilen nüshanın ayn ı olmasından ilgili KAP üyesi sorumludur.

Madde 26-

Madde 26-

(2) Zorunlu haller veya MKK'ca kabu l edilebilecek diğer haller nedeniyle KAP

(2) Zorunlu haller veya MKK'ca kabul edilebilecek diğer haller nedeniyle KAP
üzerinden bildirim yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, finansal raporlar ile
bunları içeren pdf dosyanın/dosya l arın yüklendiği CD, Ek.7'deki zorunlu hale i lişkin
bilgi de içeren bir ön yazı ile birlikte, MKK tarafın dan duyurulacak olan, Kurul'un
Finansal Raporlama Esaslarındaki süreler çerçevesinde belirlenmiş son gönderme
t arihini geçmeyecek şeki ld e, üzerine "MKK, ilgili KAP Üyesi'nin unvanı ve PERİYODİK
FİNANSAL RAPOR .. ../.. (yıl/ay olarak dönemi)" yazılı kapalı zarf içinde, posta, kurye
veya elden MKK Evrak Kayıt Birimi'ne teslim edilir. CD içerisinde~ 1) bağı msı z
denetçi görüş özeti {varsa) ile birlikte finansa l tablo ve dipnotlar, 2) faaliyet raporu,
3) sorumlu luk beyanı, her birinin büyükl üğü 5 MB'yi geçmeyen ayrı pdf dosyalar
olarak yer almalıdır. 13df desyalarıR J:ıer l:ıiriRiR l:ıli•;lil~lliğliRliR :ıı; MB'yi ge~memesi
gerekmektedir. Dosya büyüklüğünün belirtilen sın ı rı geçmesi durumunda dosya
i çeriği bölünerek .:ı.ı; ~ MB'yi geçmeyecek dosyalar şeklinde CD' ye kaydedilir. M KK'ya
teslim edilen finansa l raporlar, son seans bitinceye kadar açılmadan kapal ı zarf
içinde muhafaza edilerek, MKK'ya teslim edildiği tarihte en son seans sonrasında
MKK tarafından KAP'ta duyurulur. Finansal raporların kesin likle telefaks, e-posta ile
veya açık olarak MKK'ya gönderilmemesi gerekmektedir.

üzerinden bildirim yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, finansal raporlar
ile bunları içeren pdf dosyanın/dosyaların yüklendiği CD, Ek.7'deki ön yazı ile
birlikte, MKK tarafından duyurulacak olan, Kuru l' un Finansal Raporlama
Esaslarındaki süreler çerçeves inde belirlenmiş son gönderme tarihini
geçmeyecek şekilde, üzerine "MKK, ilgili KAP Üyesi'nin unvanı ve PERİYODİK
FİNANSAL RAPOR ... ./.. (yıl/ay olarak dönemi)" yazılı kapalı zarf içinde, posta,
kurye veya elden MKK Evrak Kayıt Birimi' ne teslim edilir. CD içerisindeki pdf
dosyaların her birinin büyüklüğünün 15 MB'yi geçmemesi gerekmektedir.
Dosya büyüklüğünün belirtilen s ınırı geçmesi durumunda dosya içeriği
bölünerek 15 MB'yi geçmeyecek dosyalar şeklinde CD'ye kaydedilir. MKK' ya
teslim edilen finansal raporlar, son seans bitinceye kadar açılmadan kapalı zarf
içinde muhafaza edilerek, MKK'ya teslim edildiği tarihte en son seans
sonra s ında MKK tarafından KAP' ta duyurulur. Finansal raporların kesinlikle
telefaks, e-posta ile veya açık olarak MKK'ya gönderilmemesi gerekmektedir.
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Eski Hali

Yeni Hali

M adde 26-

M adde 26-

(4) Finansal raporlar dışındaki bildirimler MKK'nın onayı sonrasında, (0212}
334 74 79 veya (0212) 334 74 80 numaralı telefakslara, Kurul'un özel
durumlar tebliğinde belirtilen esaslar ve sürelere uygun olarak, Ek.7' deki ön
yazı ile birlikte gönderilir. Açıklama fakslandıktan sonra ivedi olarak MKK' nın
(0212) 334 57 00 no'lu telefonundan KAP'a ulaşılarak, gönderilen
açıklamanın, sayfa sayısı bakımından tam ve doğru olup olmadığının kontrol
edilmesi zorunludur. Bu bakımdan teyidi/kontrolü yapılmayan faksların
MKK'ya ulaşmaması , eksik veya hatalı ulaşması gibi durumlarla ilgili olarak
sorumluluk tamamen ilgili KAP üyesine/göndericiye aittir. Zorunlu haller
nedeniyle MKK'ya faks ile gönderilen bildirim lerin fakslanması esnasında
periyodik bakımı yapılmış bir telefaks cihazından ve faks mesajlarının
üzerinde ilgili KAP Üyesinin unvanı, faks numara sı, doğru tarih ve zaman
bilgisi yer alacak şek ilde, okunabilir standartta gönderilmesi zorun lu dur.
Faks ile gönderilmiş bir bildirimin aslının posta ile tekrar MKK'ya
gönderilmesine gerek yoktur. MKK, gönderilecek dokümanın büyüklüğüne
göre, bildirimin faks yerine e-posta veya kapalı zarfla gönderilmesini talep
edebilir.

{4} Finansal raporlar dışındaki bildirimler MKK'nın onayı sonras ında, (0212} 334 74 79
veya (0212) 334 74 80 numaralı telefakslara, Kurul'un özel durumlar tebliğinde
belirtilen esaslar ve sürelere uygun olarak, Ek.7'deki zorunlu hale ilişkin bilgi de içeren
!ili._ön yazı ile birlikte gönderilir. Açıklama fakslandıktan sonra ivedi olarak MKK'nın
(0212} 334 57 00 no'lu telefonundan KAP'a ulaşılarak, gönderilen a çıklaman ın , sayfa
s ayısı bakımından tam ve doğru olup olmadığının kontrol edilmesi zorunludur. Bu
bakımdan teyidi/kontrolü yapılmayan faksl arın MKK'ya ulaşmaması, eksik veya hatalı
ulaşması
gibi durumlarla ilgili olarak sorumluluk tamamen ilgili KAP
üyesine/göndericiye aittir. Zorunlu haller nedeniyle M KK'ya faks ile gönderilen
bildirimlerin fakslanması esnasında periyodik bakımı yapılmış bir telefaks cihazın dan
ve faks mesajlarının üzerinde ilgili KAP Üyesinin unvanı, faks numarası, doğru tarih ve
zaman bilgisi yer alacak şekilde, okunabilir standartta gönderilmesi zorunludur. Faks
ile gönderilmiş bir bildirimin aslının posta ile tekrar MKK'ya gönderilmesine gerek
yoktur. MKK, gönderilecek dokümanın büyü klüğüne göre, bildirimin faks yerine eposta veya kapalı zarfla gönderilmesini talep edebilir.

Yönerge Ekleri

YöRerge - ~

Madde 29- Bu Yönergenin eklerinin

içeriği

belirlenir.

ve şeki l

şa rtları

Genel Müdürlükçe

Üyelik Başvuru Evrakı Değişiklikleri

M adde 29- Bu Yönergede geçen üyelik başvuru evrakı nin eklerinin içe riği,-ı,ıe şeki l
şartları .

ayrıca

değişiklikler

üyelerin MKK ile i l etişimine yönelik adres ve yöntemlerde yaı:ıı l acak
Genel Müdürlük~ kararıyla belirlenir.

EKLER

EKLER

EK:1 A, 1 B, 1 C, 2A, 2B, 3, 4, 5,, 6, 7, 8

EK:l A, l B, l G, -:J.A, -:J.B, 3, 4, !i,,
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