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rUnin cERCEK ri$i ivrU$rnni

TANTMA FoRMU

Kiqi Adr Soyadr
T.C. Kimlik No

Dofum Tarihi
Dofum Yeri
A,dres

ir
itge
Cep Tel No

E-Posta

Aracr Kurum / Banka
Aracr Kurum / Banka Yatlnrn Hesap No

MKK Sicil No

Yukarrda tarafimdan beyan edilen bilgilerin dogru oldufunu, bilgilerde meydana gelecek
defigiklikleri Acente olarak faaliyet gosteren Ticaret Borsasl'na ivedi bir gekilde yazilt olarak
bildirecefimi, iletigim adresime yaprlacak her tiirlii bildirimin tarafrma yaprlmrg sayrlaca[mr
kabul. bevan ve taahhiit ederim,

Tarih: I
Imza

I

Ek/4

Aydrnlatma, Onay ve Taahhiit

Metninin

imzalanmasrnda Aracr Olan Ticaret Borsasr:
Yatrnmcr Ad-Soyadl/Tic. Unvanr:

ll

Yatrnmcr T.C. Kimlik No'su/Vergi Kimlik No'su:

rl

TURIB

Yatrrrmcr Adres ve iletigim Bilgileri:

ELEKTRoNiT UnUN sENErLEniNn ili$riN i$r,nvrlnniN rUnriyn UnUN
inrisas BoRSASTNDA GERenKl,E$Tinir,nnir,vrnsixn ir,i$riN
AyDINLATMA, oNAy vE TAAHuUT vrnrxi
A. igbu Metin igerifi Hakkrnda Genel Bilgilendirme
Elektronik iiriin senetlerinin (ELUS) giiven, serbest rekabet ve istikrar iginde geffaf ve
kolay bir gekilde iglem g<irebilmesini teminen 5174 sayh Tiirkiye Odalar ve Borsalar

Birlifi

ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun (Kanun) 53 iincii maddesi gergevesinde tanzim edilen
27

.02.2017 tarih ve 201719986 sayrh Bakanlar Kurulu karan ile Tiirkiye Urtin ihtisas Borsasr

A.$. (TURIB) ticaret unvanr ile Borsamrzrn kurulugu gergeklegtirilmigtir.

Bu gergevede, 10.08.2017 tarihli ve 30150 sayrh Resmi Gazete'de

yayrmlanarak

yi.iriirhife giren lJriin ihtisas Borsasrnrn Kuruluq, Faaliyet, igleyig ve Denetim Usul ve Esaslarr
Hakkmda Yonetmelik'in

(tURin

Faaliyet Yonetmeli[i) Gegici

I

inci maddesi

uyannca

Bolsamtztn faaliyete gegmesi ile Ticaret Borsalannrn ELUS'e iliqkin ttim faaliyetleri TURIB
olarak Borsamrz tarafindan yerine getirilecektir.

TURiB'in faaliyete gegtifii ilk donemde, geqici bir siire igin, yatrnmcrlann

Aracr

Kurumlar olmadan Borsa'ya do[rudan intemet tabanh Platformumuzizeinden emir iletmesi
ongoriiimektedir. Soz konusu donemde, Kanun uyarmca faaliyet gosteren Ticaret Borsalan,

difer gorevlerinin yanl slra, Kanun'un 53 i.incii maddesinin iigtincii fikrasr nyartnaa tURiB'in
acentesi stfatryla faaliyet gosterecek olup, yatrnmcrlarrn

tURiB'de iglem yapabilmesi igin

oncelikle Ticaret Borsalan tarafindan kavrt altrna ahnmasr serekecektir.

Kage/imza

Anllan faaliyet yetkisi devri uyannca Borsamrzrn kendisine tevdi edilen grirevi etkin,
geffaf ve hukuka uygun qekilde yerine getirebilmesini teminen, igbu aydmlatma, onay ve

taahhiit metniyle 6698 sayrh Kigisel Verilerin Korunmasr Kanunu (KVKK) kapsamrndaki
lraklanniztn hattrlatimasr, TURIB'de iglem gergekleqtirilmesine iligkin kurallarrn taraftnrza

bildirilmesi ve KVKK gergevesinde veri aktanmrna iligkin onaylnrzrn ahnmasr gerekliligi
dolrnug olup, igbu metnin kalan boliimleri sriz konusu hususlan igermektedir.

B. tUnin'Oe iqlem Kurallanna itigkin

Genel Bilgilendirme ve Yatrrrmcr

Taahhtitleri

ELIIS'lerin ahm-satrm

iqlemleri

adresinde yaymlanan Borsa

Yonerge, Prosediir ve Duyurulannda yer alan kurallar dahilinde internet tabanh Platform
tizerinden gergeklegtiritir.

fURig

d.iizenlenen kurallan, konuya

nezdinde iglem gergeklegtirenlerin, TURIB mevzuatmda

iligkin Ticaret Bakanhlr ve/veya Sermaye Piyasasr Kurulu

tarafindan grkanlan Yonetmelikleri ve

Malcul

ilgili Kanunlarr bildigi kabul edilir.

bir ekonomik veya finansal

gerekgeyle agrklanamayan, Borsarnrzrn griven,

aErklrk ve istikrar iginde gahgmasmr bozacaknitelikteki eylem ve iglemler piyasa bozucu eylem

olarak kabul edilecektir. Hangi eylernlerin piyasa bozucu eylem niteligi tagrdrfr "Tiirkiye Uriin
ihtisas Borsast Piyasa Gcizetim ve Denetim Yonetmelifi"nde detayh olarak dtizenlenmig olup,
anrlan Yonetmelik

ilgili difer platforrnlamn yanl

srra, internet

sitemizin

)

"Mevzuat" baghlr altrnda eriqiminize sunulmugtur. Piyasa bozucu eylemlerin gergeklegtirilmesi
ve bu suretle piyasadaki giiven ortamrrun bozulmasr 6362 sayir Sermaye Piyasasr Kanunu'nun

104 rincti maddesi uyannca idari para cezasr
varlrgmdan giiphelenilmesi halinde, denetim

iIe

ve

cezalandrrrlu. Piyasa bozucu eylemin

gozetim faaliyeti gergevesinde fURig

tarafindan igbu metnin imzacisndan yaprlan iglemlerin mahiyetini ortaya grkarmaya yonelik
her tiirlti bilgi ve belge talep edilebilecek olup; anrlan bilgi ve belge talebine istinaden

fUnig

tarafindan talep edilen bilgi ve belgelerin gecikmeksizin TURiB'e teslim edilece[i, teslim
edilmemesi halinde antlan verilerin teslimine ycinelik

tuRin'in

her tiirhi yasal prosediini

igletme hakkmrn bulundugu hususlart igbu metin imzacrsr tarafindan kabul, beyan ve taahhiit

edilmigtir. Ayrtca anrlan durumda, Borsamz tarafindan ilgililer hakkrnda uygulanabilecek
tedbir yetl<ileri sakh drr.

TURIB nezdinde iqlem yaprlabilmesi igin igbu aydmlatma, onay ve taahhiit metnini
imza alttna alan yatnmcr tarafrndan, anrlan metin imzalanmasryla birlikte;

Kage/lmza

.

Kendisine iletilen kiqiye tizel kullanrcr adr ve gifrenin hicbir kosul ve sart altrnda

iigiincii kigilere iletilemeyecegi,

bu

suretle iigiincri kigilerin iqlem

yapmasmm

sallanarnayacaflt, antlan kullamcr admm ve gifrenin kotti niyetli kigilerin eline gegmesine
sebebiyet verecek herhangi bir tedbirsizlik yaprlamayacapr, kullanrcr adr ve gifrenin iigiincti

kigilerin eline gegmesi halinde gecikmeksizin Ticaret Borsasr'na baqvurularak eski kullanrcr
adt ve gifrenin iptalinin sa$lanacafr ve bunun yerine yeni bir kullanrcr adr ve gifre talep
edilece[i,

.

i$bu metin gergevesinde yatrrmcr tarufindan Ticaret Borsasr'na iletilen him

verilerin tam, eksiksiz, dofru ve gergefi yansrtacak qekilde verildili,

.

iqbu metin gergevesinde yatrnmcr tarafindan Ticaret Borsasr'na iletilen verilerde

herhangi bir defigiklik olmasr halinde bu durumun derhal ve

yazir olarak Ticaret Borsasr'na

bildirilece[i,

.

i$bu sozlegme ile yukarrda beyan edilen taahhiitlere aykrr davranrlmasr halinde

TURig'in higbir sorumlululunun bulunmadrgr ve anrlan aykrrrhklar sebebiyle TURiB'in
uff ayabilece[i tiim zararlarrn tazminiyle miikellef olundufu
kabul, beyan ve taahhrit edilmiq olur.
C. TURiB'de iglem Yaprtabilmesini Teminen KVKK Qergevesinde Bilgilendirme
ve Onay

TURiB Faaliyet Yonetrneli!i'nin Gegici

1

inci maddesi uyannca, Borsamrzrn faaliyete

gegmesi ile birlikte, Ticaret Borsalan nezdinde yaprlan ELUS'lerin ahm-satrm iglemleri artrk
sadece

fUnig

nezdinde yerine getirilebilecek oldu[undan; Ticaret Borsalan tarafindan daha

iince kayrt altma allnmtg olunan ve iglemlerin salhkh ytiri.ittilebilmesi igin

fUnig

tarafindan

kullarulmast zorunlu olan bir taktm kiqisel verilerin TURIB'e aktanlmasr ve aktanlan verilerin

fUnig

nezdinde KVKK'nrn amir hrikrimlerine uygun olarak kayrt altma ahnmasr

gerekmektedir. Benzer gekilde, Ticaret Borsasr'nrn

tURiB'in

acentesi srfatryla faaliyet

gosterdifi donemde, tURig'de iglem yapmak isteyen yatrnmcrlarrn oncelikle Ticaret
Borsasma baqwru yapmasl esas olup;

KVKK hiiktimleri

gergevesinde

ilgili Ticaret Borsasr tarafindan ilgiliden

TURiB'e aktarrlacak,

fUnig

alman veriler,

ve Ticaret Borsasr nezdinde

kayrt altrna almacaktr.

igbu aydrnlatma, onay ve taahhiit metnini imzalayan yatrrmcr, arulan metni
imzalamakla; somut olaydaki veri aktanm igleminin, Ticaret Borsasr ve tURig agrsrndan
"hukuki yukiimliiltifiiin" bir gerefi oldufiunu, Ticaret Borsasr nezdinde iglem yapmr$ veya
Ka$e/imza

yapmakta olan yatlnmcllafln tURiB'de iglem yapmaya devam edebilmesi igin "zorunlu"

nitelik tagtdtfimr, dolayrsryla veri aktanm igleminin KVKK'run veri aktanmrna iliqkin 8 inci
nraddesine uygur.r gekilde gergekleqtirildifini kabul etmiq olur. Aynca, yatrnmcr tarafindan iqbu

metnin imza altna ahnmasr, iglemlerin safhkh yiirtittilebilmesi igin TURiB tarufindan

bilinmesi zotunlu olan kimlik, adres, iletiqim bilgileri gibi kigisel verilerin TURIB'e
aktanlmasina

ve aktanlan verilerin TURIB velveya Ticaret

Borsasr nezdinde KVKK

hiikiimlerine uygun gekilde kayrt altrna almmasrna icazetverilmesi anlamma gelir.

fUnig

tarafindan elde edilen kigisel veriler, iglemlerin salhkh qekilde gergeklegtirilmesi, borsa

faaliyetlerinin ytiriittilmesi

ve gerekli

kullanrlmayacak ve yatrnmcr nzasr yahut

bilgilendirmelerin yaprlmasr amaglan

ilgili mevzuatta <ingoriilen bir di$er

sebep

tiEi.incii qahtslara aktartlmayacaktr. Kigisel verilerin iglenmesi, kullamlmasr

drqrnda

olmakszm

ve

aktanmr

srireglerinde, verilerin hukuka aykut olarak kullanrlmasrm onlemek ve muhafazasrnr sallamak

iqin mevzuat uyannca uygun gtvenlik d;jzeyini saflamak igin gerekli tedbirler TURIB ve
Ticaret Borsasr tarafindan ahnacaktrr.
Bu gergevede, kigisel verilelinizin iglenmesi ve aktanlmasr ile

ilgili

igbu metin ile vermig

oldufunuz onaydan tamamen veya krsmen feragat etme hakkrnrzm bulundupt tarafnrzca
dikkate almmaltdrr. Aynca, kirsisel verilerinizin iqlenip iglenmedi[ini; iglenmigse buna iligkin

bilgi talep etme, hangi kigisel verilerinizin iqlendigini; iqlenme amacrnl ve bunlann amaclna
uygun kullanrltp kullanrlmadrfrnr; yurtiginde veya yurtdrgrnda bilgilerin tigiincii kiqilere
aktarrhp aktanlmadtftnt ve aktarrldr ise bu iigiincti kigileri ya da kigi kategorilerini ogrenmek;
kigisel verilerinizin eksik veya yanhg olmasr halinde bunlarm diizeltilmesini; de[igmesi halinde

giincellenmesini; iglemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasr halinde kigisel verilerinizin

silinmesi ya da yok edilmesini; diizeltme/silme/yok etme iglemlerinin, kigisel verilerinizin

aktanldtlr 3. kigilere bildirilmesini talep etmek; iglenen kigisel verilerin miinhasran otomatik
sistemler vasttastyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
etmek ve kigisel verilerin mevzuala

bir sonucun ortaya

grkmasrna itiraz

aykrr olarak iglenmesi sebebiyle zararau/ramantzhalinde

zarafln giderilmesini talep etme hakkrruz mevcuttur. Ancak bu noktada, makul olmayacak
diizeyde yinelenen, orantrsrz diizeyde teknik gaba gerektiren, bagkalannm gizliligini tehlikeye
atan veya bagka gekilde agur derecede zor olan istekleri

tURiB'in

reddetme hakkrnrn sakh

oldugunun gciz oniinde bulundurulmasl uygun olacaktrr.

Kase/lmza

5 (bel) sayfadan

olupan ipbu aydrnlatma, onay ve taahhiit metni tarafimca

tamamen okunmuq olup, ilgili biiliimlerde yer alan taahhiit, bilgilendirme ve onay talep
edilen hususlar anlaqrlmrq ve TURin nezdinde ELUS ahm-satrm iglemi yapabilmek igin
igbu metin her sayfasr ayn ayrr imzalanmrgtrr.

Ad Soyad/Tic. Unvan:
Tarih:
mza

Gergek Kigiler Kayrt isin Gerekli Evraklar

- NUfus CUzdanr fotokopisi
Adres teyidi igin gegerli sayrlan belgelerden herhangi biri
(ikametgah ilmUhaberi, fatura vb.)
- Gergek Kigi MUgteri Tanrma Formu
- Aracr Kurum veya Banka'dan alrnacak yatrrrm hesabrnr
gdsterir belge
- Yatrrrmcr Aydrnlatma, onay ve Taahhut Metni (yatrnmcr
TaahhUtnamesi)

-

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Kayıt İşlemleri Banka Hesabı Bildirim Formu

Adı Soyadı
TCKN/VKN
Hesabın Bulunduğu Banka
Banka Hesap Numarası
MKK Sicil Numarası
Yukarıda yer alan bilgiler Türkiye Ürün İhtisas Borsası İşlem Platformu üzerinden işlem
gerçekleştireceğim hesabıma ait bilgilerdir.

Yatırımcı Ad Soyadı / Unvanı
İmza

