Ek/3-a

rUnin ruznL xisi vlU$TERi TANTMA vE TEMSir,ci rlyiN ronvru
(Bir trizel kiginin bir gergek kiqiyi temsilci olarak tayin edebilmesi igin, iqbu formun
doldurulmast drqmda, temsilci atanmasrna iligkin $irket'in yetkili organl tarafindan karar
ahnaruk, sclz konusu karann igbu form ekine konulmasr gerekmektedir.)

Temsilci Tavin Eden Tiizel Kisive iliskin
Ticaret Unvanr
Vergi No
Vergi Dairesi
Adres

Bilsiler

:

ir
itge
Tel No
E-Posta
Aracr Kurum / Banka
Aracr Kurum / Banka Yafinm Hesap No
MKK Sicil No
Temsilci Tavin Edilen Tiizel Kisive Iliskin
Adr Soyadr
T.C. Kimlik No

Bileiler

:

Dofum Tarihi
Dolum Yeri
Adres

ir
itge
Cep Tel No

Yukarrda imzaya yetkili kiqi olarak kimlik bilgileri verilen
qirketimizi fUniB ve Acentesi ile olan i9 iligkilerimizde herhangi bir krsrtlama olmaksrzrn
temsil etmek igin yetkilendirilmigtir. i9 bu formda Miigteri adrna yetkili krhnan kiqiye iligkin
verilen bilgilerin dogru oldu[unu, bilgilerde meydana gelecek deliqiklikleri TURIB Acentesi
olarak faaliyet gosteren Ticaret Borsasr'na ivedi bir gekilde yazir olarukbildirecelimi, iletigim
adresime yaprlacak her tiirlii bildirimin tarafrma yaprlmrq sayrlaca[tnr kabul, beyan ve taahhtit
ederim.

Tarih: I

I

Tiizel Kigi Karar Ahcrlar Isim
Kaqe llmza
:
Ek: Ttizel kigi yetkili organl tarafindan temsilci tayin edilmesine iligkin ahnan karar ve soz
konusu kararrn yetkili kigilerce ahndrfrm gosterir imza sirktileri

Ekt4

Aydrnlatma, Onay ve

Taahhiit Metninin

imzalanmasrnda Aracr Olan Ticaret Borsasr:

,

Yatrrrmcr Ad-Soyadr/Tic. Unvanr:
Yatrrrmcr T.C. Kimlik No'su/Vergi Kimlik No,su:

Iil

j

TURiB

Yatrnmcr Adres ve iletigim Bilgileri:

ELEKTRONiT UnUN SENETLEnINn irigriu igr,nvnrniu rUnriyn UnUN
inrisa,s BoRSASTNDA GERCEKLE$Tinirnnir,vrnsiNB irigriN
AyDINLATMA, oNAy vE TAAHHt]T nrnrNi
A. igbu Metin igerifi Hakkrnda Genel Bilgilendirme
Elektronik tirtin senetlerinin pl-US; giiven, serbest rekabet ve istikrar iginde geffaf ve
kolay bir gekilde iqlem gorebilmesini teminen 5174 sayrh Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligi

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

gergevesinde 1:anzim edilen

.02.2017 tarih ve 201719986 sayrh Bakanlar Kurulu karan ile Ttirkiye Uriin ihtisas Borsasr

A.$. (TURiB) ticaret unvanr ile Borsamrzrn kurulugu gergekleqtirilmigtir.

Bu gergevede, 10.08.2017 tarihli ve 30150 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak
yiiriirliile giren Urtin ihtisas Botsasrnrn, Kuruluq, Faaliyet, igleyig ve Denetim Usul ve Esaslan
Hakkrnda Yonetmelik'in

(tURie

Faaliyet Yrinetmelili) Gegici 1 inci madrlesi uyannca

Borsamzm faaliyete gegmesi ile Ticaret Borsalannrn ELUS'e iligkin ttim faaliyetleri TURiB
olarak Borsamrz tarafindan yerine getirilecektir.

TURiB'in faaliyete gegtigi ilk drinemde, gegici bir siire igin, yatnmrcrlarrn Aracr
Kurumlar olmadan Borsa'ya do[rudan internet tabanh Platformumuz izerinden emir iletmesi
ongoriilmektedir. Soz konusu donemde, Kanun uyaflnca faaliyet gristeren Ticaret Borsalan,

di[er gorevlerinin yanl slra, Kanun'un 53 i.incii maddesinin iigiincii fikrasr uyannca TURig'in
acentesi srfatryla faaliyet gosterecek olup, yatrrmcrlann tURiB'de iglem yapabilmesi igin
oncelikle Ticaret Borsalan tarafindan kavrt altrna ahnmasr serekecektir.
Kase/Imza

Arulan faaliyet yetkisi devri uyannca Borsamrzrn kendisine tevdi edilen gorevi etkin,
geffaf ve hukuka uygun gekilde yerine getirebilmesini teminen, igbu aydmlatma, onay ve
taahhiit metniyle 6698 sayrh Kiqisel Verilerin Korunmasr Kanunu (KVKK) kapsamrndaki
haklannrzm hatrrlatrlmasr, TURIB'de iglem gergekleqtirilmesine iligkin kuralli'rn tarafrntza

bildirilmesi ve KVKK gergevesinde veri aktanmma iligkin onaymrzln alnmasr gerekliligi
do[mug olup, igbu metnin kalan bohimleri soz konusu hususlan igermektedir.

B. tURin'de iqlem Kurallanna itigt<in Genel Bilgilendirme \/e yatrrrmcr
Taahhiitleri

ELUS'lerin ahm-satrm iqlemlteri www:turib.corn.tr adresinde yayrmlanan Borsa
Yonerge, Prosediir ve Duyurularmda yer alan kurallar dahilinde internet tabanh Platform
iizerinden gergeklegtirilir. TURig nezdinde iglem gergeklegtirenlerin,

tURiB

mevzuatmda

diizenlenen kurallart, konuya iligkin Ticaret Bakanhlr velveya Sermaye Piyasasr Kurulu
tarafindan gtkanlan Ytinetmelikleri ve ilgili Kanunlarr bildigi kabul edilir.

Makul bir ekonomik veya finansal gerekgeyle agrklanamayan, Borsamrzrn giiven,
agtklrk ve istikrar iginde gahgmasrnr bozacaknitelikteki eylem ve iglemler piyasa lbozucu eylem
olarak kabul edilecektir. Hangi eylemlerin piyasa bozucu eylem

nitelifi tagrdrfr "Tiirkiye Uriin

ihtisas Borsasr Piyasa G<izetim ve Denetim Yonetmeli[i"nde detayh olarak diizenlenmiq olup,

arulan Yonetmelik

ilgili difer platformlarm yam

srra, internet sitemizin

(ww-ly,

l"D

"Mevzuat" baghfr altrnda erigiminize sunulmugtur. Piyasa bozucu eylemlerin gergeklegtirilmesi
ve bu suretle piyasadaki gi.iven ortamrnrn bozulmasr 6362 say:itr Sermaye Piyasasr Kanunu'nun

104 iincii maddesi uyannca idari pa.ra cezasr

varhlrndan giiphelenilmesi halinde,

ile cezalandnlr. Piyasa bozrucu eylemin
denetim ve gozetim faaliyeti gergevesinde tURig

tarafindan igbu metnin imzacrsrndan yaprlan iglemlerin mahiyetini ortaya grkarmaya y<inelik
her ttirlti bilgi ve belge talep edilebilecek olup; anrlan bilgi ve belge talebine istinaden TURiB

tarafindan talep edilen bilgi ve belgelerin gecikmeksizin TURiB'e teslim edillece[i, teslim
edilmemesi halinde arulan verilerin teslimine yonelik

tuRig'in

her

tiirlii

yar;al prosediiri.i

igletme hakktntn bulundulu hususlan igbu metin imzacrsr tarafindan kabul, beyan ve taahhtit

edilmigtir. Ayrrca anrlan durumda, Borsamrz tarafindan ilgililer hakkrnda uygulanabilecek
tedbir yetkileri sakhdrr.

TURiB nezdinde iqlem yaprlabilmesi igin iqbu aydrnlatma, onay ve taahhiit metnini
imza altrna alan yatrrrmcr tarafindan, amlan metin imzalanmasrvla birlikte:

mza

.

Kendisine iletilen kigiye <izel kullanrcr adr ve gifrenin hiEbir koSul ve $art altrnda
tigiincii kigilere iletilemeyecefi, bu suretle i.igiincii kigilerin iglem yapmaslnln sallanamay acapr,
antlan kullamcr adrnm ve qifrenin koti.i niyetli kiqilerin eline gegmesine sebebiyet verecek
herhangi bir tedbirsizlik yaprlamayaca$r,kullanrcr adr ve gifrenin iigiincii kigilerin eline gegmesi

halinde gecikmeksizinTicarct Borsasr'na bagvurularak eski kullanrcr adr ve qifi:enin iptalinin

sallanacalr ve bunun yerine yeni bir kullanrcr adr ve gifre talep edilece[i,

.

i$bu metin gergevesinde yahnmcr tarafindan Ticaret Borsasr'nil iletilen ti.im

verilerin tam, eksiksiz, do$l ve gergegi yansrtacak gekilde verildili,

.

i$bu metin gergevesinde yatrrrmcr tarafindan Ticaret Borsasr'na iletilen verilerde

herhangi bir deligiklik olmasr halinde bu durumun derhal ve yazir olarak Ticaret Borsasr'na

bildirilece[i,

.

i$bu s<izleqme ile yukarrda beyan edilen taahhi.itlere aykm davramlmasr halinde

TURig'in higbir sorumlulufunun

bu]Lunrnadrfr

ve anrlan aykrnhklar sebebiyle tuRig'in

uirayabilec efi tiim zar arlar tn tazminiytr e mtikellef olundufu
kabul, beyan ve taahhtit edilmig olur.

C. ft-lRin'de iglem Yaprlabilmesini Teminen KVKK Qergevesinde Ililgilendirme
ve Onay

TURIB Faaliyet Yonetmelifii'niLn 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 oldulundan; Ticaret Borsalan tarafindan daha

once kayrt alttna almmrg olunan ve iglemlerin salhkh yiirtittilebilmesi igin

fUnig hrafindan

kullanrlmasr zorunlu olan bir taktm kigrisel verilerin tURiB'e aktarrlmasr ve aktanlan verilerin

TURIB nezdinde KVKK'ntn amir hiiki.imlerine uygun olarak kayrt alttna ahnmasr
gerekmektedir. Benzer gekilde, Ticaret Borsasr'nrn TURiB'in acentesi srfartryla faaliyet
gosterdifi d<inemde, tliRin'de iglem yapmak isteyen yatrnmcrlann <jncelikle Ticaret
Borsastna baqvuru yapmasr esas olup;

KVKK hiiki.imleri

gergevesinde

ilgili Ticaret

Borsasr tarafindan ilgiliden ahnan veriler,

TURiB'e aktanlacak, TURIB ve Ticaret Borsasr nezdinde

kaytt altrna almacaktr.

iqbu aydrnlatma, onay ve taahhi.it metnini imzalayan yatrnrncr, anrlan rnetni
imzalamakla; somut olaydaki veri aktanm iqleminin, Ticaret Borsasr ve

tUlLig

agrsrndan

"hukuki yiikiimltiliifi.in" bir gerefi oldu[unu, Ticaret Borsasr nezdinde iglem yapmt$ veya
yapmakta olan yatrnmcrlann

tuRig'de iglern yapmaya devam edebilmesi iEin "zorunlu"
Kage/Imza

nitelik tagrdrlmr, dolayrsryla veri aktanm iqleminin KVKK'nrn veri aktarrmrnir iligkin 8 inci
maddesine uygun qekilde gergekleqtirildifini kabul etmiq olur. Aynca,yatlnmcr tarafindan iqbu

metnin imza alttna almmast, iglemlerin safihkh yiiriitiilebilmesi igin fUn.ig tarafindan
bilinmesi zorunlu olan kimlik, adres, iletiqim bilgileri gibi kigisel verilerin TURiB'e
aktanlmastna

ve aktanlan verilerin fUnin ve/veya Ticaret Borsasr nezdinde KVKK

htiktimlerine uygun gekilde kayrt altrna ahnmasma tcazetverilmesi anlamrna gellir.

fUnig

tarafindan elde edilen kiqisel veriler, iglemlerin saflrkh qekilde gergekleqfirilmesi, borsa

faaliyetlerinin yiiniti.ilmesi

ve gerekli bilgilendirmelerin yaprlmasr

am:rglarr drgrnda

kullamlmayacak ve yatrnmcr rrzasr yahut ilgili mevzuatta <ingririilen bir diler sebep olmakszrn

iigi.incii gahrslara aktarrlmayacaktr. Kiqisel verilerin iglenmesi, kullanrlmasr ve aktarrmr
siireglerinde, verilerin hukuka aykrrr olarak kullamlmasmr cinlemek ve muhafazilsmr sallamak

igin mevzuat :uyarrnca uygun giivenlik diizeyini sallamak igin gerekli tedbirler

tURig

ve

Ticaret Borsasr tarafindan almacaktr.
Bu gergevede, kigisel verilerinizin iglenmesi ve aktarrlmasr ile ilgili igbu rnetin ile vermig

oldulunuz onaydan tamamen veya krsmen feragat etme hakkrruzrn bulundulu tarafinrzca
dikkate almmaltdr. Ayrrca, kigisel verilerinizin iglenip iglenmedifini; iglenmiqse buna iligkin

bilgi talep etme, hangi kigisel verilerinizin iglendilini; iglenme amactnl ve bunlann amaclna
uygun kullanrhp kullanrlmadrfrnr; yurtiginde veya yurtdrgrnda bilgilerin iir;iincii kigilere
aktanhp aktanlmadrlmr ve aktanldr ise bu tigiinoii kiqileri ya da kiqi kategorilerini ciffenmek;
kigisel verilerinizin eksik veya yanhg olmasr halinde bunlann diizeltilmesini; deligmesi halinde

gtincellenmesini; iqlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasr halinde kigisol verilerinizin

silinmesi ya da yok edilmesini; dtizeltme/silme/yok etrne iglemlerinin, kiqisel verilerinizin
aktanldrfr 3. kiqilere bildirilmesini talep etmek; iqlenen kiqisel verilerin miinhasrran otomatik
sistemler vasttastyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya grkmasma itiraz
etmek ve kiqisel verilerin mevzuata aykrrr olarak iglenmesi sebebiyle zararaulramantzhalinde
zararLn giderilmesini talep etme

hakhnrz mevcuttur. Ancak bu noktada, makul olmayacak

dtizeyde yinelenen, oranttstz diizeyde teknik gaba gerektiren, bagkalannrn

atanveya baqka gekilde agrn derecede zor olan istekleri

tuRig'in

gizlilifiini tehlikeye

reddetme hakkrnrn sakh

oldufiunun goz ontinde bulundurulmasl uygun olacaktrr.

mza

5

(beg) sayfadan olugan ipbu aydrnlatma, onay ve taahhiit metni tarafimca
tamamen okunmug olup, ilgili biiltimlerde yer alan taahhtit, bilgilendirme ve onay talep
edilen hususlar anlaqrlmrg ve TURiB nezdinde ELiiS ahm-satrm iqlemi yapabilmek igin
igbu metin her sayfasr ayrt ayn imzalanmrghr.

Ad Soyad/Tic. Unvan:
Tarih:
mza

TUzel Kigiler Kayrt lgin Gerekli Evraklar

- Kurulug ilanrnrn yer aldr$r Ticaret Sicil Gazetesi orne$i
- Ticaret Sicilinden alrnan Faaliyet Belgesi 6rne$i
- Vergi Levhasr 6rne$i

- imza SirkUleni

- TUzel Kigi MUgteri Tanrma ve Temsilci Tayin Formu
- Aracr Kurum veya Banka'dan alrnacak yattnm
hesabrnr gdsterir belge
- Yatrnmcr Aydrnlatma, Onay ve Taahhut Metni
(Yatln mcr TaahhUtnamesi)

