
TEMSİLCİLİK İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER 

  

1- Başvuru Formu. (Her bir temsilci için ayrı ayrı düzenlenecektir.) 

2- Temsilci ve işlem yapma yetkisi verilen tarafından imzalanan bir örneği Ek-1’de 

yer alan Taahhütname.  

3- Pay Piyasasında/Kıymetli Madenler Piyasasında/Elmas ve Kıymetli Taş 

Piyasasında işlem yapmak üzere başvuruda bulunan kişiler için talep ediliyorsa 

Ek-2’de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu.  

 

 

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK GENEL HUSUSLAR 

 

 Aynı anda birden fazla piyasa, pazar, platform veya sistemde yetkilendirilmek için 

tek form kullanılabilir.  

 Başvuru evrakının eksik olup olmadığı hususu üyenin sorumluluğunda olup, konu 

ile ilgili olarak Borsa telefonlarından bilgi alınabilir. 

 Başvurularda tespit edilen eksikliklerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde 

tamamlanmaması halinde başvuru re’sen işlemden kaldırılır.  

 Tamamlanması gereken evrakta imzası bulunan aracı kuruluş yetkililerinin 

Borsamıza gönderilen imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili olarak yer almaları 

gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru formlarında imzası bulunan aracı kuruluş 

yetkililerinin, şirketi başvuru yapılan işlemler için temsile yetkili olduklarını 

gösteren imza sirkülerinin bir örneği eklenmelidir. 



Elektronik olarak ileteceğiniz kişisel verileriniz, Borsa İstanbul A.Ş. temsilci/takas yetkilisi atanması yetkilendirme süreçlerinin işletilmesi amacıyla veri işleme 

amacı gereğince gizlilik içerisinde saklanacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz yurtiçinde yetkili kurumlar ile verilerin teyit edilmesi amacıyla  paylaşılabilecektir. 

Veri sahibi olarak haklarınız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilmiştir. Bu başvuru ile birlikte ilgili kişisel verilerinizin 

veri tabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz. Kurumsal olarak aydınlatma metnimiz için 

https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1244/kisisel-verilerin-korunmasi linki ziyaret edilebilir. 

BORSA İSTANBUL A.Ş. ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI 

TEMSİLCİ BAŞVURU FORMU (TÜZEL KİŞİ) 

  

  

....../....../...... 

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE  

   

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nin 7 nci ve 9 uncu 

maddeleri uyarınca aşağıda ismi ve tatbik imzası ile diğer bilgileri bulunan kişiyi, Elmas ve 

Kıymetli Taş Piyasasında kurumumuzu temsile feshi tarafınıza yazıyla tebliğ edilinceye kadar 

yetkili kıldığımızı  

   

Temsilci olarak yetkilendirilmek üzere başvurusunu yapmakta olduğumuz personelimizin; 

 

Hakkında alınmış bir hacir kararı bulunmadığını, kamu hizmetlerinden yasaklı olmadığını, şeref 

ve haysiyet kırıcı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmadığını ve hakkında alınmış bir iflas hükmü 

olmadığını,  

 

Lise mezunu olduğunu ve en az 20 yaşını bitirmiş bulunduğunu 

 

yukarıda vermiş olduğumuz diğer tüm bilgilerin de doğru olduğunu, eksik ve gerçeğe aykırı beyan 

olması halinde ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluğu kabul ettiğimizi gayrikabili rücu kabul, 

beyan ve taahhüt ederiz. 

 

Gereği için bilgilerinize arz ederiz. 

  

Tüzel Kişi Unvanı 
Kaşe 

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri 

Adı Soyadı Unvan İmza 

Yetki Verilen Temsilci 

 

Adı Soyadı:    

İmzası:     

  

  

T.C. Kimlik No.  

İkametgah Adresi  

  

  

 

Cep Telefonu No   

 

 

EKLER : 

Ek-1 : Taahhütname. 

Ek-2 : Temsilci Kart Talep Formu (Kart talep edilmesi halinde doldurulacaktır.)  

https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1244/kisisel-verilerin-korunmasi


Elektronik olarak ileteceğiniz kişisel verileriniz, Borsa İstanbul A.Ş. temsilci/takas yetkilisi atanması yetkilendirme süreçlerinin işletilmesi amacıyla veri işleme 

amacı gereğince gizlilik içerisinde saklanacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz yurtiçinde yetkili kurumlar ile verilerin teyit edilmesi amacıyla  paylaşılabilecektir. 

Veri sahibi olarak haklarınız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilmiştir. Bu başvuru ile birlikte ilgili kişisel verilerinizin 

veri tabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz. Kurumsal olarak aydınlatma metnimiz için 

https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1244/kisisel-verilerin-korunmasi linki ziyaret edilebilir. 

 

EK-1 

  

 

 

....../....../...... 

  

TAAHHÜTNAME  

  

  

Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem yapmaya yetkili Borsa üyesi/Şirket 

olarak;  

 

Elmas ve kıymetli taş alım/satımına ve/veya kiralık kasa kullanımına ilişkin işlemleri yapmaya 

yetkilendirdiğimiz temsilcimiz tarafından, bu konuda yürürlükte bulunan her türlü kanun, karar, 

yönetmelik ve tebliğ ile Borsa İstanbul A.Ş.’nin düzenlemelerine ve Piyasa işlem esaslarına 

aykırı işlem gerçekleştirilmesi,  

  

Ayrıca, temsilcinin kurumumuzdan ayrılması ve ayrılışının tarafımızca Borsa İstanbul A.Ş.’ye 

bildirilmemesi ve bu sürede temsilcimizin kurumumuz adına işlemler gerçekleştirmesi 

 

nedenleri ile ortaya çıkacak her türlü hukuki ve/veya maddi sorumluluğun müşterek ve 

müteselsil olarak şirketimize ve temsilcimize ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 

Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında temsilci gerçek kişi olarak yukarıda 

belirtilen hususlara uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

  

  

 Temsilci   Şirket Unvanı   

 Adı Soyadı  Kaşe   

 İmza   Şirket Yetkilisi/Yetkilileri  

   Adı Soyadı Unvan İmza  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1244/kisisel-verilerin-korunmasi


Elektronik olarak ileteceğiniz kişisel verileriniz, Borsa İstanbul A.Ş. temsilci/takas yetkilisi atanması yetkilendirme süreçlerinin işletilmesi amacıyla veri işleme 

amacı gereğince gizlilik içerisinde saklanacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz yurtiçinde yetkili kurumlar ile verilerin teyit edilmesi amacıyla  paylaşılabilecektir. 

Veri sahibi olarak haklarınız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilmiştir. Bu başvuru ile birlikte ilgili kişisel verilerinizin 

veri tabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz. Kurumsal olarak aydınlatma metnimiz için 

https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1244/kisisel-verilerin-korunmasi linki ziyaret edilebilir. 

EK-2  

  

 

....../....../...... 

 

TEMSİLCİ KART TALEP FORMU  
  

TALEP NEDENİ  
İlk Kart  :  

Kayıp   :  

Yıpranma  :  

Ad veya Soyadı Değişikliği  :  

  

KİMLİK BİLGİLERİ  
T.C. Kimlik No  :........................................   

Adı      :........................................   

Soyadı     :........................................ Önceki Soyadı  :........................................  

  

İMZA  

  
 

  
NOT: Başvuru sahibi, ilgili bölümü imzalayıp 1 adet fotoğraf (yeni çekilmiş) ekleyecektir.  

     
                     

  

VERİ, TEKNOLOJİ VE ÜYE HİZMETLERİ  DİREKTÖRLÜĞÜ ONAYI      

 İMZA  

  

*Dekont       

Fotoğraf      

Kurumun kayıp yazısı    

  

*15 TL’nin ilgili Borsa hesabına yatırıldığına dair dekont (Kayıp, Yıpranma ve Ad veya Soyadı değişikliği 

hallerinde kart basım ücreti alınmaktadır).  

  
  

KARTIN TESLİMİNE İLİŞKİN TUTANAK  

(Bu bölüm temsilci kartı, ilgilisine teslim edilirken doldurulacaktır.)  

  

Teslim Alanın Adı-Soyadı      Teslim Alınan Tarih     İmza  

 

  

  

  

  

  

  

  

https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1244/kisisel-verilerin-korunmasi

