BORSA İSTANBUL A.Ş.
LISTINGİSTANBUL PROGRAMI MUTABAKAT ZAPTI

1) Taraflar
a) Borsa İstanbul A.Ş. (Mutabakat zaptının bundan sonraki kısımlarında “Borsa
İstanbul” olarak adlandırılacaktır)
b)

______________________________________ (Mutabakat zaptının bundan
sonraki kısımlarında “program ortağı” olarak adlandırılacaktır.)

2) Mutabakat Zaptının Amacı
Borsa İstanbul’da işlem gören yabancı ülke menşeli şirket sayısının artırılması amacıyla,
tanıtım, bilgilendirme, iletişim ve pazarlama bileşenlerine ilişkin süreçler ve çalışma
bütününü kapsamak üzere “Listingİstanbul” isimli bir program oluşturulmuştur.
İşbu mutabakat zaptının amacı Listingİstanbul programı kapsamındaki çalışmaların
taraflarca işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmesine ilişkin hususları düzenlemektir.

3) Temel Prensipler
a) Taraflar işbu Mutabakat Zaptı çerçevesinde karşılıklı iyi niyet içerisinde hareket
ederler.
b) İşbu mutabakat zaptı, taraflar bakımından herhangi bir hak, hukuki yükümlülük ve
sorumluluk doğurmaz.
c) İşbu Mutabakat Zaptının uygulanması sırasında yürürlükte olan herhangi bir yasa
veya düzenlemenin değiştirilmesi veya yerinin alınması amaçlanmamıştır ve
yapılamayacaktır.
d) Taraflar arasında İşbu Mutabakat Zaptına ilişkin yapılan bilgi paylaşımı sadece; i.
İşbu Zaptın amaçlarına ulaşılmasını sağlamak ve ii. gizlilik, profesyonel sır saklama
ve karşılıklılık prensipleri çerçevesinde kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler,
öncesinde bilgiyi sağlayan tarafın onayı alınmadan üçüncü kişi/kişilere açıklanamaz,
ilan ve reklamı yapılamaz ya da herhangi bir şekilde kamuya duyurulamaz. Taraflar,
aralarındaki bilgi ve belge paylaşımına ilişkin hüküm ve koşulları düzenleyen bir
Gizlilik Sözleşmesi imzalayacaklardır.
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4) Çalışma Prensipleri

a) Program ortağı, işbu Mutabakat Zaptının ekinde ilgili olduğu ülkeleri belirten ve bu
ülkelerde yürütülecek faaliyetlere dair açıklamalar içeren bir eylem planını Borsa
İstanbul’a sunar. Söz konusu eylem planı tarafların mutabakatıyla her yılın Ocak ve
Temmuz aylarında güncellenir. Taraflardan biri bu tarihlerden farklı bir tarihte de
güncelleme talep edebilir. Söz konusu güncelleme diğer tarafın mutabakatı ile
yürürlüğe girer.
b) Taraflarca işbu mutabakat zaptı çerçevesinde yatırım konferansları, seminerler,
tanıtım toplantıları (road-show), şirket ziyaretleri ve benzeri etkinlikler
gerçekleştirilecektir.
c) İşbu Mutabakat Zaptı çerçevesinde sürdürülecek çalışmalarda taraflar arasında bir
ücretlendirme söz konusu olmayacağı gibi taraflar birbirlerinden bu konuda bir talepte
bulunmazlar. Etkinliklere ilişkin toplantı yeri kirası, organizasyon, basılı ve görsel
malzemeler gibi masraflar taraflarca etkinlik bazında değerlendirilir ve karara
bağlanır. Söz konusu masrafların üstlenilmesi konusunda taraflar uzlaşmaya
varamazlarsa, Borsa İstanbul etkinliği tek başına sürdürebilir veya bu konuda üçüncü
kişilere teklif götürebilir.
d) Program ortağı ilgili olduğu ülkeler ve bu ülkelerde yerleşik şirketler ile ilgili Borsa
İstanbul’un bilgi taleplerini en iyi gayret prensibi çerçevesinde yanıtlayacaktır.
Program ortağı istenilen bilgileri herhangi bir sebeple iletemeyecek ise bunu en kısa
sürede Borsa İstanbul’a bildirecektir.
Borsa İstanbul, ekli eylem planında yer alan ülkelerde tek başına veya üçüncü kişiler
ile beraber gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin olarak program ortağını bilgilendirir.
Ancak iş gereklilikleri de dikkate alınarak, etkinliği program ortağı ile birlikte
düzenleme ve/veya program ortağını etkinliğe davet edip etmeme hususunda takdir
Borsa İstanbul’a aittir.
Borsa İstanbul, imzacı diğer tarafı Listingİstanbul program ortağı olarak tanımlayacak
ve kendisine ait uygun gördüğü bir internet sitesinde duyuracaktır. Program ortağı,
ekli eylem planında yer alan ülkelerde gerçekleştirilecek etkinlik ve tanıtım
faaliyetleri için hazırlanacak sunuş ile basılı ve görsel malzemelerde, Borsa İstanbul
ve Listingİstanbul amblem ve logo formlarını Borsa İstanbul’un yazılı muvafakatini
alarak kullanabilir.

5) İşbu Mutabakat Zaptı süresiz olarak düzenlenmiş olup, taraflardan herhangi birinin diğer
tarafa en az 30 gün önceden yazılı bildirim yapması kaydıyla yürürlükten kalkacaktır.
Gizlilik prensibi işbu Mutabakat Zaptının yürürlükten kalkmasından sonra da devam
edecektir.
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6) İşbu Mutabakat Zaptının uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek tüm
anlaşmazlıklar, soruna dostane bir çözüm getirebilmek amacıyla taraflar arasında karşılıklı olarak
istişare edilecektir.
7) İmzalar:

Borsa İstanbul A.Ş.

____________________________
(Program Ortağı-Ticari Unvanı)

Tarih:

Tarih:

8) İşbu Mutabakat Zaptının Yürütülmesinde Birincil Derece Yetkililer
İşbu Mutabakat Zaptında taraflar arası iletişim ve bilgi alışverişi için birincil derecede
yetkilendirilenler aşağıda yer almaktadır:
Borsa İstanbul A.Ş.
(Program Ortağı-Ticari Unvanı) (Adres)
Reşitpaşa Mahallesi
Tuncay Artun Caddesi
Emirgan 34467 İstanbul, Türkiye
(İrtibat yetkilisi-İsmi ve Unvanı)
Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
(Telefon numarası)
(Faks numarası)
T : +90 212 298 2630 F : +90 212 298 2348 (E-posta adresi)
nilgun.cebi@borsaistanbul.com
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Eylem planı
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