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Kurumunuzun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’ndaki işlemleri dolayısıyla ekte sizden 

imzalanmasını talep ettiğimiz Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesinin bir 

örneği ile bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem şartlarına dikkatinizi 

çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir.  

Bu çerçevede, Sözleşme hükümlerini incelemeniz, gerek duymanız halinde konu ile ilgili olarak uzman bir 

kişiden (avukat, hukuk danışmanı vs.) yardım almanız ve akabinde Bankamıza başvurmanız önerilmektedir.  

İşbu Sözleşmeyi incelemeniz ve tercihinize bağlı olarak bunların hukuki ve finansal açıdan 

değerlendirilmelerine ilişkin görüş almanızın akabinde, tarafınızla müzakere etmeye ve anlaşma yapmaya 

hazır olduğumuzu belirtiriz. 

Saygılarımızla,  

         

                                                                                                 TAKASBANK 

        İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 

       

            

 

Ekler:  

1- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesi 

2- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi 

Formu  

 

 

 

…/…/……..tarihinde tebellüğ aldım. 

Ad –Soyad : 

İmza   : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU  

KURUCU SÖZLEŞMESİ  

 

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

 

İşbu Bilgi Formu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 21 inci maddesi kapsamında, Kurumunuzla 

yapacağımız Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesinde (Sözleşme) bulunan 

genel işlem şartları niteliğindeki hükümlere ilişkindir. Söz konusu genel işlem şartlarının tarafınızca 

okunarak anlaşılması, irdelenerek değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim edilmesinden en az iki işgünü 

geçtikten sonra kabul edildiğinin Bankamıza (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) bildirilmesi 

durumunda Kurumunuzla Sözleşme yapmayı kabul ve beyan ediyoruz. Ayrıca aşağıda belirtilen genel işlem 

şartlarının bir kısmına özellikle dikkatinizi çekmek isteriz.  

Şöyle ki; 

1) Sözleşmenin “Kurucunun Yükümlülükleri” başlıklı 3 üncü maddesi kapsamında, 

 Kurumunuzun Bankamız tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu   

(PLATFORM)’nda gerçekleştireceği işlemlere Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve 

Bankamız tarafından çıkarılan yönetmelik, yönerge, prosedür, genel mektup, Türkiye Fon Dağıtım 

Platformu Uygulama Esasları (Uygulama Esasları) ve diğer nam altında yapılan her türlü düzenleme 

ile ilgili mevzuat hükümleri ve Sözleşme şartları uygulanacaktır. Bankamız, söz konusu mevzuatı 

yorumlamaya, açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve 

uygulamayı yönlendirmeye, PLATFORM işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ve 

değiştirmeye yetkilidir. Bu bağlamda, Bankamız tarafından duyurulan ve duyurulacak tüm kurallara 

uymanız ve belirlenen tüm şart ve yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmekte olup, söz konusu 

yetkilerin kullanımına ilişkin olarak hiçbir itiraz hakkınız bulunmamaktadır.  

 Bankamız sistemi üzerinde Kurumunuz adına işlem yapmak üzere yetkilendirdiğiniz temsilcilerin 

gerçekleştirdiği her türlü işlemden doğan yükümlülükler açısından Kurumunuzun sınırsız sorumlu 

olduğunu, temsil yetkilerine ilişkin değişikliklerin Bankamıza yazılı olarak bildirilmediği sürece 

yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul etmiş bulunmaktasınız. 

 Kurucusu olduğunuz yatırım fonlarının PLATFORM işlemlerini gerçekleştirmek üzere 

yetkilendirdiğiniz OPERATÖR ÜYE’nin işlemlerinden de sorumlu bulunmaktasınız.  

 PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulacak Portalda yer alan veri ve analizlerle 

ilgili olarak Bankamızın sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 Yetkilendirdiğiniz OPERATÖR ÜYE tarafından yapılacak komisyon ödeme işlemlerinde, 

nezdimizdeki serbest hesabınızda bulunan nakdin kullanılabileceğini kabul etmiş bulunmaktasınız.  

 Kasıt ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere teknik arıza veya sair sebeplerle PLATFORM’da 

işlemlerin gerçekleşmemesi halinde Bankamızın sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş 

bulunmaktasınız.  

 Bankamız tarafından yapılacak duyuruların takibi Kurumunuz sorumluluğunda olup, bu 

duyuruların takip edilmemesi nedeniyle Kurumunuzun zararının oluşması halinde Bankamızdan 

herhangi bir talepte bulunulması olanağı bulunmamaktadır.  



 

 

 PLATFORM’un kesintisiz ve güvenli işlemesi için yapılan sistem değişikliklerine verilen sürelerde 

uyum sağlayacağınızı ve davet edilen testlere iştirak edeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.  

2) Sözleşmenin “Ücret, Masraflar ve Komisyonlar” başlıklı 5 inci maddesi kapsamında ödemeniz gereken 

her türlü ücret, komisyon vs. masrafı süresi içinde ödemediğiniz takdirde Bankamız, nezdimizdeki 

hesaplarınızdan re’sen tahsile yetkilidir.  

3) Sözleşmenin “Sözleşmenin Süresi, Feshi ve Tadili” başlıklı 7 nci maddesi kapsamında; Bankamız, yasal 

ve/veya teknik zorunluluklar veya Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin işlerliği ve güvenirliğinin 

olumsuz etkileneceğini öngördüğü durumların varlığı halinde Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen 

değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Kurumunuza yazılı olarak bildirilir. Bildirimin tebliğ edildiği 

tarihi izleyen 15 gün içinde bu değişikliklere açıkça herhangi bir itirazınızın bulunmadığı takdirde, 15 

günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. İtirazın olması halinde ise 

Sözleşme, itirazı izleyen 60 günün sonunda feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmiş olması, 

tarafların fesih tarihine kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan bu Sözleşme ve ilgili mevzuattan 

kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.  

 

4) Sözleşmenin “Delil Sözleşmesi” başlıklı 8 inci maddesi uyarınca, Bankamız ile Kurumunuz arasında 

doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık konusu işlemle ilgili sadece Bankamız kayıtları kesin 

delil olarak kullanılabilecektir. Zira, bankacılık işlemlerinin ulaştığı teknolojik boyut ve bilgi işlem 

teknolojilerinin bankaların her türlü işlemlerinde kullanılıyor olması olguları karşısında bugün bankaların 

alacaklarının varlığını kendi kayıtları dışında kanıtlama olanağı fiilen bulunmamaktadır. Öte yandan, 

bankaların tacir sıfatını haiz olmaları, güven kurumu olarak kabul edilmeleri, denetime tabi olmaları, ticari 

defter ve kayıtlarını uluslararası muhasebe standartlarına uygun şekilde tutmak ile yükümlü olmaları dikkate 

alındığında, bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ancak Bankamız kayıtlarının delil olarak 

kullanılabileceğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır. 

5) Sözleşmenin “Uyuşmazlıkların Çözümü” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanması 

ve yorumlanması nedeni ile çıkacak tüm uyuşmazlıklarda Bankamızca aleyhinize açılabilecek davalar ve 

kanuni takipler ile tarafınızca Bankamız aleyhine açılabilecek davalar ve kanuni takipler münhasıran 

İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde görülebilecektir. 

 

 

 

 

 

Kurucunun Beyanı: 

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesi ile Sözleşmede yer alan genel işlem 

şartlarına dikkat çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu tam ve eksiksiz olarak teslim aldığımızı, 

Sözleşmeyi ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda dikkat çekilen maddeleri okuduğumuzu, incelediğimizi, 

değerlendirdiğimizi, bizim için getirdiği yükümlülükleri anladığımızı, söz konusu genel işlem şartları ve 



 

 

özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak kabul ettiğimizi, Sözleşme kurulduğunda bu hükümlerin  

genel işlem şartları olarak bizi hukuken bağlamasına rıza ve kabulümüz olduğunu beyan ederiz.  

 

 

 

Unvan + Kaşe + İmza : 

 

Tarih  : 

 

 

 

 


