
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU İNTERNET 

SİTESİNDE “KURUMSAL MARKA/LOGO” KULLANDIRMA TAAHHÜDÜ 

 

İşbu taahhütname, ……………………………….………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………..………… adresinde faaliyet gösteren ……………………..…………. 
………………………….……………………………………………...… (Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) 
tarafından, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye (bundan sonra Takasbank olarak 
anılacaktır) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’na (Bilgilendirme Platformu) ait 
internet sitesi ana sayfasında kurumsal marka/logosunu kullandırma ve kendi resmi internet 
sitesine bağlantı vererek yönlendirme yapma konularında izin verilmesine ilişkindir. 
 
Bu çerçevede marka sahibi olarak Şirketimiz bu taahhütname ile, 
 

 Takasbank’a, verilen hizmet kapsamında Bilgilendirme Platformu’na ait internet sitesi 
anasayfasında, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer alan kurumsal 
marka/logolarımızı orijinal biçiminin korunması, renk ve yazı karakterlerinin 
değiştirilmemesi, okunaklı olması kaydıyla kullanmasına izin verildiğini, 

 Logo’nun orijinal ebat ile orantılı olacak şekilde Takasbank tarafından internet sitesine 
yerleştirilirken büyütülüp, küçültülebileceğini, 

 Kurumsal marka/logomuzun bahse konu internet sitesinde kullanılması nedeni ile 
Şirketimizin herhangi bir ücret talep etme hakkının bulunmadığını, 

 Takasbank’ın, söz konusu internet sitesi üzerinde yer alan reklam banner’ındaki (kayar 
bant) logoların sıralamasını belirleme ve bu reklam banner’larının boyutlarında ve 
sayfa içindeki yerlerinde değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu, 

 Takasbank’ın, işbu taahhütname ile internet sitesinde kullanılmasına izin verdiğimiz 
Şirketimiz logosuna bağlantı/köprü (hyperlink) vererek Şirketimizin ………………………….. 
adresli internet sitesine yönlendirme yapılmasına izin verildiğini, 

 Banner/logo kullanılarak yapılan yönlendirme neticesinde yukarıda belirttiğimiz 
Şirketimize ait internet sitesi adresine herhangi bir nedenle ulaşılamaması veya farklı 
bir siteye yönlendirme yapılması durumunda Takasbank’ın sorumlu olmadığını, 

 Bilgilendirme Platformu’nun internet sitesinin kanuna aykırı şekilde müdahaleye 
uğraması durumunda Şirket marka/logo haklarımıza ilişkin olarak Takasbank’ın 
sorumluluğunun bulunmadığını, 

 Takasbank’ın, Şirketimize ait marka/logoları Bilgilendirme Platformu’na ait internet 
sitesinde yayınlaması karşılığında ileride ücret talep etme hakkının saklı olduğunu, 

 Takasbank’ın Bilgilendirme Platformu’na ait internet sitesinde Şirketimize ait 

marka/logoları kullanımının, Şirketimizden herhangi bir sponsorluk, destek, hizmet 

onayı ya da lisans alındığı veya Şirketimize verildiği anlamına gelmediğini, 

 Takasbank’ın, her durumda Şirketimize ait marka/logoyu önceden haber vermeksizin 

internet sitesinden kaldırma hakkına sahip olduğunu, 

 Şirketimizin de marka/logosunu söz konusu internet sitesinden kaldırılmasını talep 
etme hakkının saklı bulunduğunu, 

 İşbu taahhütnamenin Platform üyeliği süresince geçerli olacağını, kabul, beyan ve 
taahhüt ederiz. 

 

Kurumun Unvanı  : 
Tarih   : 
Unvan – Kaşe  :  

 İsim – İmza   :  


