İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI EMANET YETKİLİSİ PROSEDÜRÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
MADDE 1 Amaç
(1) Bu Prosedürün amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi’nin, paya dayalı kitle
fonlamasında emanet yetkilisi olarak vereceği hizmete yönelik; üyelik, hesap açılışı, yatırımcılar,
girişimciler adına fonların emanete alınması, ödemeler ve iadeler ve diğer konulara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
MADDE 2 Kapsam
(1) Bu Prosedür, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinin emanet yetkilisi olarak vereceği
hizmetlerine yönelik kitle fonlaması platformları ile üyelik ve hesap açılışına ilişkin süreçleri,
girişimler adına yapılan ödemelerin emanete alınması, iadeler ile girişim şirketine yapılacak
ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar.
MADDE 3 Dayanak
(1) Bu Prosedür, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Paya Dayalı Kitle
Fonlaması Tebliği ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği’ne
dayanılarak düzenlenmiştir.
MADDE 4 Tanım ve kısaltmalar
(1) Bu Prosedür’de geçen;
a) Emanet yetkilisi: Kitle fonlama platformları aracılığıyla toplanan fonu, girişim şirketine
aktarılana veya yatırımcılara iade edilene kadar Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’ndeki
hükümler çerçevesinde emanetçi sıfatıyla bloke eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
b) Girişimci: Projesine kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri,
c) Girişim şirketi: Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak
ihtiyacı bulunan anonim ortaklıkları,
ç) EFT: Elektronik Fon Transfer Sistemini,
d) Fon: Girişim adına yatırımcılar tarafından ödenen Türk Lirası tutarı,
e) Genel Müdür: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü’nü,
f) Kampanya: Bir girişim şirketinin veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformlar üzerinden kamuya duyurulmasını,
g)

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

h) Kitle fonlaması: Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla
Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi
olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını,
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i) Kitle Fonlama Platformu (Platform): Kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda
hizmet veren kuruluşu
j) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
k) Liste: Kurulca paya dayalı kitle fonlamasına aracılık etmesi uygun görülen platformların yer aldığı
listeyi,
l) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
m) MTK Yönetmeliği: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği’ni,
n) Nitelikli yatırımcı: Kurulun, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde
tanımlanan nitelikli yatırımcıları,
o) Pay: Girişim şirketinin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti,
p) Paya dayalı kitle fonlaması: Pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para
toplanmasını,
q) Proje: Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim
faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,
r) Prosedür: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Paya Dayalı Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi
Prosedürü’nü
s) REST: Representational State Transfer – Temsili Durum Aktarımı
t) Sistem: Paya dayalı kitle fonlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan Takasbank
sistemini,
u) Sözleşme: Platformlar ile Takasbank arasında imzalanacak Takasbank “Paya Dayalı Kitle
Fonlaması Emanet Yetkilisi Üyelik Sözleşmesi”ni,
v) Statik IP: Platformların internet üzerinden Takasbank sistemlerine bağlanması için gerekli sabit
internet çıkış adresini,
w) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi’ni,
x) Tebliğ: Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1)’ni,
y) Üye: Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplamak üzere Kurul tarafından
yetkilendirilen kuruluşlardan, bu Prosedür kapsamında Takasbank üyelik şartlarını yerine getiren
kitle fonlama platformlarını,
z) Yatırımcı: Platforma üye olan girişim/girişim şirketine kampanya kapsamında fon aktaran ve fonu
Takasbank nezdinde kampanya süresince bloke edilecek gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Üyeliğe İlişkin Esaslar
MADDE 5 Üyelik
(1) Bu Prosedür’ün 6 ncı maddesinde belirlenen şartları sağlayan Platformlar, bu Prosedür kapsamında
Takasbank’ın üyesi olabilirler.
MADDE 6 Üyelik Şartları
(1) Üyelik şartlarının sağlandığının tespiti ve değerlendirmesi Takasbank’a ait olup üyelik için asgari
olarak aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir:
a) Platformun Kurul tarafından Tebliğ’de yer alan şartları sağlamış olması,
b) İçeriği Takasbank tarafından belirlenen Kitle Fonlaması Platform Üyelik Sözleşmesinin
imzalanması,
c) Sisteme katılım için üyenin “Saklama Sözleşmesi” ve “Nakit, Kıymet, Teminat, Şartlı Virman
ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi”nı imzalamış olması,
ç) Takasbank tarafından belirlenen sanal pos hizmeti veren firma ile üye işyeri sözleşmesi
yapılması,
d) Ücret tarifesinde yer alan üyelik giriş ücretinin ödenmiş olması,
e) Paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinin operasyonel işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla
teknik alt yapının oluşturulması ve işlerliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmış olması
ve bu Prosedürün 20 nci maddesinde istenen teknik yeterliliklerin sağlanmış olması,
gerekir.
MADDE 7 Üyelik başvurusu ve kabulü
(1) Üyelik için başvuracak Platformların, aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.
a) Ticaret Sicil Gazetesi,
b) Paya Dayalı Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Üyelik Sözleşmesi ve Sözleşme Öncesi Bilgi
Formu
c) Saklama Sözleşmesi
ç) Nakit, Kıymet, Teminat, Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi,
d) Takasbank tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek diğer belgeler
e) Takasbank tarafından belirlenen sanal pos hizmeti veren firma ile yapılan üye işyeri
sözleşmesinin fotokopisi
(2) Üyelik başvurularının Takasbank tarafından değerlendirmeye alınması için, bu maddenin birinci
fıkrasında yer alan bilgi ve belgeler ile Takasbank tarafından istenecek diğer bilgilerin tamamlanmış
olması gerekir. Takasbank yapılan başvuruları 6 ıncı maddede aranan şartların yerine getirilip
getirilmediği açısından değerlendirir.
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MADDE 8
Üyelerin genel yükümlülükleri
(1) Üyeler aşağıda sayılan hususlara uymakla yükümlüdürler;
a) Prosedür ve ilgili diğer mevzuata ilişkin olarak belirlenen tüm ilke ve kurallara uygun hareket
etmek,
b) Müşterilerine karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak,
c) Takasbank tarafından talep edilen aidat, ücret, komisyon ve diğer yükümlülükleri
Prosedür’de belirtilen süre içinde yerine getirmek,
ç) Prosedür kapsamındaki iş ve işlemler ile ilgili olarak Takasbank tarafından gerekli görülen
hususlarda talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve Takasbank yetkililerince
yapılacak incelemelerde her türlü desteği sağlamak,
d) Takasbank’ın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen süreler içerisinde uyum sağlamak
ve davet edildiği testlere iştirak etmek,
e) Prosedür kapsamındaki diğer yükümlülüklerini süresi içerisinde ve eksiksiz olarak yerine
getirmek,
f) Kendilerine üye olan yatırımcılara her türlü bilgilendirmeyi yapmak,
g) Takasbank tarafından kendisine iletilecek bilgileri doğru bir şekilde işlemek ve gerekli
hallerde Takasbank’a geri bildirim yapmak,
h) Yatırımcılarına ait kayıtları doğru ve güncel bir şekilde tutmak.
(2) Yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyeceğini öngörmesi halinde, durumu
sebeplerini de içeren tüm tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ivedilikle Takasbank’a bildirmesi
zorunludur.
(3) Üyeler Prosedür kapsamında düzenlenen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu işlemlere
ilişkin tüm yükümlülüklerin ifası ile çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları iş ve işlemlerden
sorumludur.
(4) Platformlar işlemlerini yetkilendirdiği personel adına tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifreleri
kullanarak uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirirler. Tahsis edilen şifreler kullanılarak sistemde
yapılan işlemler ile şifrelenin yetkisiz kişilerce kullanımından doğan sorumluluklar üyeye aittir.
MADDE 9
Üye faaliyetlerinin durdurulması ve üyelikten çıkarma
(1) Üyelik şartlarının kaybedilmiş olması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, sistemin
güvenli ve kesintisiz işlemesini tehlikeye düşürecek önemli nitelikte risklerin ortaya çıkması
durumunda Takasbank, herhangi bir süre vermeksizin üyenin faaliyetlerini tamamen veya işlem
bazında, geçici olarak durdurmaya veya üyelikten çıkarmaya yetkilidir.
(2) SPK tarafından işlem yapma yetkisinin kaldırılması halinde, üye Takasbank tarafından Sistem
üyeliğinden çıkarılır.
(3) Faaliyetleri durdurulan, üyelikten çıkartılan veya kendi yazılı talebi doğrultusunda üyelikten ayrılmak
isteyen üyelerin Prosedür kapsamında yer alan işlemlerden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder.
(4) SPK tarafından listeden çıkarılan Platformlar nezdinde devam etmekte olan kampanya süreçleri
sonlanmış sayılır ve bu Prosedürün 18inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde yatırımcılar
iade edilir.
MADDE 10 Üyelikten ayrılma
(1) Platform, SPK tarafından listeye alınmaması halinde üyelikten ayrılmış sayılır.
(2) Üyelikten ayrılmak isteyen Platform, bu durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirmesi ve aşağıdaki
yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.
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a) Sistemde gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin tamamlanmış olması,
b) Mevcutta herhangi bir kampanyaya ilişkin bloke edilen fonun kalmamış olması,
c) Takasbank’a karşı Sistem ile alakalı herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması
gerekmektedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hesap İşlemleri
MADDE 11 Platform hesabı
(1) Takasbank nezdinde her bir Platform adına bir üye kodu tanımlanır.
(2) Tanımlanan Platformlar altında “Kitle Fon Platform Proje Hesabı” adında KITLE hesap tipi
tanımlanır.
MADDE 12 Girişim hesabı
(1) Platform altında KITLE hesap tipine bağlı sıra numarası birbirinden farklı her bir girişim adına
açılmış IBAN tanımlı hesaplar açılır.
(2) Platform her bir girişim için Ek:1 de yer alan bilgi formunu doldurarak Takasbank’a iletir.
(3) Yatırımcıların gönderecekleri fonlar her bir girişim için ayrı tanımlanan IBAN tanımlı UYE KODUKITLE-SIRA NO hesabında izlenir.
MADDE 13 Girişim Şirketi Hesabı
(1) Kampanyanın başarılı olması halinde girişim şirketinin kurulmasını takiben toplanan fonun
aktarılacağı hesaptır.
(2) Platform altında her bir girişim şirketi altında açılan hesapta izlenir.
(3) Platform, kampanya sonunda girişimin başarılı olması halinde girişim şirketi kurulduğunda Ek:2 de
yer alan formu doldurarak Takasbank’a iletir.
(4) Girişim hesabındaki bakiye payların yatırımcılara dağıtılmasından sonra Platform’un Takasbank’ a
verdiği Ek:3 de yer alan ödeme talimatı ile Girişim Şirketine ödenir.
(5) Girişim şirketinin Tebliğ’de yer alan sürede kurulamaması halinde Platform’un bildirimini takiben
girişim şirketi hesabında bulunan fonlar yatırımcılara iade edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fon Toplama, Bloke Etme, İade ve Ödemeye İlişkin Esaslar

MADDE 14 Genel Esaslar
(1) Kampanyaya ilişkin değerlendirme, girişim şirketi veya proje için kampanya sayfası oluşturma
süreçlerini Platform yürütür.
(2) Takasbank nezdinde girişim/girişim şirketi adına hesap açma işlemlerini Platform yürütür.
(3) Takasbank, sistemde emanet yetkilisi olup, kitle fonlama platformları aracılığıyla girişim/girişim
şirketi adına toplanan fonların kampanya süresince ve girişim şirketi kurulana ya da toplanan fon
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tutarı kadar sermaye artırımı yapılarak payların MKK nezdinde kayden oluşturulup yatırımcı
hesaplarına aktarılmasına kadar geçen süre zarfında bloke edilmesinden sorumludur.
(4) Toplanan fon, kampanya süresince ve girişimin şirket haline dönüşünceye ya da sermaye artırımı
yapılana kadar geçen sürede Platform altında ilgili girişim adına, girişimin şirket haline
dönüşmesinden ve sermaye artırımı yapılmasından itibaren ise girişim şirketi adına açılacak hesapta
bloke edilir.
(5) Toplanan fonların aktarılmasından önce girişim şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlanmış olması
ve bu fonların yalnızca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak payların yatırımcı hesaplarına
aktarılması karşılığında girişim şirketine aktarılması zorunludur.
(6) Bir girişim şirketi veya girişimci tarafından herhangi bir on iki aylık dönemde kitle fonlama
platformları aracılığıyla en fazla iki kampanya ile fon toplanabilir ve bu dönemde toplanabilecek fon
tutarı Kurulca izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet tanınan ve her yıl Kurul Bülteni
aracılığıyla ilan edilen ihraç sınırını geçemez. Bilgi formunda açıklanmak ve ihraç sınırını geçmemek
kaydıyla talep edilen fon miktarının azami %20’sine kadar ek fon toplanabilir.
(7) 1.000.000 Türk Lirasını aşan fon taleplerinde, hedeflenen fonun en az %10’una tekabül eden tutarın
kampanya süresi içerisinde nitelikli yatırımcılar tarafından karşılanmış olması zorunludur. Bu
zorunluluk toplanan ek fon bakımından uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen sınırların altında olmamak
kaydıyla, girişim şirketi veya girişimci tarafından bilgi formunda belirtilmek kaydıyla nitelikli
yatırımcılara tahsisat oranı belirlenebilir.
(8) Bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarındaki yatırım sınırlarına ilişkin kontroller MKK tarafından
yerine getirilir.
(9) Kampanya süresi, yatırım komitesi tarafından onaylanmış bilgi formunun kampanya sayfasında
yayımlandığı tarihte başlar ve bu süre altmış günü geçemez.
(10) Fon toplama talepleri Platform tarafından Takasbank’ın belirlediği ve bu Prosedürün 15inci
maddesinde belirlenen yöntemler ile iletilir.
(11) Ödeme emirlerinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir ödeme aracı vasıtasıyla yerine getirilmesi gerekir.
(12) Platform, yatırımcılar tarafından kendisine iletilen fon sağlama taleplerini kampanya süresi boyunca
anlık olarak MKK’ya ve Takasbank’a iletir.
(13) Fonların toplanması, toplanan fonların Takasbank nezdinde bu Prosedür’ün 12 ve 13 üncü
maddelerinde belirtilen hesapta bloke edilerek girişim şirketine aktarılması Takasbank tarafından
sağlanır.
(14) Yatırımcılar tarafından fon sağlamaya ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren 48 saat
içerisinde cayma hakkına yönelik bildirimin Platforma iletilmesi suretiyle hiçbir sebep
gösterilmeksizin cayma hakkının kullanılması mümkündür. Platform tarafından Takasbank’a
iletilmek koşulu ile cayma hakkının kullanılmasını izleyen işgünü içerisinde Takasbank tarafından
fon tutarının iadesi için gerekli işlemler yerine getirilir.
(15) Ek satışın olması durumunda ek satış tutarıda dahil hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin
bitiş tarihinden önce toplanması halinde, cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona
ermesi şartıyla kampanya süresi erken sonlandırılabilir. İlgili süreçten Platform ve MKK sorumludur.
(16) Kampanya süresinde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması halinde,
Platform tarafından yatırımcılar arasında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde ödeme listesi
hazırlanarak Takasbank’a iletilir. Takasbank iade işlemlerini Bu Prosedürün 18inci maddesinde yer
alan esaslar çerçevesinde yerine getirir.
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(17) Kampanyanın erken sonlanması veya kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm
yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla hedeflenen fon tutarının toplanmış olması
durumlarında;
a) Girişim şirketi tarafından yürütülen kampanyalarda, Platform hesabı altında girişim şirketi
adına Takasbank nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Platform tarafından Takasbank’a
iletilen Ek:2’de yer alan form aracılığı ile girişim şirketinin Takasbank nezdinde açılan bloke
hesabına aktarılır ve ilgili girişim şirketi tarafından kampanya süresinin sona ermesini takip
eden otuz işgünü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.
b) Girişimci tarafından yürütülen kampanyalarda, kampanya süresinin sona ermesini takip eden
doksan gün içinde girişim şirketi kurularak Platform tarafından Takasbank’a iletilen Ek:2’de
yer alan form aracılığı ile Takasbank nezdinde Platform hesabı altında girişimci adına açılan
hesapta bloke edilen fon, girişim şirketinin Takasbank nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır
ve en geç kuruluş işleminin ticaret siciline tescilini takip eden otuz işgünü içinde ilgili girişim
şirketi tarafından toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.
c) Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Platform, her bir yatırımcının
sağladığı fon tutarını ve bunun karşılığında çıkarılacak payların toplam nominal değerinin
bilgisini MKK’ya derhal iletir. Girişim şirketi, tüm paylarının Kanunun 13 üncü maddesi
çerçevesinde MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına
aktarılmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini derhal sağlar.
ç) Sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin
hesaplarına aktarılmasına ve bunu takiben Takasbank nezdinde girişim şirketi adına bloke
edilen fonun Platform tarafından Takasbank’a iletilen Ek:3 yer yer alan form aracılığı girişim
şirketi hesabına gönderilir ve bu işlemle birlikte kampanya süreci sona erer ve Takasbank’ın
emanet yetkilisi olarak sorumluluğu biter.
(18) Hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihi veya kampanya süresiyle birlikte cayma
hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması
halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden işgünü içinde Platform tarafından yapılacak bildirim üzerine
Takasbank nezdinde bloke edilen tutarlar, bu bildirimi takip eden işgünü içinde Takasbank tarafından
yatırımcılara iade edilir ve bu suretle kampanya süreci sona erer. İade işlemleri bu Prosedürün 18inci
maddesinde belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir.
(19) Listeden çıkarılan Platformlar nezdinde devam etmekte olan kampanya süreçleri sonlanmış sayılır
ve toplanan fonlar Takasbank tarafından belirlenen esaslara göre yatırımcılara iade edilir.
(20) Yatırımcılar tarafından kampanya bazında ilgili Platforma iletilen fon sağlama taleplerine ilişkin
ödemeler ile Takasbank’a intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilmesine ve kampanya süresinin
sona ermesini takiben payların üye bazında dağıtımının tespitine yönelik işlemler MKK ve Takasbank
tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak Platform tarafından gerçekleştirilir.
MADDE 15 Fon Toplama ve Ödeme Yöntemleri
(1) Yatırımcılar bir kampanyaya ait fon sağlama taleplerini Platformlar tarafından sağlanan ekranlar
üzerinden sisteme girerler.
(2) Yatırımcı kampanya için ödemeleri
a) Kredi kartı
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b) EFT
ile yapabilir.
(3) Platforma fon sağlama talebi girildiğinde;
Kredi kartı ile ödeme seçeneği seçilmiş ise;
a) Yatırımcı Platform ekranlarından ödemenin yapılacağı Takasbank Ödeme Ekranına
yönlendirilir.
b) Ödemenin yatırımcının kendi adına düzenlenmiş kredi kartı ile yapılması zorunludur.
c) Ödeme tuşuna basıldığından Takasbank tarafından MKK’dan limit sorgulaması yapılır. Eğer;
i. Yatırımcının/girişimin limiti yeterli ise tahsilat yapılarak girişim hesabına aktarılır ve
MKK’ya limit azalt talimatı iletilir.
ii. Yatırımcının/girişimin limiti yetersiz ise tahsilat yapılmaz ve işlem red edilir.
EFT ile ödeme seçeneği seçilmiş ise;
a) Platform ekranından, Takasbank nezdinde ilgili girişim adına açılan ve fonun gönderileceği
Takasbank hesabının IBAN bilgisi yatırımcıya görüntülenir.
b) Yatırımcı platform üzerinden, EFT ile ödeme talimatı girdiğinde, platformdan Takasbank’ a
web servis ile ilgili referans numarasını içeren talimat bilgileri gönderilir.
c) EFT gönderilirken Platform tarafından talimat girişi anında oluşturulan referans bilgisinin
açıklama alanına girilmesi zorunludur.
ç) EFT girişimin Takasbank’ taki blokeli hesabına Takasbank’a iletildiğinde ilgili referans
numarası ile Platformun Takasbank’a ilettiği talimat bilgileri kontrol edilir. Platformdan
iletilen talimat bilgileri ile EFT talimat bilgileri uyumlu ise ödeme ve talimat eşleştirilir,
MKK’ya limit sorgusu yapılır.
i. Yatırımcının/girişimin limiti yeterli ise MKK’ya limit azalt talimatı iletilir.
ii. Yatırımcının/girişimin limiti yetersiz ise gelen tutar EFT ile gönderen yatırımcıya iade
edilir.
MADDE 16 Bloke İşlemleri ve girişim şirketine aktarım
(1) Yatırımcılar tarafından kampanya adına yatırılan tutarlar her bir girişim adına açılmış hesaplarda
kampanya süresi tamamlanıp girişim şirketi kurulana kadar bloke edilir.
(2) Toplan fonlar girişim şirketinin kurulmasına takiben Platform tarafından Ek:2 ile yapılan bildirimi
takiben Takasbank nezdinde girişim şirketi adına açılan hesaba aktarılır.
(3) Sermaye artırımı ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin hesaplarına
aktarılmasını takiben girişim şirketi adına Takasbank’ta bloke edilen tutar Platformdan alınacak Ek:3
de yer alan talimat ile girişim şirketine ödenir.
MADDE 17 Cayma Hakkı
(1) Yatırımcılar tarafından fon sağlamaya ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren 48 saat
içerisinde cayma hakkına yönelik bildirimin Platforma iletilmesi suretiyle hiçbir sebep
gösterilmeksizin cayma hakkının kullanılması mümkündür. Cayma hakkının kullanılmasını izleyen
işgünü içerisinde Takasbank tarafından fon tutarının iadesi için gerekli işlemler yerine getirilir.
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(2) Ek satışın olması durumunda ek satış tutarı da dahil hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş
tarihinden önce toplanması halinde, birinci fıkrada belirtilen cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar
bakımından sona ermesi şartıyla kampanya süresi erken sonlandırılabilir.
(3) Kampanya süresi içinde, yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni
hususların ortaya çıkması halinde, bu durum bilgi formunun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi
öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte girişim şirketi veya girişimci tarafından derhal
Platforma bildirilir. Girişim Bilgi formunda yapılan ek ve değişikliklerin yatırım komitesi tarafından
onaylanarak yayımlandığı tarihten önce ödeme emrini veren yatırımcılar açısından cayma hakkı
süresi bilgilendirme anından itibaren yeniden başlar.
(4) Cayma hakkı kullanımına ilişkin bildirimler Platforma yapılır ve Platform tarafından Takasbank’a
iletilir.
(5) Cayma hakkının Platform tarafından Takasbank’a iletilmemesi halinde Takasbank’ın herhangi bir
sorumluluğu bulunmaz.
MADDE 18 İade Yöntemleri
(1) Cayma hakkı, hedeflenenden fazla fon toplanması veya kampanyanın başarısız olması gibi
durumlarda toplanan fonların yatırımcılara iadesi Platform tarafından iletilen bilgi çerçevesinde
Takasbank tarafından yerine getirilir.
(2) İadeler;
a) Cayma hakkı kullanılması kaynaklı ise cayma hakkının kullanılmasını izleyen ilk iş günü,
b) Kampanya süresinde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması
halinde, Platformca yatırımcılar arasında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde belirlenen dağıtım
listesi dikkate alınarak Platform tarafından Takasbank’a bildirim yapılmasını takip eden ilk iş
günü,
c) Prosedürün 14 ncü maddesinin on sekizinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin süresi içinde
yerine getirilmemesi halinde, ilgili sürelerin bitimini takip eden işgünü içinde Platform
tarafından yapılacak bildirimi takip eden ilk işgünü,
ç) Kampanya süresinin bitiş tarihi veya kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm
yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin
bitimini takip eden işgünü içinde Platform tarafından yapılacak bildirimi takip eden ilk işgünü,
fonların toplandığı yönteme uygun olarak EFT ya da kredi kartına iade şeklinde gerçekleşir.
(3) SPK tarafından listeden çıkarılan Platformlar nezdinde devam etmekte olan kampanya süreçleri
sonlanmış sayılır ve üyeliğin sonlaması ile birlikte yatırımcılara iade edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve son Hükümler
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MADDE 19 Ücret ve komisyonlar
(1) Takasbank’ın bu Prosedür kapsamında sunmuş olduğu hizmetler karşılığında Platformlara
uygulanacak ücret ve komisyonlar Takasbank Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ücret ve
komisyonlara ilişkin değişiklikler Genel Mektup yolu ile katılımcılara duyurulur.
(2) Ücretler her yıl Takasbank tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde arttırılabilir.
MADDE 20 Teknik yeterlilikler
(1) Takasbank, Platformlardan sistemlere bağlantı için kullanılacak en az bir statik IP adresi talep
edecektir.
(2) Takasbank sistemlerine erişim yalnızca Platformların resmi olarak belirttiği statik IP’ler üzerinden
yapılabilir.
(3) Yapılan testler ve canlı ortam geçişi sonrası Takasbank sistemine yapılacak her bir isteğin
cevaplanma süresi kontrol edilecektir. Takasbank’ın aksi gördüğü durumlar Platformlara bildirilecek
ve Platformların iyileştirmeleri yapması gerekecektir.
(4) Takasbank sistemine yapılacak servis entegrasyonlarında REST servis mimarisi kullanılacaktır.
(5) Platformlar aşağıdaki maddelerde geçen konularda Takasbank’ı bilgilendirmelidir.
a. Kabul kriterlerini etkileyecek mimari ve altyapı çalışmaları
b. Planlı veya plansız Takasbank’ı etkileyen kesintiler
c. Bütün bilgi güvenliği olayları
MADDE 21 Olağanüstü durumlar
(1) Takasbank, sistemin işleyişinin olumsuz etkileneceğini öngördüğü olağanüstü durumların varlığı
halinde alınacak önlemleri belirlemeye ve uygulamaya yetkilidir.

MADDE 22 İşlem Saatleri
(1) Kredi kartı ile tahsilat işlemleri 7/24 yapılabilir.
(2) EFT ile tahsilat işlemleri EFT’nin açık olduğu iş günlerinde ve saatlerde gerçekleşir.
(3) Kredi kartı iade işlemleri Platform tarafından yapılan bildirimi takip eden ilk iş günü gerçekleşir.
(4) EFT ile iadeler EFT sisteminin açık olduğu iş günlerinde saat 09.00-17.15 arası, yarım iş günlerinde
09.00-12.30 arası gerçekleşir. Bu saatler dışında gelen iade talepleri bir sonraki iş günü gerçekleşir.
MADDE 23 Disiplin hükümleri
(1) Takasbank;
a) Prosedür ile Takasbank tarafından hazırlanan diğer düzenlemelere uymayan,
b) Sistemin işleyişini olumsuz şekilde etkileyen ve Sistemin güvenli ve kesintisiz işlemesini
tehlikeye düşürecek riskler taşıyan,
c) Olağanüstü durumlar nedeniyle Prosedürün 21 inci maddesi çerçevesinde alınan önlemleri yerine
getirmeyen,
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ç) Takasbank tarafından Prosedür kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak istenen bilgi ve
belgeleri vermeyen ve düzeltilmesi veya yapılması istenilen değişiklikleri yerine getirmeyen
üyeler hakkında,
MTK Yönetmeliğinin 7 nci bölümünde yer alan disiplin hükümlerini uygular.
MADDE 24 Prosedürde değişiklik
(1) Takasbank bu Prosedürü değiştirmeye yetkilidir. Prosedürün değiştirilmesinin ilgili mevzuat
uyarınca yetkili mercilerin onayına tabi kılındığı durumlarda, değişiklikler söz konusu onayı
müteakip uygulamaya alınır.
(2) Prosedürde yapılacak yapısal değişiklikler, üyelerin gerekli teknik veya hukuki alt yapıyı
hazırlamalarını teminen en az on beş gün önce üyelere bildirilir.
MADDE 25 Prosedürde hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak hükümler
(1) Prosedürde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 26 İş Sürekliliği
(1) Sistemin iş sürekliliği planı ve olağanüstü durum kuralları, “Takasbank İş Sürekliliği Yönergesi” ve
Takasbank İş Sürekliliği Yönergesine bağlı alt düzenlemeler ve süreklilik planları ile düzenlenmiştir.
İş sürekliliğine ilişkin genel politika metinleri Takasbank web sitesi vasıtası ile üyelere duyurulur.
MADDE 27 Duyurular
(1) Bu Prosedür kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylar ve değişiklikler Takasbank tarafından
yayımlanacak Genel Mektuplar ya da duyurular ile katılımcılara bildirilir.
MADDE 28 Yürürlük
(1) Bu Prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 29 Yürütme
(1) Bu Prosedür hükümlerini Genel Müdür yürütür.
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EK:1
PLATFORM GİRİŞİM HESAP AÇMA FORMU
Tarih:
Takasbank Platform Üye Kodu
Proje Kodu
(Platform kodunu da içeren MKK
tarafından belirlenen algoritma ile
Platform tarafından verilecek kod.)

Proje Adı
Proje Kısa Tanımı

Girişimci/Girişim Şirketi Ad
Soyad/Ünvanı:
Girişimci/Girişim Şirketi VKN /
TCKN
Toplanacak Kitle Fon Tutarı
(TL)
Ekstra Fon Talebi
Fon Toplama Başlangıç Tarihi
Fon Toplama Bitiş Tarihi

İmza

İmza

*Formun Şirketi en geniş yetkiyle temsil eden kişiler tarafından imzalanması zorunludur.
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PLATFORM GİRİŞİM ŞİRKETİ BİLDİRİM FORMU

EK:2

Tarih:
Takasbank Platform Üye Kodu
Proje Kodu
(Platform kodunu da içeren MKK
tarafından belirlenen algoritma ile
Platform tarafından verilecek kod.)

Proje Adı
Girişim Şirketi Ünvanı

Girişim Şirketi VKN
Aktarılacak Fon Tutarı (TL)
Girişim Şirketi İletişim Yetkilisi
Girişim Şirketi Adres
Girişim Şirketi Tel:

Yukarıda detayları verilen proje adına toplanan fonun, Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’nin “Kampanya Süreci” başlıklı
17nci maddesinin 7. Fıkrasının (b),(c),(d) bendleri kapsamında Bankanız nezdinde İlgili Girişim Şirketi adına açılan hesaba
aktarılması ve sermaye artırımı süreci tamamlanıp, tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin
hesaplarına aktarılmasına ve tarafımızdan Bankanıza verilecek ödeme talimatına kadar bloke edilmesi hususunu bilgilerinize
sunarız.

İmza

İmza

(*)Formun Şirketi en geniş yetkiyle temsil eden kişiler tarafından imzalanması zorunludur.
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PLATFORM GİRİŞİM ŞİRKETİ ÖDEME TALİMATI

EK:3

Tarih:
Takasbank Platform Üye Kodu
Proje Kodu
(Platform kodunu da içeren MKK
tarafından belirlenen algoritma ile
Platform tarafından verilecek kod.)

Proje Adı
Girişim Şirketi Ünvanı

Ödeme Yapılacak IBAN No
Girişim Şirketi VKN
Girişim Şirketi Hesabına
Aktarılacak Fon Tutarı (TL)
Fon Aktarım Tarihi
Girişim Şirketi İletişim Yetkilisi
Girişim Şirketi Adres
Girişim Şirketi Tel:
Yukarıda detayları verilen girişim Şirketi Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’nin “Kampanya Süreci” başlıklı 17nci maddesinin
7. Fıkrasında yer alan yükümlülükleri yerine getirerek kampanya sürecini ve MKK nezdinde yatırımcılara pay dağıtım işlemlerini
tamamlamıştır. Fonlama kapsamında toplanan ve yukarıda yer alan tutarın girişim şirketine ödenmesi hususunu bilgilerinize
sunarız.

İmza

İmza

*Formun Şirketi en geniş yetkiyle temsil eden kişiler tarafından imzalanması zorunludur.
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