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ISIN TÜRKİYE PORTALI KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ 
 

 

İşbu taahhütname, ………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………........…………………………………………..………

……...……… adresinde faaliyet gösteren menkul kıymet ihraççısı kurum  tarafından, İstanbul Takas 

ve Saklama Bankası A.Ş. ’ye (bundan böyle Takasbank olarak anılacaktır), 

http://www.isinturkiye.com.tr internet sitesi (bundan böyle ISIN Türkiye Portalı olarak anılacaktır) 

üzerinden yapılan ISIN talebi işlemlerine ilişkin olarak verilmiştir. 

 

Bu çerçevede; 

 

1) ISIN taleplerimizi yazılı talimat olmaksızın, ISIN Türkiye Portalı üzerinden alacağımız 

kullanıcı e-posta ve şifreleri kullanarak yapacağımızı, ISIN Türkiye Portalı üzerinden giriş 

ve doğrulamasını yaptığımız ISIN talep talimatlarında yer alan bilgilerin sorumluluğunun 

tarafımıza ait olduğunu, yapılan işlem sonucu Takasbank’ın veya başka bir kuruluş ya da 

kişinin zarara uğramasına neden olunduğu takdirde bu zararı karşılayacağımızı, sistemden 

kaynaklanan gecikme ve zararlardan Takasbank’ın sorumlu olmadığını, edimlerimizi gereği 

gibi ifa etmememizden dolayı herhangi bir zararın oluşması halinde Takasbank’ın bildirdiği 

hesaplara gerekli ödemeleri yapacağımızı veya Takasbank nezdindeki hesaplarımızdan bu 

zararın Takasbank tarafından mahsup edileceğini, 

 

2) ISIN Türkiye Portalı’nda işlem yapabilecek en az iki kişiye ait isim –soy isim ve kurumsal 

e-posta bilgilerini imzalı yetki belgesi düzenleyerek Takasbank’a ileteceğimizi, bu kişilerin 

ISIN Türkiye Portalı üzerindeki tüm işlemlerde şirketimiz adına giriş veya doğrulama 

yapabileceğini, kurum çalışanı olmadığı durumlarda kurum yetkililerince imzalanmış beyan 

ile işlem yapacak kişileri belirteceğimi,  

 

3) ISIN Türkiye Portalı üzerinde işlem yapan kişilerin yetkilerinin kaldırılması için yetki iptal 

talebimizi ISIN Türkiye Portalı üzerinden yetkili bir kullanıcı tarafından yapacağımızı veya 

Takasbank’a imzalı yetki iptal yazısı ile göndereceğimizi, yetkileri iptal edilene kadar verilen 

yetkilerin geçerli olacağını,  

 

4) Yetki belgesi ile Takasbank’a bildirdiğimiz e-posta adresleri ve ISIN Türkiye Portalı 

üzerinden alınan şifreler ile portal üzerinden yapılan her türlü ISIN talebine istinaden 

gerçekleşen işlemlere hiç bir itiraz hakkımızın olmayacağını, kullanıcı bilgilerini ve şifreleri 

ilgilisinden başka kimseye vermeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı, bu bilgilerin 3. 

kişilerce öğrenilmesi halinde, bunu yazılı olarak, en seri şekilde Takasbank’a 

bildireceğimizi, bu süre içinde yapılacak işlemlerin Şirketimiz tarafından yapılmış 

sayılacağını, her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,  bu işlemlerden Takasbank’ın 

sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, 
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5) Yetki belgesi düzenlememiz durumunda ihraca aracılık eden aracı kurum, danışman şirket, 

hukuk müşavirliği gibi kurumumuz dışındaki kurum çalışanlarına da ISIN Türkiye 

Portalı’nda işlem yetkisi verebileceğimizi, bu kişilerin yaptığı her türlü işlemin Şirketimiz 

tarafından yapılmış sayılacağını ve bu işlemlerden Takasbank’ı sorumlu tutamayacağını, her 

türlü sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, 

 

 

6) Takasbank’ın kusurundan kaynaklanan teknik arıza halleri hariç  ve her türlü mücbir hal veya 

yargı ya da yetkili idari kuruluşların kararları ile başka sebepler nedeniyle işlemlerin 

gerçekleşememesi halinde Takasbank’ın sorumlu tutulmayacağını, 

 

7) Talep edilen ISIN bilgileri kapsamında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Takasbank’ın taraf 

olmayacağını, doğabilecek her türlü zararın tarafımıza ait olduğunu, 

 

8) Yapılacak işlemlerde, Takasbank tarafından önceden duyurulmuş, yayınlanmış bulunan tüm 

kurallara aynen uyacağımızı, Takasbank’ın her türlü değiştirici, düzenleyici yetkiye sahip 

olduğunu ve bu yetkilerin kullanılmasına hiç bir itiraz hakkımızın bulunmadığını, 

 

9) Sistem kurallarının ISIN Türkiye Portalı’nda yayımlandığı veya duyurulduğu andan itibaren 

geçerli olduğunu,  

 

10) Takasbank’a gönderilen ödemelerde ve/veya Takasbank’tan alınan her türlü ödeme 

iadesinde yapılan işlemlerle ilgili her türlü ücret, vergi ve komisyonu ödeyeceğimizi, 

ödemediğimiz takdirde, Takasbank’ın nezdindeki hesaplarımızdan mahsuba yetkili 

olduğunu, 

 

11) ISIN Türkiye Portalı internet sitesine veya bu internet sitesine bağlantılı olan sitelere, 

hesaplara ya da bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim sağlanmayacağını, internet sitesinde 

veri akışı içeriğinin kopyalanmayacağını ya da indirilmeyeceğini, erişimimize izin 

verilmeyen web sitesi menülerine girişe teşebbüs edilmeyeceğini, siteyi veya sitenin 

sistemlerini etkileyecek ve zarar verecek derecede yoğun taleplerin iletilmeyeceğini, internet 

sitesi veya sistemleri ile ilgili tersine mühendislik yapılmayacağını, başka 

kullanıcının/kullanıcıların internet sitesini kullanmasının kısıtlanamayacağını ya da 

engellenemeyeceğini, 

 

 

12) ISIN Türkiye Portalı internet sitesine göndereceğimiz içeriklerin;  üçüncü tarafın fikri 

mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini (telif hakları gibi), hakaret vefa iftira içermeyeceğini, 

o bir tüzel kişiliğin ticaret sırlarını ifşa etmeyeceğini, sahte, kanuna aykırı, tehditkâr, taciz 

edici ve müstehcen nitelikte olmayacağını ve ayırımcılık içermeyeceğini, yasa dışı davranışa 

teşvik etmeyeceğini, sitede bulunanlar dışındaki ürünlerin ve hizmetlerin reklamını 

yapmayacağını,  virüs, kötü niyetli yazılım, casus yazılım ya da diğer zararlı içerik veya 

kodları taşımayacağını, 

 



 

3 / 10 

 

13) ISIN kodu başvurusu için kullanıcının ISIN Türkiye Portalı internet sitesine kaydı ve internet 

sitesi kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını onaylayacağını; kullanıcı kaydının 

onaylanmasından sonra ISIN talep sürecinin başlayacağını, 

 

14) Takasbank’ın bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve programların 

kullanılması sırasında ISIN Türkiye Portalı internet sitesi kullanım şartları ve gizlilik 

politikası kurallarının ihlali, haksız fiil ya da başka sebeplerle doğabilecek doğrudan ya da 

dolaylı hiçbir zarardan sorumlu olmadığını, 

 

15) Takasbank’ın, ISIN Türkiye Portalı internet sitesinde bulunan bütün bilgilerin ve bilgi 

içeriğinin fikri mülkiyet hakkına sahip olduğunu, Takasbank’tan önceden yazılı onay 

alınmaksızın bu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her türlü veri tabanının 

kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, dağıtımı, satılmasının 

yasak olduğunu, internet sitesinin ticari amaçlar için kullanılamayacağını, kullanıcı, telif 

hakları ile ilgili uyarıların göz önüne alınacağını, 

 

16) ISIN Türkiye Portalı internet sitesi sorgulama sayfasında tahsis edilmiş ISIN kodlarına 

ilişkin bilgilerin kamu tarafından araştırılmasına izin verildiğini,    

       

17) Yapılan işlemin Takasbank kayıtları ile kanıtlanacağını, Takasbank’ın kayıtlarının kesin 

delil sayılacağını, bu kayıtların bağlayıcılığı sebebiyle borç altına girebileceğimizi, bu 

taahhüdümüzün Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre münhasır delil 

sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu, 

 

18)  İhtilafların çözümünde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin 

yetkili olduğunu, 

 

 kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

  

Kurumun Unvanı : 

 

 

Tarih    : 

 

 

Unvan –Kaşe  : 

 

 

 

İsim – İmza  : 
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ISIN TÜRKİYE KULLANIM ŞARTLARI 
 

Takasbank tarafından kullanıma sunulan ISIN Türkiye (www.isinturkiye.com.tr ) web sitesini 

ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu web sitesinin amacı, Finansal araçlara  ISIN (Uluslararası 

Menkul Kıymet Numarası,  International Securities Indentification Number) ve – CFI (Finansal 

Araç Sınıflandırma, Classification of Financial Instruments) kodlarını tanımlayarak finans 

sektörüne hizmet etmektir. Bu web sitesi ve içerdiği bütün bilgiler bireysel kullanım için 

tasarlanmamıştır;  kullanım şartlarını kabul ederek bir menkul kıymet ihraççısı kurumu temsil 

ettiğinizi ve web sitesinin içerdiği bütün bilgileri sadece iş-ticari amaçlı olarak kullanacağınızı 

kabul etmiş oluyorsunuz. 

Siteyi kullanmadan önce lütfen kullanım şartlarını, kullanım taahhütnamesini ve gizlilik şartlarını 

dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesine erişim sağladığınızda, ISIN Türkiye web sitesi kullanım 

şartları ve gizlilik politikası kurallarına uymayı ve taahhütnameyi kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca, 

hukuki olarak kullanım şartlarını kabul etmeye haiz olduğunuzu ve hukuki sözleşmelere taraf 

olabilmek için reşit olduğunuzu kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu web sitesini işvereninizin 

(menkul kıymet ihraççısı) temsilcisi olarak kullanıyorsanız, işvereniniz adına hareket etmeye 

yetkili olduğunuzu kabul etmiş oluyorsunuz. 

Web sitesinden indirdiğiniz ya da aldığınız belli hizmetler ya da bilgiler/ürünler, erişildikleri anda 

bazı ek kullanım şartlarına tabi olabilirler. 

1. Giriş 

ISIN kodu, Türkiye'yi temsilen ilk iki harfi "TR" olmak kaydı ile toplam 12 haneden oluşacak 

şekilde tanımlanan yegâne uluslararası menkul kıymet tanımlama kodudur. CFI kodu ISIN kodunu 

tamamlayıcı nitelikte olup, menkul kıymetlerin uluslararası standartta sınıflandırılmasını sağlar. 

CFI kodları ISIN kodu ile birlikte tahsis edilir. 

ISIN kodları,  ISO 6166 standartları ile uyumlu olarak ulusal numaralandırma kuruluşları 

tarafından tahsis edilir. Takasbank Türkiye’nin ulusal numaralandırma kuruluşu olarak, 1995 

yılından bu yana ISIN kodu tahsis etmektedir. CFI kodları ISO 10962 standardına göre üretilir ve 

6 haneden oluşur. 

2. Kullanım Şartları 

Bu web sitesini kullanırken uyulması gereken şartlar aşağıda bulunmaktadır; 

 Web sitesine ya da web sitesine bağlantılı olan hesaplara ya da bilgisayar sistemlerine 

yetkisiz erişim sağlanmaması, 

 Web sitesinde veri akışı içeriğinin kopyalanmaması ya da indirilmemesi, 

 Erişiminize izin verilmeyen web sitesi menülerine girişe teşebbüs edilmemesi, 

 Siteyi veya sitenin sistemlerini etkileyecek ve zarar verecek derecede yoğun taleplerin 

iletilmemesi, 

 Web sitesi veya sistemleri ile ilgili tersine mühendislik yapılmaması 

http://www.isinturkiye.com.tr/
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 Başka kullanıcının/kullanıcıların web sitesini kullanmasının kısıtlanmaması ya da 

engellenmemesi 

 Web sitesine gönderdiğiniz içeriklerin; 

o üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi (telif hakları gibi), 

o hakaret vefa iftira içermemesi, 

o bir tüzel kişiliğin ticaret sırlarını ifşa etmemesi, 

o sahte, kanuna aykırı, tehditkar, taciz edici ve müstehcen nitelikte olmaması 

ve ayırımcılık içermemesi, 

o yasa dışı davranışa teşvik etmemesi, 

o sitede bulunanlar dışındaki ürünlerin ve hizmetlerin reklamını yapmaması, 

o virüs, kötü niyetli yazılım, casus yazılım ya da diğer zararlı içerik veya 

kodları taşımaması gerekmektedir. 

ISIN Türkiye web sitesi kullanıcıları, burada belirtilen kullanım şartlarını kendileri ve temsil 

ettikleri kurumlar adına kabul ettiklerini beyan etmektedirler. Kullanıcının ya da temsil edilen tüzel 

kişinin bu şartları kabul etmemesi durumunda, web sitesinin kullanımı yasaklanmıştır.  

ISIN kodu başvurusu için kullanıcın ISIN Türkiye web sitesine kaydı ve web sitesi kullanım 

şartlarını ve gizlilik politikasını onaylaması gerekmektedir. Kullanıcı kaydının onaylanmasından 

sonra başvuru süreci başlamaktadır. 

Takasbank, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve programların kullanılması 

sırasında ISIN Türkiye web sitesi kullanım şartları ve gizlilik politikası kurallarının ihlali, haksız 

fiil ya da başka sebeplerle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.  

3. Site içeriğinin mülkiyet hakkı 

Takasbank,  ISIN Türkiye web sitesinde bulunan bütün bilgilerin ve bilgi içeriğinin fikri mülkiyet 

hakkına sahiptir. Takasbank’ dan önceden yazılı onay alınmaksızın bu web sayfasındaki bilgilerin 

ya da bu sayfaya ilişkin her türlü veri tabanının kısmen ya da tamamen kopyalanması, 

değiştirilmesi, yayımlanması, dağıtımı, satılması yasaktır. Web sitesinin ticari amaçlar için 

kullanılması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, telif hakları ile ilgili uyarıları 

göz önüne almak zorundadır. 

ISIN, CFI ve bunlara ilişkin menkul kıymet bilgileri ya da diğer fikri mülkiyet haklarının 

Takasbank’a tamamen ve geri alınamaz şekilde devredildiğini kabul etmektesiniz. 

4. Site içeriğinin doğruluğu 

ISIN Türkiye web sitesinde bulunan bilgiler tüzel kişi temsilcileri tarafından beyan edilen 

bilgilerdir ve bu beyan site yöneticisi tarafından doğru kabul edilmektedir. Bu bilgilerin kullanıcılar 

tarafından farklı sebepler ile kullanılması riski tüzel kişinin temsilcisine aittir, ISIN Türkiye web 

sitesi yöneticisi hiçbir sorumluluk kabul etmez.  
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5. Kamuyu bilgilendirme  

ISIN Türkiye web sitesi sorgulama modülü ile almış olduğunuz ISIN kodunun, bu koda ilişkin 

menkul kıymet bilgilerinin ve bağlantılı diğer kod bilgilerinin (CFI, FISN ve işlem kodu gibi) 

kamuya açılacağını kabul etmektesiniz.  

Ayrıca üretilen ISIN bilgileri ANNA tarafından yetkilendirilen servis sağlayıcılara günlük olarak 

raporlanmaktadır.  

 

6. ISIN Türkiye web sitesi üzerinden sisteme giriş ve kullanıcı hesabı oluşturma 

ISIN Türkiye web sitesi üzerinden sisteme girebilmek ve kullanıcı hesabı oluşturma işlemlerini 

tamamlayabilmek için kişisel/ticari bilgiler vererek bir hesap oluşturmak durumundasınız. 

Verdiğiniz e-posta adresi ve bildirdiğiniz şifre ile oluşturulan hesabınız ile ilgili olarak şifrenizin 

güvenliğinden ve diğer kişisel bilgilerin doğruluğundan siz sorumlusunuz. Takasbank, şifrenizin 

ya da hesabınızın tarafınızca korunamamasının sonucunda oluşacak zararlardan hiçbir şekilde 

sorumlu değildir.   

ISIN Türkiye sitesi üzerinde yapılacak tüm başvurular sadece kurumsal e-posta uzantısı olan e-

posta sahibi kişiler tarafından yapılabilir. Kurumsal uzantılı e-posta adresinin olmadığı 

durumlarda, tüzel kişi yetkilileri tarafından imzalanmış dilekçe ile kurumsal uzantılı olmayan e-

postaların ISIN işlemlerinde kullanılması talep edilebilir.  Takasbank’a iletilecek tüm belgeler tüzel 

kişinin imza yetkisine sahip, vekaletname ile yetkilendirilmiş ya da hakkında yetki belgesi 

düzenlenmiş yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.  

Takasbank, ISIN için menkul kıymet ihraççısı kurum adına başvuruda bulunan ve imzalayan 

şahısların doğruluğunun ispatını isteme hakkına sahiptir. 

ISIN tahsis, güncelleme ve iptal süreçlerinin ANNA (Uluslararası Menkul Kıymet 

Numaralandırma Kurumları Birliği, Association of National Numbering Agencies) ve Takasbank 

tarafından belirlenen şartlara tabi olduğunu kabul etmektesiniz. 

7. Bilginin Toplanması ve dağıtılması 

ISIN Türkiye web sitesi üzerinden tarafınız ile ilgili sisteme girdiğiniz tüm bilgilerin doğru ve 

güncel olduğunu beyan ve kabul etmektesiniz.  

İhraççı kurumlar, ISIN Türkiye web sitesi üzerinden kayıtlı olan ISIN bilgilerini her an güncel 

tutmak ile yükümlüdür. Gerekli değişiklikler ISIN Türkiye web sitesi üzerinden yapabilir. Aksi 

durumda Takasbank herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.   

 

ISIN bilgilerinin güncellenebilir alanları uluslararası standartlar ve ülke uygulamaları çerçevesinde 

Takasbank tarafından belirlenir. Takasbank tarafından güncellenebilir bilgi olarak belirtilen 

bilgiler dışındaki bilgilerin güncellenmesi mümkün değildir. Gerekli durumlarda, mevcut ISIN’ın 

iptal edilerek yeni ISIN alınması yoluna gidilebilir.  
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Takasbank, ihraççı kurumun onayını almaksızın ilgili kanun’un zorunlu kıldığı hallerde ve/veya 

ulusal numaralandırma kuruluşu ya da ANNA standartlarına veya kurallarına göre ISIN kod 

bilgilerini değiştirme ve güncelleme yetkisine sahiptir.  

 

8. Elektronik Haberleşme 

7201 sayılı 1959 tarihli Tebligat Kanunun 7. maddesine yapılan 11/01/2011 tarihli değişiklik ile 

yargı mercileri, kamu kurumları, barolar ve noterler tarafından anonim, limited ve sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirketlere yapılacak tebligatların elektronik yolla yapılması zorunlu 

kılınmıştır. Bu kapsamda,  

1) Takasbank ISIN web sitesinden tarafınıza ulaştırılacak mesajlar ya da tarafınızdan 

Takasbank ISIN web sitesine ulaştırılacak olan mesajlar elektronik ortamda 

gönderilecektir. Takasbank ISIN web sitesi kullanıcıları, elektronik ortamda e-posta 

almayı, e-posta ile kendilerine bildirilen şartları yerine getirmeyi kabul eder. 

 

2) Takasbank ISIN üretimi hizmeti, üretilen ISIN ve CFI kodunun üretimini talep eden 

tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilmesi ile sona erer. E-postanın karşı tarafa 

ulaşmamasının takibi tamamen karşı tarafa aittir.  

 

9. ISIN Türkiye web sitesinde yapılacak değişiklikler 

ISIN Türkiye web sitesi, ISO 6166 (ISIN) standardının gereklilikleri yanı sıra ANNA yönergeleri 

ve Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu arasındaki işleyiş doğrultusunda 

geliştirilmeye açıktır. Ayrıca ISIN Türkiye web sitesi yöneticisi kullanım şartları ve gizlilik 

politikasında değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Değişiklikler sitede yayımlandığı anda 

yürürlüğe girer. 

10. ISIN Türkiye web sitesine erişimin askıya alınması veya durdurulması 

ISIN Türkiye web sitesi, 7/24 saat hizmete açık olmakla birlikte; bakım çalışmaları ya da teknik 

arıza durumlarında erişimde kesintiler öngörülebilir. ISIN Türkiye web sitesi yöneticisi web 

sitesine kısa süreli erişimi kısıtlama, askıya alma ya da durdurma hakkını saklı tutmaktadır.  

ISIN Türkiye web sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir 

performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya 

sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarardan Takasbank 

sorumlu değildir.  

ISIN Türkiye web sitesi kullanıcıları, kullanım esnasında yaşadıkları sorunlar ile ilgili olarak 

Takasbank ile iletişime geçmek ile yükümlüdür. 
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11. Tazminat  

Menkul kıymet ihraççısı kurum, ISIN Türkiye web sitesinin tüzel kişi veya tüzel kişiye ait hesap 

bilgilerini kullanan üçüncü şahıslar tarafından zarar görmesi halinde meydana gelecek tüm kayıp, 

hasar, masraf ve giderlerin tazmin edilmesinden sorumludur. 

12. Olağanüstü durumlar 

ISIN Türkiye web sitesi sistem yöneticilerinin sorumluluğu dışında gerçekleşen olağanüstü 

hallerde (yangın, grev, teknik problemler, virüs saldırısı vs.) web sitesindeki işlemlerin kısıtlanması 

veya durdurulmasına müdahale edemeyebilir. 

13. ISIN ücret tarifesi 

ISIN Türkiye web sitesine kullanıcı kaydı için ücret talep edilmemektedir. 

Üretilen ISIN kodları bilgi amaçlı olarak, kamu yararına hizmet etmek amacı ile web sitemizde 

ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. 

ISIN Türkiye web sitesine erişim ve web sitesi içeriği ile ilgili garanti verilmemektedir. ISIN 

Türkiye web sitesi kayıtlarındaki yanlışlıklar mümkün olan en kısa zamanda düzeltilecektir.  

ISIN tahsis ücreti ve akabinde yenileme ücreti ISIN Türkiye web sitesinden kredi kartı veya aşağıda 

belirtilen hesap bilgileri kullanılarak EFT ile ödenebilecektir.  

 Alıcı Banka Adı: İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 

 Hesap Adı: TAKASBANK ISIN ÖDEME 

 TL Ödemeler için IBAN: TR55 0013200000000000054592 

 SWIFT/BIC Kodu: TVSBTRIS 

 

Tahsis edilmiş ISIN kodunun kullanılmaması veya iptal edilmesi durumları da dahil olmak üzere 

hiçbir durumda ISIN kod tahsis ücreti iade edilmez.  

 

ISIN kodu henüz tahsis edilmeden, ihraççı kurum başvuruyu iptal ederek ücret iadesi talep edebilir. 

Başvuran kişi para iadesi istemesi halinde Takasbank’a iadenin yapılacağı hesap bilgilerini eksiksiz 

bir şekilde iletmelidir, eksik hesap bilgisi sebebi ile iade edilemeyen tutarlardan Takasbank 

sorumlu değildir. 

 

Ücret tarifesi ISIN Türkiye internet sitesinde “Ücret Tarifesi” başlığı altında yayımlanır. 

Takasbank burada belirtilen ücretleri gözden geçirme ve değişiklik hakkını saklı tutar. 

 

 

14. Geçerli hukuk sistemi 

ISIN Türkiye web sitesine girilmesi ve sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü 

ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez 

Mahkemeleri yetkilidir. 
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15. Sözleşmenin Dili 

Sözleşmenin dili Türkçe’dir. 

16. Sözleşmenin süresi ve Feshi  

Takasbank ile menkul kıymet ihraççısı arasındaki sözleşme, ihraççı kurum ve Takasbank’ın varlığı 

devam ettiği sürece devam eder.  

Fesih, ISIN koduna sahip tüzel kişiliğin, tüzel kişi statüsünün sona ermesi durumunda mümkün 

olacaktır. 

Sözleşmeden kaynaklanan sorumlulukların geri dönülemeyecek şekilde ağır ve tekrar eden ihlali 

sebebiyle düzeltilmesinin mümkün olmaması ya da makul bir süre içerisinde düzeltilmesinin 

reddedilmesi halinde Sözleşme derhal feshedilebilir. 

Takasbank’ın ANNA üyeliğinin sona ermesi halinde Takasbank menkul kıymet ihraççısı kurum 

ile olan sözleşmeyi derhal feshedebilir ve bu durumundan doğacak olan herhangi bir zarardan 

sorumlu değildir. 

ISIN Türkiye kullanım şartlarını kabul ederiz. 

 

Kurumun Unvanı : 

 

 

Tarih    : 

 

 

Unvan –Kaşe  : 

 

 

 

İsim – İmza  : 
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ISIN TÜRKİYE WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI 
 

 

ISIN Türkiye web sitesi, şahsınıza ait özel bilgileri (iletişim bilgileri, e-posta ve şifre gibi) sadece 

tarafınıza bilgi vermek amacı ile kullanacak ve hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde 

kesinlikle üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. 

 

ISIN Türkiye web sitesi kullanıcıları, sitede bulunan özel bilgilerini değiştirme ve/veya güncelleme 

hakkına sahiptir. 

 

ISIN Türkiye web sitesi, kullanıcıların bilgilerini mümkün olduğu kadar güvende tutmak ve veri 

kaybı ile karşılaşmamak için gereken bütün teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır. 

 

ISIN Türkiye web sitesi gizlilik politikasını kabul ederiz. 

 

Kurumun Unvanı : 

 

 

Tarih    : 

 

 

Unvan –Kaşe  : 

 

 

 

İsim – İmza  : 
 

 

 


