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…………………………………………………………………………………….…….…….…………A.Ş. 

 

 

Ekte Kurumunuzla yapmayı arzu ettiğimiz Paya Dayalı Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Üyelik 

Sözleşmesi’nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem 

şartlarına dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir.  

Bu çerçevede, işbu 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- Paya Dayalı Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Üyelik Sözleşmesi 

2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu 

 

 

 

……../……./……..tarihinde tebellüğ aldım. 

Ad –Soyad : 

İmza   : 
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PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI EMANET YETKİLİSİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince, Kurumunuzla yapmayı arzu 

ettiğimiz Paya Dayalı Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Üyelik Sözleşmesi’nde bulunan genel işlem 

şartları aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Söz konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak 

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

geçtikten sonra kabul edildiğinin Bankamıza (TAKASBANK - İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş.) bildirilmesi durumunda sizinle işbu Sözleşmeyi yapmayı kabul ve beyan ediyoruz.  

Şöyle ki Sözleşmenin; 

-“ Platformun Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca  

 

 Kampanya sürecinde duyurulan projelere fon sağlamak amacıyla Kurumunuza üye olan 

yatırımcıların kişisel verileri koruma kanunu ve ikincil düzenlemeler gereğince 

aydınlatılmasından,  

 Kurumunuza  üye olan yatırımcıların kişisel verilerinin korunmasından,  

 Yatırımcıların mevzuatla belirlenmiş olan sınırlar dahilinde fon sağlamalarının kontrol 

edilmesinden,  

 Yatırımcıların mevzuatla belirlenen limitleri aşan tutarda fon sağlamaları halinde oluşan 

tüm zararlardan,  

 Projelere fon sağlayan yatırımcılara ait bilgilerin, fon tutarının, ödeme tipinin “EFT / kredi 

kartı”, yatırım yapılan proje kodu, her bir yatırımcının fon sağlama talimatı için platform 

tarafından üretilen referans numarasının Takasbank’a zamanında ve doğru olarak 

bildirilmesinden,  

 Cayma hakkını kullanan yatırımcıların Takasbank’a doğru ve zamanında bildirilmesinden,  

 Her ne sebeple olursa olsun yatırımcıya fon iadesi yapılabilmesi için yatırımcının kullandığı 

ödeme aracının, referans numarasının ve Takasbank tarafından talep edilen bilgilerin tam 

ve doğru olarak bildirilmesinden,  

 Projelere fon sağlayan nitelikli yatırımcıların mevzuatta belirtilen niteliklere sahip olup 

olmadıklarının kontrolünden ve nitelikli yatırımcı vasfına haiz olmayan kişilerin bu sıfatla 

yapmış oldukları işlemlerden dolayı oluşan tüm zararlardan,  

 Yatırımcılar tarafından projeler için sağlanan fonlara Takasbank tarafından nema 

ödenmeyeceğinin yatırımcılara bildirilmesinden,  

 Kurumunuzun Takasbank’a bağlanmak için kendisine tahsis edilen kullanıcı kod ve 

şifresiyle yapılan işlemlerden; kullanıcı kod ve şifresinin kullanıcının rızası ya da rızası 

dışında üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu ve bu 

iş ve işlemlerden dolayı oluşan tüm zararlardan sorumlu olduğunu,  

 Kampanya sürecinde hedeflenen fon miktarından fazla toplanan fonların iadesi için her bir 

yatırımcıya iade edilecek tutarın hesaplanarak Takasbank’a zamanında ve doğru olarak 

bildirmekten,  
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 Kampanyanın iptal edilmesi halinde projeye fon sağlayan yatırımcılara yatırdıkları fon 

tutarlarının iade edilmesi için yatırımcı bilgilerini ve ödeme talimatını doğru olarak ve 

zamanında Takasbank’a iletmekten,  

 Kampanyanın tamamlanması sonucunda toplanan fonların girişim şirketine aktarılması için 

ödeme talimatı vermeden önce girişim şirketi tarafından yapılan sermaye arttırımı sonucu 

oluşan payların MKK nezdinde açılan her bir yatırımcı hesabına virman yapıldığını kontrol 

etmekten, bu yükümlülüğün gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan tüm zararları 

tazmin  etmekten sorumlu olduğunu, 

 Girişim şirketine yapılacak ödemeye ilişkin hesap bilgisinin doğru  bir şekilde Takasbank’a 

bildirmekten, hatalı bildirimlerden  dolayı oluşan zararlardan Takasbank’ın sorumlu 

tutulmayacağını, 

 Kurumunuz tarafından Takasbank’a bildirilen yatırımcı bilgileriyle fon sağlayan yatırımcı 

bilgilerinin uyuşmamasından dolayı oluşan zararlardan sorumlu olduğunu,  

 Kurumunuz; yatırımcılar, girişim şirketi ya da girişimcilerle arasında doğacak olan 

uyuşmazlıklarda Takasbank’ın taraf olmayacağını, bu nedenle Takasbank’ın herhangi bir 

tazminat ya da ceza ödemek zorunda kalması halinde bu tutarları ilk talepte Takasbank’a 

nakten ve defaten ödeyeceğini,  

 İade talimatlarını prosedürde belirlenen saatler arasında ileteceğini, bu saatler dışında 

talimat iletmesi halinde oluşan zararlardan sorumlu olduğunu, 

 Sözleşmenin feshi veya üyelikten ayrılma halinde kanpanyaların  sona ermiş sayılacağını, 

projelere sağlanan fonların yatırımcılara iade edileceğini ve bundan doğan zararlardan 

sorumlu olduğunu,  

 Listeden çıkartılması sonucu kampanyaların sona ermiş olacağını; bu nedenle yatırımcıların 

projeye sağladıkları fonların Takasbank tarafından yatırımcılara iade edilmesi nedeniyle 

oluşan tüm zararlardan sorumlu olduğunu, 

 Kendi  sisteminde oluşan problemler ya da arızalar gibi nedenlerle yatırımcıların projeye 

fon sağlayamaması halinde Takasbank’ın sorumlu olmadığını,  

 Yatırımcının fon sağlamak amacıyla kullanmış olduğu ödeme sistemlerinde oluşan 

problemler yada fon sağlamak amacıyla sahibi olduğu   kredi kartı bakiyesinin yetersiz 

olması ya da kredi kartı sisteminde oluşan problemler nedeniyle fon sağlayamaması 

nedeniyle Takasbank’ın sorumlu tutulamayacağını,  

 Projelere yalnızca yatırımcıların kendilerine ait olan ödeme aracıyla ya da kendilerine ait 

olan hesaplardan fon sağlamaları amacıyla gereken tedbirleri alacağını, yatırımcıların 

kendilerine ait olmayan hesaplardan ya da kredi kartı aracılıyla yapmış oldukları işlemler 

nedeniyle gönderilen fonların iade edilmesi nedeniyle Takasbank’ın sorumlu 

tutulmayacağını,  

  İşbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren  1 ay içerisinde  listeye alındığını yada Kurul'a 

listeye alınma başvurusu yapıldığını tevsik etmekle yükümlü olduğunu,  başvuru 

yapılmaması ya da Kurul tarafından başvurunun reddi halinde bu sözleşmenin feshedilmiş 

sayıldığını,  listeye alınma başvurusu yapılması halinde Kurul'un kararına kadar Takasbank 

tarafından ek süre verilebileceğini, 

 

kabul etmiş bulunmaktasınız.  
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- “Platform Talimatlarının Faks/ Elektronik Posta Yoluyla İletilmesi” başlıklı 6 ncı 

maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında, Takasbank’a faks/elektronik posta yoluyla talimat 

iletilmesinden sonra yapılacak işlemlerden doğacak ve bu Sözleşme hükümleri uyarınca 

Takasbank’a atfedilemeyecek tüm sonuçları kabul etmiş bulunmaktasınız.  

 

Aynı maddenin 3 üncü  fıkrası uyarınca;  Kurumunuz tarafından  Takasbank’a faks/elektronik 

posta yoluyla talimat göndermesi durumunda;  

 

a) Talimatların, Sözleşmenin sonunda belirtilen veya Takasbank’a yazılı olarak bildirilen faks 

numarasından/elektronik posta adresinden iletileceğini,  faks numarasının/elektronik posta 

adresinin değişmesi halinde bu durumu yazılı olarak derhal Takasbank’a bildirileceğini 

b) Sadece kurumunuz yetkilileri tarafından Takasbank’a faks/elektronik posta ile talimat 

iletilmesin için gerekli önlemlerin alınacağını 

c) Faks/elektronik posta ile gönderilen talimatın bütün sayfalarının, Kurumunuzu temsil ve 

ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacağını, 

ç) Faks/elektronik postanın gönderilmesini müteakip beş iş günü içerisinde talimatın asıl 

nüshalarını teyit için posta ile veya yetkili elemanları aracılığı ile elden Takasbank’a teslim 

edileceğini, 

d) Takasbank’ın, faks/elektronik posta ile iletilen talimatları uygulamayıp asıl metnin kendine 

ulaşmasını bekleme hakkına sahip olduğunu, faks/elektronik posta ile iletilen talimatı 

uygulamış ise, faks/elektronik posta talimatının orijinal metni Kurumunuz tarafından bu 

Sözleşme koşullarında belirtilen süre içerisinde teslim edilmediği takdirde yapılan 

işlemlerin geçerli ve bağlayıcı olacağını, bu talimatların uygulanması nedeniyle 

doğabilecek her türlü zararın Kurumunuzca karşılayacağını ve TAKASBANK’a herhangi 

bir sorumluluğu bulunmadığını  

 

kabul etmektesiniz.  

Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında Takasbank’a  herhangi bir neden ileri sürmeksizin faks/elektronik 

posta ile iletilen talimatı yerine getirmeme yetkisi tanınmaktadır. Bu durumda Takasbank 

Kurumunuza bildirimde bulunur.  

Söz konusu maddenin 5 inci fıkrasında, Takasbank’a Kurumunuz tarafından kendisine bildirilen 

faks numarası/elektronik posta adresi dışında farklı bir faks numarası/elektronik posta adresinden 

gönderilen talimatı işlemin aciliyeti ve durumun gereklerine göre gerçekleştirip gerçekleştirmeme 

konusunda takdir yetkisi tanınmıştır.  

Belirtilen maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca, Kurumunuzun faks/elektronik posta yolu ile gönderdiği 

talimat gerçekleştirildikten sonra teslim edilen orijinal talimat metni arasında farklılık olduğu tespit 

edilirse, Takasbank’a faks/elektronik posta yolu ile ulaşan talimatın geçerli sayılacağını kabul 

etmiş bulunmaktasınız. 

Maddenin 7 nci fıkrasında ise, Kurumunuzun faks/elektronik posta yoluyla ilettiği talimatlardan 

sorumlu tutulacağı haller düzenlenmiş olup, bu kapsamda olmak üzere;  
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a) Faks/elektronik posta yoluyla gönderilen metin ile asıl talimat yazısı ve/veya imza 

sirkülerleri arasındaki ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinden, 

b) Faks/elektronik posta talimatıyla ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, 

c) Yetkisiz kişilerce gönderilen talimatların sonuçlarından, 

ç) Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya 

arızalanmasından, 

d) Faks numarası/elektronik posta adresi değişikliğini Takasbank’a bildirmeden talimat 

göndermesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan, 

e) Faks/elektronik posta yoluyla iletilen talimatın yanlış ve/veya eksik olması nedeniyle 

doğacak sonuçlardan, 

f) Üçüncü kişilerin kusurlarından,  

 

Kurumunuz sorumlu tutulacak olup, Takasbank’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı kabul 

etmektesiniz.  

 

-“ Gizlilik ve KVKK’YA İlişkin hükümler” başlıklı 7 nci maddenin 3 üncü fıkrası kapsamında, 

Kurumunuz; sözleşme kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili kişilere gereken bildirimleri 

yapmak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve kişisel verileri, KVKK başta olmak üzere, 

ilgili mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve işbu sözleşmeye uygun olarak 

işlemek ve muhafaza etmekle yükümlü olup; bu koşulları sağlayamaması halinde derhal ve yazılı 

olarak Takasbank’ı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunu bilgilendirecektir.  

 

Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında, Sözleşme konusu hizmetin yürütülmesi kapsamında 

Kurumunuza aktarılan gizli ve/veya kişisel verilerin, Kurumunuz tarafında meydana gelen 

güvenlik açıkları nedeniyle yetkisiz kişilerin eline geçmesi ve Kurumunuz nezdinde meydana gelen 

yetkisiz kullanımlar konusunda hukuki, cezai, idari ve mali bakımdan her türlü sorumluluğun süre 

ile sınırlı olmaksızın Kurumunuza ait olduğu hususu düzenlenmiştir.  

 

Yine aynı maddenin 5 inci fıkrasında ise,  Kurumunuza oluşabilecek güvenlik açığı ve veri sızıntısı 

hallerinde, söz konusu durumdan haberdar olduğu andan itibaren derhal Takasbank’a bildirimde 

bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

Tüm bu hususlar Kurumunuzca kabul edilmektedir.  

 

-“ Sözleşmenin Süresi ve Fesih” başlıklı 9 uncu madde uyarınca; sözleşmenin feshi halinde  

kampanya sona ermiş kabul edilmekte ve yatırımcılar tarafından sağlanan ve Takasbank nezdinde 

bloke edilen fonlar yatırımcılara iade edilmektedir. Bu kapsamda yatırımcılar tarafından sağlanan 

fonların iade edilebilmesi amacıyla ödeme talimatının Takasbank’a zamanında ve doğru 

iletilmemesinden dolayı oluşan tüm zararlardan Kurumunuzun sorumlu olacağını kabul 

etmektesiniz. 
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-“Delil Sözleşmesi” başlıklı 10 uncu madde uyarınca, Kurumunuz ile Takasbank arasında 

doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık konusu işlemle ilgili Takasbank kayıtlarının 

kesin delil olduğunu, bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193’üncü maddesi uyarınca 

münhasır delil sözleşmesi teşkil edeceğini kabul etmektesiniz.  

 

 

 Kurum Beyanı: 

 

Sözleşme öncesi bilgi formu ile genel işlem şartlarını Sözleşmeyi tam ve eksiksiz olarak teslim 

aldığımızı,  söz konusu form ile form ekinde sunulan genel işlem şartlarını içeren Sözleşmeyi ve 

Bankanızca özellikle dikkat çekilen maddeleri okuduğumuzu, incelediğimizi, değerlendirdiğimizi, 

Kurumumuz için getirdiği yükümlülükleri anladığımızı, bahse konu genel işlem şartlarını ve 

Bankanızca özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak kabul ettiğimizi, Sözleşme 

kurulduğunda bunların genel işlem şartları olarak bizi bağlamasına rıza ve kabulümüzün olduğunu 

beyan ederiz.    

  

 

KURUM   :………………………………………………………………………

      

Ünvan+ Kaşe+İmza   :………………………………………………………………………  

Tarih    :………………………………………………………………………

      

 

 

 

 

 

 


