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PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI EMANET YETKİLİSİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 

MADDE 1 Taraflar 
 

1) Bir tarafta Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 34467 Sarıyer, İstanbul adresinde 

yerleşik İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. sözleşmede bundan böyle (Takasbank); diğer 

tarafta……………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….adresinde yerleşik 

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

sözleşmede bundan böyle (Platform) olarak anılacaktır. Taraflar aşağıdaki şartlarla bu 

sözleşmeyi imzalamışlardır.)  

2) Sözleşmede taraflar birlikte taraflar; ayrı ayrı taraf; olarak anılabilecektir. 

3)  Taraflar, bu maddenin birinci fıkrasında belirtmiş oldukları adreslerinin tebligat adresleri 

olduğunu; adres değişikliklerinin diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak olan 

tebligatların geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. 

 

MADDE 2 Sözleşmenin Konusu 
 

1) Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği uyarınca; girişim şirketi ya da proje adına platform 

aracılığıyla yatırımcılar tarafından sağlanan fonların girişim şirketine aktarılıncaya ya da 

yatırımcılara iade edilinceye kadar emanet yetkilisi sıfatıyla Takasbank nezdinde platform 

adına açılan hesapta bloke edilmesi ve kampanya süresince platform aracılığıyla toplanan 

fonların Takasbank’ta bloke edilmesi, girişim şirketine aktarılması ya da yatırımcılara iade 

edilmesine ilişkin iş ve işlemlerle tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir 

 

MADDE 3 Tanımlar ve kısaltmalar 

1) Bu  Sözleşmede geçen; 

a) Emanet yetkilisi: Kitle fonlama platformları aracılığıyla toplanan fonu, girişim şirketine 

aktarılana veya yatırımcılara iade edilene kadar Tebliğ’deki 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, 
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ç) Kampanya: Bir girişim şirketinin veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla 

gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformlar üzerinden kamuya duyurulmasını, 

d) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, 

e) 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, 

f) Kitle fonlama platformu (Platform): Kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik 

ortamda hizmet veren ve bu sözleşmenin tarafı 

 …….……………………….………………………………………………………A.Ş.’ni, 

g) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, 

ğ) KVKK: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

h) Liste: Kurulca paya dayalı kitle fonlamasına aracılık etmesi uygun görülen platformların 

yer aldığı listeyi, 

ı) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini, 

i) Nitelikli yatırımcı: Kurulun, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin 

düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıları, 

j) Pay: Girişim şirketinin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul 

kıymeti, 

k) Paya dayalı kitle fonlaması: Pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla 

halktan para toplanmasını, 

l) Proje: Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya 

üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini, 

m) Prosedür: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Kitle Fonlama Emanet Yetkilisi 

Prosedürünü, 

n) Tebliğ: Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’ni, 

o) Yatırımcı: Platform tarafından yürütülen kampanyalara fon sağlamak amacıyla Üyelik 

şartlarını yerine getiren ve platform ile üyelik sözleşmesi akdeden kişi / kişileri,ifade eder.  

MADDE 4 Platformun yükümlülükleri 

Platform; 

1. Prosedürde belirlenen üyelik şartlarına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmekten, istenen 

belgeleri temin etmekten, 

2.  Kampanya sürecinde duyurulan projelere fon sağlamak amacıyla platforma üye olan 

yatırımcıların kişisel verileri koruma kanunu ve ikincil düzenlemeler gereğince 

aydınlatılmasından,  

3. Platforma üye olan yatırımcıların kişisel verilerinin korunmasından,  

4. Yatırımcıların mevzuatla belirlenmiş olan sınırlar dahilinde fon sağlamalarının kontrol 

edilmesinden,  
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5. Yatırımcıların mevzuatla belirlenen limitleri aşan tutarda fon sağlamaları halinde oluşan tüm 

zararlardan,  

6. 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,  

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

8. 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,  

9. 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,  

10. Yatırımcılar tarafından projeler için sağlanan fonlara Takasbank tarafından nema 

ödenmeyeceğinin yatırımcılara bildirilmesinden,  

11. Platformun 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,  

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

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

bildirmekten,  

13. Platform, 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,  

14. 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, 

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

bildirmekten, hatalı bildirimlerden  dolayı oluşan zararlardan Takasbank’ın sorumlu 

tutulmayacağını, 

16. Platform tarafından Takasbank’a bildirilen yatırımcı bilgileriyle fon sağlayan yatırımcı 

bilgilerinin uyuşmamasından dolayı oluşan zararlardan sorumlu olduğunu,  
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17. Platform, 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,  

18. Platform, iade talimatlarını prosedürde belirlenen saatler arasında ileteceğini, bu saatler dışında 

talimat iletmesi halinde oluşan zararlardan sorumlu olduğunu, 

19. Platform, sözleşmenin feshi veya üyelikten ayrılma halinde kanpanyaların  sona ermiş 

sayılacağını, projelere sağlanan fonların yatırımcılara iade edileceğini ve bundan doğan 

zararlardan sorumlu olduğunu,  

20. Platform, listeden çıkartılması sonucu kampanyaların sona ermiş olacağını; bu nedenle 

yatırımcıların projeye sağladıkları fonların Takasbank tarafından yatırımcılara iade edilmesi 

nedeniyle oluşan tüm zararlardan sorumlu olduğunu, 

21. Platform, kendi  sisteminde oluşan problemler ya da arızalar gibi nedenlerle yatırımcıların 

projeye fon sağlayamaması halinde Takasbank’ın sorumlu olmadığını,  

22. Platform, 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,  

23. Platform, 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,  

24. Platform, sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle işlemlerinin durdurulması ya da 

sözleşmenin feshine sebep olması halinde oluşan tüm zararlardan sorumlu olduğunu, 

25. Platform; işbu 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, 

26. Platform, web üzerinden eriştiği sistemlere yetkisiz erişimin sağlanmaması, veri akışı 

içeriğinin kopyalanmaması ve indirilmemesi, erişimine izin verilmeyen web sitesi menülerine 

girişe teşebbüs edilmemesi, web sitesini veya sistemleri etkileyecek ve zarar verecek nitelikte 

taleplerin iletilmemesi, web sitesi veya sistemleri ile ilgili tersine mühendislik (sistemin 

yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi) 

yapılmaması, yetkili olmayan kullanıcıların web sitesini kullanımının engellenmesi, web 

sitesine gönderilen içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi,  
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27. hakaret ve iftira gibi suç niteliği taşıyan ifadeler içermemesi, herhangi bir işletmenin ticari 

sırlarını ifşa etmemesi, sahte, mevzuata aykırı ve müstehcen nitelikte olmaması ve ayrımcılık 

içermemesi, yasa dışı davranışlara teşvik etmemesi, reklam unsuru içermemesi, virus, kötü 

niyetli yazılım, casus yazılım ya da diğer zararlı içerik ve kodları taşımaması için gerekli 

önlemleri almakla yükümlü olduğunu, bu bentte belirtilen durumlarla ilgili olarak 

Takasbank’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin ile mükellef olduğunu, 

28. Platform, kendi sistemlerini Takasbank sistemleriyle uyumlu hale getirmekten ve idame 

ettirmekten sorumlu olduğunu,  

29. Platform, Prosedürde belirtilen teknik altyapıya ilişkin şartları sağlamakla sorumlu olduğunu, 

30. Platform yükümlü olduğu teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle doğacak doğrudan 

ve dolaylı her türlü zarar, yaptırım ve tazminattan sorumlu olduğunu, 

31. Takasbank tarafından belirlenen ücret tarifesine uygun hareket etmeyi ve belirlenen sürede 

ücretleri ödemeyi, 

32. Takasbank tarafından belirlenen sanal pos hizmeti veren firma ile arasındaki hukuki ilişkiden 

doğan uyuşmazlıklarda Takasbank’ın taraf olmayacağını ve sorumlu tutulmayacağını 

 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

MADDE 5 Takasbank’ın yükümlülükleri 

1) Takasbank, platform tarafından yürütülen kampanya süresinde yatırımcılar tarafından 

projelere sağlanan fonların platformlara ait alt hesaplarda her bir girişim adına  açılan hesapta 

bloke etmekten, 

2) Platform tarafından kampanyanın sonuçlanması ile kurulan girişim şirketinin yapmış olduğu 

sermaye artırımı sonucu oluşan payların yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına 

virmanlanmasını takiben ileteceği ödeme talimatına istinaden yatırımcılar tarafından sağlanan 

fonları girişim şirketine ödemekten, 

3) Cayma hakkı, kampanyaların tamamlanamaması ya da sonlandırılması halinde; platformun 

talimatına istinaden sağlanan fonların yatırımcılara iade edilmesinden, 

 sorumludur. 

4) Cayma hakkının Platform tarafından Takasbank’a iletilmemesi halinde Takasbank’ın herhangi 

bir sorumluluğu bulunmaz 

5) Takasbank’ın kampanya ile ilgili sorumluluğu toplanan fon tutarının Platformun talimatı ile 

Girişim Şirketine aktarılması ya da yatırımcılara iade edilmesiyle sona erer.  

6) Takasbank, sistem arızası, teknik hata veya aksaklıklar ile bilişim sistemlerinde yaşanabilecek 

her türlü olumsuzluk ve benzeri nedenlerle, yatırımcı tarafından projelere sağlanan fonların 

kendisine ulaşmaması nedenleriyle oluşacak zararlardan sorumlu tutulamaz. 
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MADDE 6 Platform Talimatlarının Faks/Elektronik Posta Yoluyla İletilmesi  
 

1) Platform yetkililerince imzalanmış talimatların Takasbank’a faks/elektronik posta yoluyla 

iletilmesi halinde Takasbank, kendi ihtiyarında olmak üzere, faks/elektronik posta yoluyla 

gönderilen talimatı yazı aslı gibi kabul ederek, faks/elektronik posta teyidi beklemeksizin 

yerine getirmeye yetkilidir.  

2) Platform, Takasbank’a faks/elektronik posta yoluyla talimat iletilmesinden sonra yapılacak 

işlemlerden doğacak ve bu Sözleşme hükümleri uyarınca Takasbank’a atfedilemeyecek olan 

bütün sonuçları peşinen kabul eder.  

3) Platform, 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 bildireceğini,  

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

gerekli önlemleri alacağını, 

c) Faks/elektronik posta ile gönderilen talimatın bütün sayfalarının, Platform’u 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 

edeceğini, 

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 Platform tarafından bu 

Sözleşme koşullarında belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda, yapılan 

işlemlerin geçerli ve bağlayıcı olacağını, bu talimatların uygulanması nedeniyle 

doğabilecek her türlü zararı karşılayacağını ve TAKASBANK’a herhangi bir sorumluluk 

yüklemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4) Takasbank, Platform’un gönderdiği, faks/elektronik posta talimatını aldığında, üçüncü fıkranın 

(ç) bendi uyarınca gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirir. 

Ancak, Takasbank’ın herhangi bir neden ileri sürmeksizin faks/elektronik posta ile iletilen 

talimatı yerine getirmeme hakkı saklıdır. Bu durumda Platform’a bildirimde bulunur.  

5) Takasbank, Platform 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 

yetkisine sahiptir.  

6) Platform’un 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 talimat geçerli kabul edilir. Bu durumda Platform’un itiraz 

hakkı bulunmamaktadır.  
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7) Platform, 

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,  

Takasbank’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

MADDE 7 Gizlilik ve KVKK’YA İlişkin Hükümler 
 

1) Taraflar, birbirlerine ait öğrendikleri her türlü bilgiyi gizli tutacaklarını, bu bilgileri diğer 

tarafın yazılı izni olmaksızın kanunen açıkça yetkili olanlar dışında kimseye 

açıklamayacaklarını ve bu bilgilerle ilgili sözleşme sona erse dahi gizlilik hükümlerine uygun 

davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

2) Taraflar, gizli ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini 

önlemek, muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri almak ve 

güvenliğini sağlamak zorundadır. Veri güvenliğinin sağlanamaması durumunda, meydana 

gelebilecek her türlü zarardan veri güvenliği ihlaline sebep olan taraf sorumludur. 

3) Platform, işbu 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 işleyecek ve muhafaza edecek olup; bu koşulları sağlayamaması halinde derhal ve yazılı 

olarakTakasbank’ı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunu bilgilendirir. 

4) Sözleşme konusu hizmetin yürütülmesi kapsamında Platform’a aktarılan gizli ve/veya kişisel 

verilerin, Platform tarafında meydana gelen güvenlik açıkları nedeniyle yetkisiz kişilerin eline 

geçmesi ve Platform nezdinde meydana gelen yetkisiz kullanımlar konusunda hukuki, cezai, 

idari ve mali bakımdan her türlü sorumluluk süre ile sınırlı olmaksızın  platforma aittir. 

5) Platform oluşabilecek güvenlik açığı ve veri sızıntısı hallerinde, söz konusu durumdan 

haberdar olduğu andan itibaren derhal Takasbank’a bildirimde bulunmakla yükümlüdür.  
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MADDE 8  Uyuşmazlıkların çözümü 
 

1) Bu sözleşmenin yorum ve uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul 

Merkez Mahkemeleri ve İcra müdürlükleri yetkilidir. 

 

MADDE 9 Sözleşmenin süresi ve Fesih 
 

1) İşbu sözleşme süresiz olarak aktedilmiş olup, taraflar bir hafta önceden ihbarda bulunmak 

suretiyle sözleşmeyi feshedebilirler. 

2) Takasbank, platformun yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde; aykırılığın giderilmesi için 

platforma bir hafta süre verir. İhtara rağmen aykırılığın bir haftalık süre içinde giderilmemesi 

halinde herhangi bir ihbara gerek olmaksızın sözleşme feshedilir. Sözleşmenin feshedilmesiyle 

kampanya sona ermiş olur ve yatırımcılar tarafından sağlanan ve Takasbank nezdinde bloke 

edilen fonlar iade edilir. Platformun yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle 

sözleşmenin feshedilmesi sonucu oluşan zararlardan Takasbank sorumlu tutulamaz. 

3) Sözleşmenin feshedilmesiyle kampanyalar sona ermiş kabul edilir. Platform, yatırımcılar 

tarafından sağlanan fonların iade edilebilmesi amacıyla ödeme talimatının Takasbank’a 

zamanında ve doğru iletilmemesinden dolayı oluşan tüm zararlardan sorumludur.  

 

 

MADDE 10  DELİL Sözleşmesi 
 

1) Platform ile Takasbank arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık 

konusu işlemle ilgili sadece Takasbank kayıtları ve bilgisayar kayıtları ile Takasbank 

tarafından tutulan diğer kayıtların kesin delil olduğunu, bu hükmün Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu 193’üncü maddesi uyarınca münhasır delil sözleşmesi teşkil edeceğini taraflar kabul 

eder. 

 

MADDE 11 TEBLİGAT ADRESLERİ 
 

1) Taraflar, sözleşmenin birinci maddesinde yazılı adreslerini tebligat adresleri olarak kabul 

ettiklerini; adres değişikliklerini diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan 

tebligatın geçerli tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler. 

 

 

MADDE 12 YÜRÜRLÜK  
 

1) Bu Sözleşme taraflarca 2 nüsha olarak ……../.……/……… tarihinde imzalanmış olup, imza 

tarihinde yürürlüğe girer.  
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TAKASBANK A.Ş. adına; 

İmza  :…………………………….                             …………………………………….                      

Adı Soyadı :…………………………….                               ………………..……………………                     

Unvan  : ……………………………                            …………………………………….. 

 

 

Adres    : Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer 34467 İstanbul                              

Vergi Dairesi   : Büyük Mükellefler                           

Vergi Numarası  : 4810026931 

Ticaret Sicil Numarası : 276870 

Mersis Numarası  : 0481002693100015  

İşletme Merkezi  : İstanbul 

İnternet Adresi  : www.takasbank.com.tr 

Kep Adresi   : takasbank@hs01.kep.tr 

Telefon   : 212 315 25 25 

Faks    : 212 315 25 26 

 

 

……………………………………………………………………………………….… A.Ş. adına;  

 

     

İmza  :.………………………………..                        .………………………………….. 

Adı Soyadı :……..………………………….                        .…………………………………..                            

Unvan  :……..…………………………                          …………………………………… 

 

Adres   : ………………………………………………………………………..                             

Vergi Dairesi  : ………………………………………………………………………..                           

Vergi Numarası : ……………………….……………………………………………… 

Sicil Numarası  : ……………………………………………………………………….. 

MERSİS Numarası : ………………………………………………………………………... 

İşletme Merkezi : ….……………………………………………………………………. 

İnternet Adresi :  …..……………………….………………………………………….. 

KEP Adresi  : ……………………………………………………………………….. 

Telefon  : ……………………………………………………………………….. 

Faks   : ……………………………………………………………………….. 


