GİRİŞİMCİ KİTLE FONLAMASI SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 Taraflar
PLATFORM
Adresi: Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. Nef 09 B Blok No: 7 / 176 Kağıthane / İstanbul
Yetkili Şahıs:
İletişim Bilgileri: info@efonla.com
0212 347 1020
GİRİŞİMCİ
Adresi:
Yetkili Şahıs:
Ticari Unvan:
İletişim Bilgileri:
Girişimci Kayıt No:

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 ve Amacı
Bu sözleşme Kitle Fonlaması Tebliği uyarınca; girişim şirketi ya da proje adına talep toplayan
PLATFORM ile yatırımına kaynak arayan GİRİŞİMCİ arasındaki temel hak ve sorumlulukları
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. PLATFORM, GİRİŞİMCİ’nin kendisine üye olarak
PLATFORM tarafından sağlanacak olan fon toplama faaliyetini düzenleme sürecini düzenler.
Bu süreç GİRİŞİMCİNİN Kitle Fonlaması Kampanyası yapma amacıyla PLATFORMA
başvurması ile başlayıp ilgili tebliğin ve PLATFORM tarafından belirlenen şartların
uygulanmasıyla devam eder. Bu sözleşme PLATFORM ve GİRİŞİMCİNİN bu süreçte
karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenleme amacıyla tanzim edilmiştir ve taraflar açısından
bağlayıcı nitelik taşır.

MADDE 3 Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu Sözleşmede geçen;
aEmanet 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,

bGirişimci: Projesine kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri,
cGirişim şirketi: Anonim şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyetlerine
devam edecek ve Türkiye’de kurulu olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve projesine kaynak
ihtiyacı bulunan anonim şirketleri veya toplanan fonların emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke
hesabına aktarılması öncesinde anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketleri,
dKampanya: Bir girişim şirketinin veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak
amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformlar üzerinden kamuya duyurulmasını,
eKanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
fKitle 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,
gKitle fonlama platformu (Platform): Kitle fonlamasına aracılık eden ve
elektronik ortamda hizmet veren ve bu sözleşmenin tarafı Dijital Kitle Fonlama Platformu
A.Ş.’ni,
hKurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
iKVKK: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
jListe: Kurulca paya dayalı kitle fonlamasına aracılık etmesi uygun görülen
platformların yer aldığı listeyi,
kMKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
lNitelikli yatırımcı: Kurulun, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıları,
mPay: Girişim şirketinin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren
menkul kıymeti,
nPaya dayalı kitle fonlaması: Pay karşılığında kitle fonlama platformları
aracılığıyla halktan para toplanmasını,
oProje: Planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinin
gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,
pProsedür: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Kitle Fonlama Emanet Yetkilisi
Prosedürünü,
rTebliğ: Kitle Fonlaması Tebliği’ni,
sÜye: Platform tarafından yürütülen kampanyalara fon sağlamak amacıyla
Üyelik sartlarını yerine getiren ve platform ile üyelik sözleşmesi akdeden kişi / kişileri, ifade
eder.

MADDE 4 Girişim Şirketi/Proje’ye Ait Kampanya Bilgileri
a. Kapsamı ve Amacı
GİRİŞİMCİ …………………………………..…………………………………
isimli kampanyası için ………(………………) günlük (en fazla 60 (Altmış) gün olmak
üzere) bir Paya Dayalı Kitle Fonlama Kampanyası yapmak üzere PLATFORM’a işbu
sözleşme kapsamında başvuruda bulunmuştur. İlgili başvuru ile başlayan süreçte
PLATFORM tarafından gerçekleştirilen değerlendirmenin ardından Değerlendirme

Politikası’na uygun olarak Yatırım Komitesi’nin ………… tarih ve ……….. sayılı Kararı ile
kampanyanın PLATFORM’da yayımlanmasına ve fonlamaya açılmasına karar verilmiştir.
b. Hedeflenen Fonlama ve Ek Satış
Kampanya süresince hedeflenen minimum pay satış tutarı …………………….. TL
olarak belirlenmiştir. Ayrıca ilgili tebliğ kapsamında % ………. (en fazla %20) olan ek pay
satış hakkı ile hedeflenen toplam pay satış tutarı …………………… TL olarak belirlenmiştir.

MADDE 5 Kampanya Prosedürü
a. GİRİŞİMCİ, PLATFORM’da kampanyasının listelenmesi karşılığında 1500TL +
KDV ödemeyi açıklamaya Proje Adı ve Proje Kayıt Numarasını yazarak platformun hesabına
yapması gerekmektedir.
b. Kampanya, PLATFORM’un uygun gördüğü tarihte yayımlanmaya başlayacaktır.
c. Pay Satışları veya Ek Pay (%20) Satış Hakkı tamamlanana veya Kampanya süresi
(azami 60 gün) sona erene kadar kampanya devam edecektir.
d. Kampanya süresi içerisinde hedeflenen minimum pay satış tutarına ulaşılması
durumunda kampanya başarılı kabul edilir.
e. Kampanya kapsamında yapılan pay satışlarının bedeli İstanbul Takas ve Saklama
Bankası A.Ş.’de PLATFORM adına bloke edilecektir.
f. Kampanyanın başarılı olması akabinde toplanan fon GİRİŞİMCİ adına İstanbul
Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’de bloke edilecektir.
g. Hedeflenen fon tutarına ulaşılarak kampanyanın başarılı olması durumunda;
i.

Kurulmuş bir anonim şirketi var ise ilgili girişim şirketi tarafından kampanya süresinin
sona ermesini takip eden 30 iş günü içerisinde toplanan fon miktarı kadar sermaye
artırımı yapılır veya

ii.

Kurulmuş bir anonim şirketi yok ise kampanya süresinin sona ermesini takip eden
doksan gün içinde anonim şirketi kurularak/dönüştürülerek en geç kuruluş işleminin
ticaret siciline tescilini takip eden otuz işgünü içinde ilgili anonim şirketi tarafından
toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.

h. GİRİŞİMCİ, kampanya süresinin bitimini takiben 30 (otuz) iş günü içerisinde
şirketini kurduğuna/dönüşüm yaptığına dair, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi
Levhası, Oda Kayıt Suretini ve ilgili tebliğ gereği dönüşüm yapılan şirket için mali müşavirlik
raporunu PLATFORM’a teslim edecektir.
i. GİRİŞİMCİ, tüm payların Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde
kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemlerin
gerçekleşmesini derhal sağlar.
j. Sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak
sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına ve bunu takiben Takas ve Saklama Bankası A.Ş nezdinde
GİRİŞİMCİ adına blokeli fon tutarı GİRİŞİMCİ hesabına aktırılır.
k. Fon aktarma işlemi ardından GİRİŞİMCİ, PLATFORM tarafından sunulan ve
GİRİŞİMCİ tarafından satın alınan hizmetlere ilişkin tutarı ve ayrıca toplanan fonun Madde
9’da belirtilen oranında platform kullanım ücretini derhal PLATFORM’a öder.
l. Fonun GİRİŞİMCİ’ye aktarılmasıyla kampanya süreci tamamlanmış olur.
m. Hedeflenen fonun belirlenen süre içerisinde toplanamaması durumunda kampanya
başarısız olarak kabul edilir ve toplanan fonlar Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından
yatırım yapanlara iade edilir.

MADDE 6 Paylara İlişkin Hususlar
a. Şirket Toplam değeri ………………………. TL olarak hesaplanmış olup, gerekli
sermaye tutarı olan ………………… TL A, B ve C Gruplarına ayrılmış ........... Adet paydan
oluşmaktadır. Her bir pay değeri 1 TL'dir.
b. A Grubu paylar ............. Adet olup toplam …………………….. TL değerindedir.
c. B Grubu paylar ............. Adet olup toplam …………………….. TL değerindedir.
d. C Grubu paylar ............. Adet olup toplam …………………….. TL değerindedir.
e. Arz edilen B ve C Grubu ........... adet paya karşılık hedeflenen minimum fonlama
tutarı …………… TL’dir.

f. Arz edilen B ve C Grubu ............ adet paya karşılık hedeflenen toplam fonlama
tutarı …………… TL’dir.
g. Arz edilen A Grubu ........... adet paya karşılık hedeflenen Ek Satış Hakkı fonlama
tutarı …………… TL’dir.

MADDE 7 Platformun Hak ve Yükümlülükleri
PLATFORM;
1.
Kendi sistemini Takasbank ve MKK sistemleriyle uyumlu hale getirmekten ve idame
ettirmekten sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
2.
GİRİŞİMCİ’nin platforma başvuru yapması ve projeyi yayımlaması için gerekli teknik
destek ve altyapıyı sağlamaktan sorumludur.
3.
Hizmet esnasında gerçekleşebilecek teknik aksaklıklarda da dahil olmak üzere
platformun kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı platformdan kaynaklı
ağır ihmal ve kasıt haricindeki hiçbir zarardan sorumlu değildir. GİRİŞİMCİ bu durumu
sözleşmenin feshi ve/veya tazminat talep edilmesi için bir sebep olarak öne süremez.
4.
PLATFORM’un ağır ihmali ve kastının çözüm merci tarafından tespiti durumunda, bu
ihmal ve kasıt ile bağlantılı zararları tazmin edeceğini taahhüt eder.
5.
Projelere fon sağlayan yatırımcılara ait bilgilerin, fon tutarının, ödeme tipinin “EFT /
kredi/banka kartı”, yatırım yapılan proje kodu, her bir yatırımcının fon sağlama talimatı için
platform tarafından üretilen referans numarasının Takasbank’a zamanında ve doğru olarak
bildirilmesinden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ancak bu bildirimin sistem kaynaklı
arızalar sebebiyle yapılamaması veya gecikmesi halinde oluşacak zararlardan sorumlu
olmayacağını ifade eder,
6.
GİRİŞİMCİ’nin vermiş olduğu bilgilerin teyidinin kanuni nedenlerle mümkün
olmaması veya GİRİŞİMCİ’nin nitelikli dolandırıcılık sayılabilecek fiilleri ile PLATFORMU
yanıltması sebebiyle bilgilerin teyidinin imkansız olması halinde PLATFORM oluşan zarardan
sorumlu tutulamaz.
7.

Yatırımcılar tarafından projeler için sağlanan fonlara Takasbank tarafından nema

ödenmeyeceğinin yatırımcılara bildirilmesinden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder,
8.
Kampanyanın tamamlanması sonucunda toplanan fonların girişim şirketine aktarılması
için ödeme talimatı vermeden önce girişim şirketi tarafından yapılan sermaye artırımı varsa bu
artırım sonucunda oluşan yeni payların MKK nezdinde açılan her bir yatırımcı hesabına virman
yapıldığını kontrol etmekten sorumlu olduğunu kabul eder.
9.
Platform tarafından Takasbank’a bildirilen yatırımcı bilgileriyle fon sağlayan yatırımcı
bilgilerinin uyuşmamasından dolayı oluşan zararlardan sorumlu olmadığını beyan eder,

10.
Sözleşmenin feshi veya üyelikten ayrılma halinde kampanyaların sona ermiş
sayılacağını, projelere sağlanan fonların yatırımcılara iade edileceğini ve bundan doğan
zararlardan sorumlu olmadığını beyan eder,
11.
Yatırımcının fon sağlamak amacıyla kullanmış olduğu ödeme sistemlerinde oluşan
problemler ya da fon sağlamak amacıyla sahibi olduğu kredi kartı bakiyesinin yetersiz olması
ya da kredi kartı sisteminde oluşan problemler nedeniyle fon sağlayamaması halinde
PLATFORMUN sorumlu tutulamayacağını, sorunun kaynağı olan tarafın sorumluluğu
üstleneceğini ve bu durumun tespitinin ihtilafların çözülmesi için belirlenen merciinin
yetkisinde olduğunu beyan eder,
12.
P-rojelere 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/banka kartı aracılığıyla yapmış oldukları
işlemler nedeniyle gönderilen fonların iade edilmesi nedeniyle oluşacak zararlardan sorumlu
tutulmayacağını beyan eder,
13.
Başarılı sonlanan kampanyaya ilişkin yatırımcı bazında fonlama tutarları ve karşılığında
alacakları payların nominal değerini gösteren listenin MKK’ya iletilmesinden sorumludur.
14.
Güncelleştirme, altyapı bakımı, güvenlik ve kapasite sorunları, iletişim ağlarındaki
arızalar, elektrik kesintileri, savaş, grev, doğal afet gibi durumlar haricinde siteye kesintisiz
erişim için makul çabayı sağlayacağını taahhüt eder.
15.
14. fıkrada belirtilen kesintilerden kaynaklı zararları karşılamayı taahhüt etmediğini
beyan eder.
16.
Platform kuralları ve kampanya prosedürü, GİRİŞİMCİ tarafından ihlal edildiği
durumlarda kampanyayı sonlandırma ve işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
GİRİŞİMCİ bu durumda tazminat talebinde bulunamaz ve doğacak olumsuz her türlü durum
ve zarardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
17.
GİRİŞİMCİ ile diğer üyeler arasındaki platform üzerinden sağlanan iletişimden
kaynaklanan herhangi bir sorundan sorumlu değildir.
18.
Girişimci veya üyelere ait herhangi bir bilgi, yorum, öneri, deneyim paylaşımı ve
benzeri içeriğin referans alınması nedeniyle oluşabilecek (dolaylı veya doğrudan) maddi
ve/veya manevi zarardan sorumlu değildir.
19.
İlgili mevzuata uygun olarak korunan verilerin ve platform ile paylaşılan bilgilerin
PLATFORM’un kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi, sitenin işleyişine müdahale
edilmesi, engellenmesi, kasıtlı olarak yavaşlatılması, virüs gibi zararlı içerik yüklenmesi gibi
kötü niyetli kullanılmasından ve bu kapsamda meydana gelebilecek yazılım ve donanım ile
ilgili zarardan sorumlu değildir. PLATFORM yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
GİRİŞİMCİ böyle bir durumu sözleşmenin feshi ve/veya tazminat talep edilmesi için bir neden
olarak gösteremez.
20.
Sitesinde güncelleme yapma hakkına sahiptir. GİRİŞİMCİ bu durumu kabul ettiğini
beyan eder.
21.
Platformun tasarımı ve içeriği (tüm bilgi, resim, efonla markası, www.efonla.com alan
adı, logo, ikon, grafik, teknik veriler, bilgisayar yazılımları, kodlar, uygulanan pazarlama ve

iletişim yöntemleri, iş modeli) değiştirilemez, kopyalanamaz, başka bir dile çevrilemez, başka
bir yerde yayımlanamaz, bilgisayara yüklenemez, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz.
PLATFORMA ait websitesi içeriğinde yer alan bilgiler ve veriler pazarlama amacıyla önceden
izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu duruma aykırı davranışlarda
PLATFORM yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
22.
GİRİŞİMCİ’nin platforma verdiği her türlü bilgi, belge ve diğer materyalleri (fotoğraf,
video, resim vb.) reklam ve pazarlama amaçlı kullanabilir. GİRİŞİMCİ bu durumu peşinen
kabul eder.

MADDE 8 Girişimcinin Hak ve Yükümlülükleri
1.

GİRİŞİMCİ, Platformun sisteme eklenmek üzere istemiş olduğu bilgi, belge ve diğer
materyallerin doğru olduğunu, bilgilerde bir hata olması halinde oluşacak maddi veya
manevi her türlü zararın sorumluluğunu üstleneceğini kabul ve taahhüt eder.

2.

GİRİŞİMCİ, PLATFORM tarafından sağlanan Yatırımcının fon sağlaması halinde
PLATFORM’a listeleme hizmet bedeli üzerinden ödemeyi sözleşmenin imzalanması
tarihinden itibaren iki iş günü içinde, proje tamamlandığında TAKASBANK’tan proje
bedelini aldığı tarihten 2 gün içinde de Madde 9’da belirlenen oranda hizmet komisyon
bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zamanında ödenmeyen hizmet bedeline her
gün için %0,5 cezai şart eklenir. GİRİŞİMCİ kendi kusuru nedeniyle üyelikten
çıkarılması halinde PLATFORM’a hizmet bedelinin tamamını üyeliğinin sona erdiği
tarihten itibaren 15 iş günü içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3.

GİRİŞİMCİ, PLATFORM tarafından sağlanan Yatırımcı için o anda sistemde sunulan
yatırım imkanı dışında sistemde belirlenmemiş başka bir alanda 1 yıl içinde sözleşme
imzalaması halinde de Platforma hizmet bedeli ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.

GİRİŞİMCİ, PLATFORM tarafından sağlanan Yatırımcı tarafından fon sağlanması
halinde Platforma hizmet bedelini ödedikten sonra her ne sebeple olursa olsun
sözleşmenin feshedilmesi halinde Platforma ödediği hizmet bedelinin iadesini
istemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.

GİRİŞİMCİ, başka bir PLATFORM aracılığıyla başka bir proje için fon topluyor olması
ve bu bilginin PLATFORM’a verilmemiş olması sebebiyle doğacak olumsuz her türlü
durum ve zarardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.

GİRİŞİMCİ’nin bilgi formu ile sağladığı tüm bilgi ve belgeleri, üyeler ve üçüncü
kişilerle paylaşabilecektir. GİRİŞİMCİ bu durumu peşinen kabul eder.

7.

GİRİŞİMCİ hedef fona ulaştığı andan itibaren cayma süresi olan 48 saat geçene kadar
PLATFORM tarafından projesinin pasife alma seçeneğinin bulunmasını ve
PLATFORM’un hedeflenen fon tutarına ulaşan kampanyaları erken sonlandırma
hakkına sahip olduğunu kabul edeceğini beyan eder.

8.

GİRİŞİMCİ kayıt esnasında %20’ye kadar ek fon alma seçeneğini işaretleme hakkına
sahiptir. GİRİŞİMCİ’nin bu talebinin kabul edilmesi halinde 7. fıkrada bulunan pasiflik
hali ek fon dahil toplam fona ulaştığında geçerli olur.

9.

Hedeflenen minimum fonun belirlenen süre içerisinde toplanamaması durumunda
kampanya başarısız olarak kabul edilir ve toplanan fonlar YATIRIMCILARA iade
edilir. Bu durumda PLATFORM sorumlu tutulamaz ve GİRİŞİMCİ tarafından herhangi
bir ad altında tazminat talep etme hakkının olmadığını GİRİŞİMCİ kabul eder.

10.

PLATFORM gerek gördüğü hallerde GİRİŞİMCİ’den projesi ile ilgili değerleme ve ek
belge/bilgi sunmasını talep edebilir. GİRİŞİMCİ bu talebe uyacağını kabul ve taahhüt
eder.

11.

GİRİŞİMCİ, Yatırımcının herhangi hukuksuz bir işlemi sebebiyle doğacak hukuki
ihtilaflar hususunda PLATFORM’u hukuki olarak sorumlu tutmayacağını kabul ve
taahhüt eder.

12.

GİRİŞİMCİ, yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya
diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunmaz. Bu durumun tespiti halinde
PLATFORM, GİRİŞİMCİ’nin sözleşmesini derhal tek taraflı feshetme ve yasal yollara
başvurma yetkisine sahiptir. Bu durumda GİRİŞİMCİ’nin yüklemiş olduğu her türlü
bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkı PLATFORM uhdesindedir. GİRİŞİMCİ,
PLATFORM’un bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul ve taahhüt eder.

13.

GİRİŞİMCİ, kampanya sayfasında olması gereken bilgilerin dışında reklam unsuru
barındıran içerik bulunduramaz. GİRİŞİMCİ, PLATFORM içeriğini ve/veya sitede
bulunan diğer Üyelere ait içerikleri izin almadan kopyalayamaz, yayamaz ve
yayınlayamaz.

14.

GİRİŞİMCİ, PLATFORM’a gönderilen ve/veya kaydedilen her bilgi, görsel, video,
mesaj ve her türlü verinin siteye gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan
mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte
olduğunu bildiğini kabul eder.

15.

GİRİŞİMCİ aynı kampanyayı başka bir PLATFORM’da yayınlamayacağını taahhüt
eder.

16.

GİRİŞİMCİ, vermiş olduğu verilerin PLATFORM tarafından işlenebileceğini kabul
ettiğini beyan eder.

17.

Kitle Fonlama Sistemi’nde Lider GİRİŞİMCİ olarak tanımlanan GİRİŞİMCİ kampanya
süreci boyunca değiştirilemez. Lider GİRİŞİMCİ’nin mücbir sebeplerle ayrılması
halinde kampanya PLATFORM tarafında iptal edilir.

18.

GİRŞİMCİ, mevcut kampanyası tamamlanmadan ikinci bir kampanya
başlatamayacağını ve herhangi 12 aylık dönemde en fazla iki kampanya
düzenleyebileceğini kabul eder.

19.

GİRİŞİMCİ, kampanya süresi boyunca bilgi formunda daha önce belirttiği fon toplama
tutarı, ek fon toplama oranı, nitelikli yatırımcı fonlama oranı ve girişimci bilgileri
alanlarında güncelleme bildirilemez. Söz konusu durumda kampanya iptal olur ve
yeniden tanımlanması gerekir. Girişimci bu durumu kabul eder.

20.

GİRİŞİMCİ, PLATFORM veya yatırım komitesinin gerekli görmesi durumunda
çevrimiçi veya yüz yüze görüşme yapmayı kabul ve taahhüt eder.

21.

Kampanya esnasında GİRİŞİMCİ, bilgi formunda yatırım kararını değiştirecek
değişiklikler yaparsa yeni bilgi formu Yatırım Komitesi onayına tekrar sunulur. Komite
tarafından bilgi formu onaylanmazsa GİRİŞİMCİ’ye ait kampanya iptal edilir. Bilgi
formunun onaylanması halinde üyelerin cayma hakkı süresi yeniden başlar.

22.

GİRİŞİMCİ, toplanan fonları hangi amaçla kullanacağına dair bilgi formunda belirttiği
şekilde kullanımını gerçekleştirmekle yükümlüdür. Toplanan fonlar, doğrudan veya
dolaylı olarak gayrimenkul, gayrimenkule dayalı haklar ve gayrimenkul projelerinin
satın alınması veya finansmanında kullanılamaz. GİRİŞİMCİ bu durumu kabul ve
taahhüt eder.

23.

GİRİŞİMCİ, PLATFORM’un yüklenmesine izin verdiği dosyalar dışında herhangi bir
yazılım, kod, script, eklenti ve benzeri sistemin işleyişini değiştiren, engelleyen veya
müdahale edici program/uygulama yükleyemez ve sisteme aşırı yük getirecek bir
yazılım kuramaz. Bu kural ile ilgili istisnalar PLATFORM tarafından belirlenir. Böyle
bir durumun oluşmasında söz konusu dosyayı/programı yükleyen GİRİŞİMCİ
sorumludur ve PLATFORM’un uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarar için yasal
yollara başvurma hakkına sahip olduğunu GİRİŞİMCİ kabul eder.

24.

GİRİŞİMCİ, bozulmuş, virüs içeren dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki
işleyişe zarar veren yazılım, kod veya programları sisteme ve kampanya sayfasına
yükleyemez, diğer kişilere gönderemez. GİRİŞİMCİ, diğer üyelere spam, istenmeyen
mesaj, aynı anda birden fazla üyeye gönderilecek toplu mesaj veya tekrarlanan mesajlar
gönderemez.

25.

GİRİŞİMCİ’nin, PLATFORM’a yüklediği bilgi, belge ve materyal tüm üyelerle
paylaşılacak olup, GİRİŞİMCİ bu durumu kabul eder.

26.

GİRİŞİMCİ, PLATFORM sitesini kullanımında ve GİRİŞİMCİ dışında başka bir kimse
veya cihaz tarafından GİRİŞİMCİ hesabına erişim sağlanmasının önlenmesi hususunda
tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Böyle bir durumda PLATFORM
meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. GİRİŞİMCİ, Türk Ceza Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Marka ve Patent Haklarının
Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili yasal düzenlemelere
ve ileride yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere ve PLATFORM’un yayımlayacağı
bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder.

27.

GİRİŞİMCİ, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif hakları ile ilgili yürürlükteki diğer
düzenlemeler tarafından korunan eser, diğer materyaller ve yazılımları hak
sahiplerinden izin almadan kullanamaz. GİRİŞİMCİ böyle bir durumunda tüm
sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

28.

Girişim şirketlerine veya projelere ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda yer
alan bilgiler yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamaz; girişim şirketi veya
projenin içinde bulunduğu duruma ilişkin olarak yatırımcıların yanlış fikirler
edinmelerine yol açacak nitelikte olamaz. Bu bilgilerin kitle fonlaması bilgi formunda
yer verilen bilgilerle tutarlı olması zorunludur.

29.

GİRİŞİMCİ, Kamuyu Aydınlatma ilkesi gereği girişim şirketi aleyhine fesih davası
açılması, bu davanın sonuçlanması, varsa esas sözleşmede tayin edilen bir fesih
sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda fesih kararı verilmesi, konkordato
başvurusu yapılması ve sonuçlanması, aleyhine iflas davası açılması, sonuçlanması,
tasfiye sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi,
yönetim kontrolünün el değiştirmesi durumlarında, ilgili hususların ortaya çıktığı veya
öğrenildiği tarihten itibaren iki işgünü içinde ve TTK uyarınca hazırlanan finansal tablo
ve raporları veya VUK uyarınca hazırlanan yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporları
ilgili takvim yılını izleyen dördüncü ayın sonuna kadar kampanya yayın tarihinden
itibaren ilk 5(beş) yıl kampanya sayfasında ve GİRİŞİMCİ’nin internet sitesinde
açıklama yapılması ve bu süre sonrası yapılacak her türlü açıklamanın GİRİŞİMCİ’nin
internet sitesinde yapılması gerekliliğini kabul ve taahhüt eder.

30.

GİRİŞİMCİ ve PLATFORM arasında doğacak hukuki ihtilaflarda aşağıda zikredilen
merci yetkili çözüm merci olarak tespit edilmiştir.

31.

GİRİŞİMCİ, Kitle Fonlaması Tebliği’nde düzenlenen maddelerin içerdiği şartlara
uyacağını ve bu şartlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu kabul ve ikrar eder. GİRİŞİMCİ
üyelik sonrası ilgili Tebliğde bulunan herhangi bir hususu bilmediği iddiasında
bulunamaz.

MADDE 9 Alınacak Ücret, Komisyon ve Diğer Hususlar
a. Kitle Fonlama Kampanyaları için listeleme ücreti 1500 TL + KDV’dir.
b. Başarılı Kitle Fonlama Kampanyalarından PLATFORM komisyonu toplanan fonun
%6’sı kadar olup, bu tutara KDV ilave edilecektir.
i.
ii.

iii.

GİRİŞİMCİ Teknopark/Teknokent bünyesinde olduğunu ispatlaması
halinde komisyon ücreti %5 + KDV olarak uygulanır.
GİRİŞİMCİ PLATFORM’da daha önce 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk
Lirası) ve üzeri hedef fonla kampanya sürecini başarı ile sona erdirmişse,
komisyon ücreti %5 + KDV olarak uygulanır. Eğer GİRİŞİMCİ
Teknopark/Teknokent bünyesinde ise bu durumda komisyon ücreti %4 +
KDV olarak uygulanır.
PLATFORM dilerse GİRİŞİMCİ özelinde yapacağı değerlendirme ile bu
komisyon ücretinden feragat edebilir.

MADDE 10 Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin yorum ve uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

MADDE 11 Sözleşmenin Süresi ve Fesih
1.
İşbu sözleşme süresiz olarak aktedilmiş olup, GİRİŞİMCİ’nin PLATFORM’a karşı
ilgili tebliğde belirtilen tüm yükümlülüklerinin sürelerinin dolmasının ardından taraflar bir ay
önceden ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilir.
2.
Sözleşmenin GİRİŞİMCİ tarafından haklı sebep olmaksızın feshedilmesi halinde
kampanyalar ve yatırımlar sona ermiş kabul edilir. Ancak haksız fesih sebebiyle oluşan zararın
tamamı GİRİŞİMCİ tarafından ödenir.

MADDE 12 Delil Sözleşmesi
PLATFORM ile GİRİŞİMCİ arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık
konusu işlemle ilgili sadece PLATFORM ile GİRİŞİMCİ arasında her türlü iletişim araçları ile
yapılan yazışmalar ve sair kayıtlar ile bilgisayar kayıtları, MKK ve 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 13 Tebliğat Adresleri
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 14 Yürürlük
Bu Sözleşme taraflarca 4 nüsha olarak ......../......./......... tarihinde imzalanmış olup, imza
tarihinde yürürlüğe girer.
PLATFORM adına;
İmza
Adı Soyadı :
Unvan :
Adres : Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. Nef 09 B Blok No: 7 / 176 Kağıthane / İstanbul
GİRİŞİMCİ adına;
İmza
Adı Soyadı :
Unvan :
Adres :

