
KİTLE FONLAMASI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 
 

MADDE 1 Taraflar  

PLATFORM  

Adresi: Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. Nef 09 B Blok No: 7 / 176 Kağıthane / 

İstanbul 

Yetkili Şahıs: Onur Cem GÖKMEN 

İletişim Bilgileri: info@efonla.com                           0212 347 1020 

 

 

ÜYE 

Adresi : 

Yetkili Şahıs: 

İletişim Bilgileri: 

Ticaret Sicil No: 

 

Taraflar, 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 PLATFORM aracılığıyla yatırım yapmayı hedefleyen ÜYE temel hak ve 

sorumlulukları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. PLATFORM, ÜYE tarafından sağlanacak 

olan fonların girişim şirketine aktarılıncaya ya da yatırımcılara iade edilinceye kadar emanet 

yetkilisi sıfatıyla İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde platform adına 

açılan hesapta bloke edilmesi, girişim şirketine aktarılması ya da yatırımcılara iade edilmesine 

ilişkin iş ve işlemlerle ilgili ÜYE ile karşılıklı sahip oldukları hak ve üstlenmiş oldukları 

yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen bu sözleşme taraflar açısından bağlayıcı 

nitelik taşır.  

MADDE 3 Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyeti, Tanımlar ve Kısaltmalar  

 

PLATFORM, 27 Ekim 2021 Tarih ve 31641 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ (III – 35/A.2)’ne dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK) tarafından listeye alınarak Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetlerini yürütmek üzere 

kurulmuştur. PLATFORM, bu kapsamda girişimlere yatırım yapılması amacıyla münhasıran 

halktan para toplama faaliyetleri yürütür. PLATFORM, kendisine başvuruda bulunan 

girişimci ve girişim şirketlerinin kampanyalarını ön değerlendirmeden geçirerek yatırım 

komitesine sunar. Yatırım komitesinin mevzuata göre hazırlanan değerlendirme politikasına 
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istinaden yaptığı değerlendirme sonucu onaylanan kampanyalar PLATFORM’un internet 

sitesinde yayımlanır. 

Üyelik işlemlerini tamamlayan ÜYE’ler yayımlanan kampanyaların sayfasında yer alan bilgi, 

belge ve şartları inceler ve girişim şirketlerinin çıkarılacak paylarını satın alarak yatırım 

yapar. Toplanan fonlar girişim şirketine ilgili prosedür kapsamında aktarılmadan önce 

PLATFORM’un emanet yetkilisi İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’de bloke edilir. 

MKK nezdinde kaydileştirme ve diğer Tebliğ hükümlerinin yerine getirilmesi akabinde 

Girişim Şirketi’ne toplanan fon aktarılır. 

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: 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, 

d- Kampanya: Bir girişim şirketinin veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak 

amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformlar üzerinden kamuya duyurulmasını, 

e- Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, 

f- 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,  

g- Kitle fonlama platformu (Platform): Kitle fonlamasına aracılık eden ve 

elektronik ortamda hizmet veren ve bu sözleşmenin tarafı Dijital Kitle Fonlama Platformu 

A.Ş.’ni, 

h- Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, 

i- KVKK: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

j- Liste: Kurulca paya dayalı kitle fonlamasına aracılık etmesi uygun görülen 

platformların yer aldığı listeyi, 

k- MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini, 

l- Nitelikli yatırımcı: Kurulun, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin  

düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıları, 

m- Pay: Girişim şirketinin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren 

menkul kıymeti,  

n- Paya dayalı kitle fonlaması: Pay karşılığında kitle fonlama platformları 

aracılığıyla halktan para toplanmasını, 

o- Proje: Planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinin 

gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini, 

p- Prosedür: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Kitle Fonlama Emanet Yetkilisi  

Prosedürünü, 



r- Tebliğ: Kitle Fonlaması Tebliği’ni,  

s- Üye: Platform tarafından yürütülen kampanyalara fon sağlamak amacıyla 

Üyelik sartlarını yerine getiren ve platform ile üyelik sözleşmesi akdeden kişi / kişileri, ifade 

eder.  

 

MADDE 4 Üyelik Süreci ve Üyelik Ücreti 

 

PLATFORM’da yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler üye olmak ve profillerinde 

bulunan zorunlu alanları doldurmak zorundadır. 

PLATFORM’da bireysel nitelikli ÜYE, bireysel nitelikli olmayan ÜYE ve kurumsal ÜYE 

olmak üzere üç farklı üyelik çeşidi bulunmaktadır. Kurumsal ÜYE’lik için kurumu temsil 

yetkisi şartı aranır. 

 

Nitelikli olmayan ÜYE, gelir beyan etmemesi durumunda (2023 Yılı itibari ile) bir takvim yılı 

içerisinde tüm platformlar nezdinde en fazla 150.000 TL tutarında pay (hisse) alımı 

gerçekleştirebilir. 

Nitelikli olmayan ÜYE, gelir beyan etmesi durumunda beyan edilen tutarın %10’u kadar bir yıl 

içerisinde pay alımı gerçekleştirebilir. Ancak bu tutar nitelikli olmayan ÜYE’ler için bir takvim 

yılı içerisinde her durumda 600.000 TL’yi aşamaz. 

Nitelikli ÜYE’ler için pay alım üst sınırı uygulanmaz. 

MADDE 5 Kampanya Süreci Uygulanacak Prosedür 

 

Bir kampanyadan pay almak isteyen ÜYE, gerekli kayıt koşullarını sağladıktan sonra seçeceği 

kampanyadan kendisine tanımlanan sınırlar içerisinde pay satın alabilir. 

Pay satışları ve varsa %20’ye kadar olan ek pay satışları tamamlanana veya kampanya suresi 

sona erene kadar pay satışı devam eder ve pay alımı çevrimiçi olarak gerçekleşir. 

Pay ödemeleri ÜYE’nin kimlik bilgileri ile uyumlu kredi/banka kartı veya EFT vasıtasıyla 

yerine getirilir. Kredi/banka kartı ödemelerinde PLATFORM’a ödeme hizmetini sağlayıcı 

kuruluş olan Paratika’nın belirlediği ödeme sistemleri kullanım ücreti komisyon oranı yatırım 

tutarına ilave edilir.  

Pay alımı gerçekleştirilirken Risk Bildirim Formu’nun online olarak okunup onaylanması yasal 

zorunluluktur. 

Bir kampanyadan pay alımı için ÜYE tarafından yatırım talebi yapıldığı takdirde ÜYE’ye 

PLATFORM tarafından verilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması veya ödemeye dair 

uyuşmazlık olması durumunda yatırım hakkı ortadan kalkar.  

Kampanya kapsamında yapılan satışların bedeli İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’de 

saklanır. Kampanya sonunda hedeflenen fon tutarına ulaşan kampanyalar başarılı olarak kabul 



edilir. Kurulmuş bir anonim şirketi yok ise kuruluş/dönüşüm işlemlerinin ardından girişim 

şirketinin sermaye artırımı sonucu MKK nezdinde kayden oluşturulan payları üyelere aktarılır. 

Bu paylar MKK üzerinden çevrimiçi ortamda ÜYE tarafından görüntülenebilir. 

Kampanya sonunda hedeflenen fon tutarına ulaşılamaması veya kuruluş/dönüşüm, sermaye 

artırım ve pay aktarım işlemlerinin zamanında yapılamaması durumlarında ÜYE tarafından 

yapılan pay alım ödemeleri hiçbir kesintiye uğramadan İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş. tarafından ÜYE’ye iade edilir. 

 

MADDE 6 Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu  

ÜYE, Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nu imzalamak zorundadır. 

Yaptığı yatırımın riskleri bu risk bildirim formu ile kendisine bildirilmektedir. ÜYE, bu formu 

imzalayarak söz konusu riskleri okuyup, anladığını, formun bir örneğini aldığını kabul ve beyan 

eder. 

Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nun içeriğine aşağıda yer 

verilmektedir. 

  

Önemli Açıklama 

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar 

riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada 

karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar 

vermeniz gerekmektedir. 

Bu amaçla, III-35/A.2 sayılı “Kitle Fonlaması Tebliği"nin 14 üncü maddesinde öngörüldüğü 

üzere “Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki 

hususları anlamanız gerekmektedir. 

 

Uyarı 

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun, Kurulca kitle fonlaması 

faaliyeti yürütmesi uygun görülen platformların yer aldığı listede bulunup bulunmadığını 

kontrol ediniz. Listede yer alan platformların bilgilerine www.spk.gov.tr web sitesinden 

ulaşabilirsiniz. 

Risk formları Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına tabi değildir. 

 

Risk Bildirimi 

İşlem yapacağınız platform ile imzalanacak "Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek 

olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir: 

1- Platform nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler 

için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve takas merkezleri tarafından 

çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

http://www.spk.gov.tr/


2- Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Projelere yapılan yatırımlar, 

özellikle de yatırılan paranın kısmen veya tamamen kaybedilmesi riski olmak üzere önemli 

maddi riskler içermektedirler. 

3- Yatırımınızdan herhangi bir getiri elde edemeyebilirsiniz. Yatırımınız herhangi bir mevduat 

garantisi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yatırımcıların tazminine ilişkin 

hükümleri kapsamında değildir. Ayrıca erken aşama girişimlere yapılan yatırımlar genellikle 

herhangi bir temettü ödemesi sağlamamaktadır. 

4- Kitle fonlaması yatırımları doğası gereği likit olmayan yatırımlardır. Yatırımınızı herhangi 

bir zamanda satamayabilirsiniz, satsanız bile yüksek işlem maliyetleriyle karşılaşabilirsiniz. 

5- Projenin ticari hedeflerine ulaşamaması riski vardır. Geçmiş performans, gelecekteki 

sonuçların bir göstergesi olmadığı gibi, erken aşama girişimlerde geçmiş performans verisi dahi 

sunulamayabilir. 

 

6- İşbu Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, müşteriyi genel olarak mevcut 

riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kitle fonlaması faaliyetlerinden 

kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 

yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 

7- Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasları uygulanması sırasında 

Platformun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı 

kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim 

Formu’nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşmeyi imzalayarak Formun bir örneğini aldığımı 

kabul ve beyan ederim. 

 

MADDE 7 Platformun Yükümlülükleri  

 

Platform; 

1. PLATFORM Prosedürde belirlenen üyelik şartlarına ilişkin yükümlülükleri yerine 

getirmiş olduğunu, ilgili mevzuat ile belirlenmiş istenen belgeleri temin ettiğini, 

TAKASBANK ile arasında ilgili mevzuatın gerektirdiği bütün şartları eksiksiz olarak yerine 

getirdiğini, kendi sistemlerini MKK ve Takasbank sistemleriyle uyumlu hale getirmekten ve 

idame ettirmekten sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.  

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

yatırımcıların kişisel verileri koruma kanunu ve ikincil düzenlemeler gereğince 

aydınlatılmasından sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder, 

3.  Platforma üye olan yatırımcıların kendi nezdinde bulunan kişisel verilerinin 

korunmasından sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder,  

4. Yatırımcıların mevzuatla belirlenmiş olan sınırlar dahilinde fon sağlamaları ile ilgili 

bilgilerin kontrol amacıyla MKK’ya ulaştırılmasından sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder, 

ancak bu sorumluluk Platformdan kaynaklanmayan sistemsel sorunların varlığı halinde geçerli 

değildir. 



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, bu sorumluluğun sınırları bir üst  

maddede belirtilmiştir. 

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

bilgilerinin uyuşmamasından dolayı oluşan zararlardan sorumlu olmadığını beyan eder. 
7. ÜYE’nin nitelikli olup olmadığı hususunda verilen bilginin kaynağının MKK olması 

halinde PLATFORM sorumluluk üstlenmeyeceğini beyan eder. 

8. Başarılı sonlanan kampanyaya ilişkin ÜYE bazında fonlama tutarları ve karşılığında 

alacakları payların nominal değerini gösteren listenin MKK’ya iletilmesinden sorumludur. 

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

yatırımcıların projeye sağladıkları fonların Takasbank tarafından yatırımcılara iade edilmesi 

halinde sadece almış olduğu ödeme ve komisyonları iade etmekle sorumlu olduğunu kabul ve 

taahhüt eder. 

10. Platform, yatırımcının fon sağlamak amacıyla kullanmış olduğu ödeme sistemlerinde 

oluşan problemler ya da fon sağlamak amacıyla sahibi olduğu kredi/banka kartı bakiyesinin 

yetersiz olması ya da kredi/banka 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. 

11. Platform, kampanyalara 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 her türlü 

zarardan sorumlu tutulmayacağını beyan eder.  

12. 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.  

13. 12. Fıkrada belirtilen kesintilerden kaynaklı zararları karşılamayı taahhüt etmediğini 

beyan eder.  

14. ÜYE’nin PLATFORM’a yüklediği bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırılığı durumunda 

herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu gibi durumlarda tüm sorumluluk ÜYE’ye 

aittir. 

15. Platform kuralları ve üyelik ve yatırım prosedürü ÜYE tarafından ihlal edildiği 

durumlarda platforma ulaşımı engelleyebilir veya kısıtlayabilir ve işbu sözleşmeyi feshetme 

hakkına sahiptir. ÜYE bu durumda tazminat talebinde bulunamaz ve doğacak olumsuz her türlü 

durum ve zarardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.  

16. ÜYE ile PLATFORM’un diğer üyeleri ve girişimciler arasındaki platform üzerinden 

sağlanan iletişimden kaynaklanan herhangi bir sorundan sorumlu değildir. ÜYE ile 

PLATFORM’un diğer Üyeleri arasında yapılan hiçbir hukuki işleme ve/veya sözleşmeye taraf, 

kefil, garantör, lehtar değildir. Hiçbir şekilde yükümlülük sahibi değildir. 



17. Girişimcilere veya üyelere ait herhangi bir bilgi, yorum, öneri, espri, tecrübe paylaşımı 

ve benzeri içeriğin referans alınması nedeniyle oluşabilecek (dolaylı veya doğrudan) maddi 

ve/veya manevi zarardan sorumlu değildir.  

18. 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. ÜYE 

böyle bir durumu sözleşmenin feshi ve/veya tazminat talep edilmesi için bir neden olarak 

gösteremez. 

19. Sitesinde güncelleme yapma hakkına sahiptir. ÜYE bu durumu kabul ettiğini beyan 

eder.  

20. 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) hiçbir üçüncü tarafça değiştirilemez, kopyalanamaz, başka bir 

dile çevrilemez, başka bir yerde yayımlanamaz, bilgisayara yüklenemez, iletilemez, sunulamaz 

veya dağıtılamaz. Site 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. 

21. PLATFORM, ÜYE’nin vermiş olduğu tüm bilgileri KVKK kapsamında gerekli izinleri 

alarak üçüncü kişilerle ve diğer Üyeleri ile paylaşabilecektir. Bu durumu ÜYE peşinen kabul 

eder. 

 

MADDE 8 Üyenin Yükümlülükleri 

 

1. PLATFORM’da işlem yapmak isteyen ÜYE, Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk 

Bildirim Formu’nu onaylamak zorundadır. Bu risk bildirim formu ile yaptığı yatırımın riskleri 

kendisine bildirilmektedir. ÜYE, bu formu onaylayarak bu riskleri okuyup anladığını, ileride 

bu riskleri anlayacak durumda olmadığını gösteren bir durumun ortaya çıkması halinde 

sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Formun bir örneğini aldığını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

 

2. ÜYE, Platform tarafından istenen MKK ve Takasbank’a verilecek ve diğer her türlü 

bilginin doğru olduğunu, bilgilerde bir hata bulunması halinde bu hatalı bilgilerin doğuracağı 

her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul eder. 

 

3. ÜYE, PLATFORM’a üyelik esnasında MKK’nin e-Yönet ve e-CAS sistemlerine 

otomatik üyeliğinin yapılmasını kabul eder. 

 

4. ÜYE, PLATFORM tarafından istenen bilgileri iki iş günü içinde Platform tarafından 

belirtilen resmi iletişim kanalı üzerinden bildireceğini kabul ve taahhüt eder.  

 



5. MKK tarafından nitelikli ÜYE kapsamına alınmayan ÜYELERİN imtiyazlı pay sahibi 

olamayacaklarını bu sözleşmeyi imzalayan her ÜYE kabul ve ikrar eder. 

6. PLATFORM ile ÜYE arasında vuku bulacak ihtilaflarda bu sözleşmede belirtilen merci 

ihtilafın çözüm mahalli olacaktır. 

7. ÜYE’nin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde ÜYE, PLATFORM’un 

uğradığı zararları tazmin etmekle mükellef olur. Bu kusur neticesinde PLATFORM’un diğer 

üyeler ve Girişimciler nezdinde itibarının zedelenmesi halinde manevi tazminat isteme hakkı 

doğar.   

8. ÜYE, yatırım yaptığı andan itibaren 48 saat geçtikten sonra cayma hakkını 

kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder. 

9. ÜYE, projeler için sağlanan fonlara Takasbank tarafından nema ödenmeyeceğini kabul 

ettiğini beyan ve ikrar eder. ÜYE, kişisel bilgileri kullanılarak platform tarafından tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarından sorgulama yapılacağını kabul eder. 

10. Hedeflenen minimum fon tutarının belirlenen süre içerisinde toplanamaması 

durumunda kampanya başarısız olarak kabul edilir ve toplanan fonlar sahiplerine hiçbir kesinti 

olmadan iade edilir. Bu durumda PLATFORM sorumlu tutulamaz ve ÜYE tarafından herhangi 

bir ad altında tazminat talep etme hakkının olmadığını ÜYE kabul eder. 

11. ÜYE, Girişimcinin herhangi hukuksuz bir işlemi sebebiyle doğacak hukuki ihtilaflar 

hususunda PLATFORM’u hukuki olarak sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

12. ÜYE, PLATFORM’a gönderilen ve/veya kaydedilen her bilgi, görsel ve mesajın 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. 

13. ÜYE, vermiş olduğu verilerin PLATFORM tarafından işlenebileceğini kabul ettiğini 

beyan eder. 

14. ÜYE, 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. Bu kural ile ilgili istisnalar PLATFORM tarafından belirlenir. 

Böyle bir durumun oluşmasında söz konusu dosyayı/programı yükleyen ÜYE sorumludur ve 

PLATFORM’un uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarar için yasal yollara başvurma 

hakkına sahip olduğunu ÜYE kabul eder. 

15. ÜYE, bozulmuş, virüs içeren dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki işleyişe zarar 

veren yazılım, kod veya programları ve reklam olabilecek içeriği sisteme yükleyemez, diğer 

kişilere gönderemez. ÜYE, diğer üyelere spam, istenmeyen mesaj, aynı anda birden fazla üyeye 

gönderilecek toplu mesaj veya tekrarlanan mesajlar gönderemez. ÜYE, girişimcilere ve diğer 

üyelere ait PLATFORM’da yer alan bilgileri, izin almadan kopyalayamaz, yayamaz, 

yayımlayamaz.  

16. ÜYE’nin, sağladığı her türlü bilgi ve belge, fotoğraflar, video, resim ve yazılar 

PLATFORM tarafından reklam ve pazarlama amaçlı kullanılabilir. Bu durumu ÜYE kabul 

eder. 

17. ÜYENİN PLATFORM üzerinden iletişime geçtiği GİRİŞİMCİ ile 1 yıl içinde 

PLATFORM üzerinde sunulmamış bir yatırım üzerinde anlaşması ve sözleşme düzenlemesi 

halinde PLATFORMA aracılık hizmetleri ücreti ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  

18. ÜYE, PLATFORM sitesini kullanımında ve ÜYE dışında başka bir kimse veya cihaz 

tarafından ÜYE hesabına erişim sağlanmasının önlenmesi hususunda tüm sorumluluğun 



kendisine ait olduğunu kabul eder. Böyle bir durumda PLATFORM meydana gelen hiçbir 

zarardan sorumlu tutulamaz. ÜYE, 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. 

19. ÜYE, 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. ÜYE böyle bir durumunda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu 

kabul ve taahhüt eder. 

20. ÜYE, ilgili mevzuatta kendisi ile ilgili tanımlanan bir takvim yılı içerisinde pay alım 

tutarlarını aşamaz. Gerekli limitler MKK nezdinde kontrol edilmekte olup, pay alım esnasında 

gerekli uyarılar PLATFORM sistemi tarafından verilmekle beraber, mevzuatta tanımlanan 

limitlerin bir şekilde aşılması durumunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu ÜYE kabul 

eder. 

21. ÜYE Kitle Fonlaması Tebliği’nde düzenlenen maddelerin içerdiği şartlara uyacağını ve 

bu şartlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu kabul ve ikrar eder. ÜYE, üyelik sonrası ilgili Tebliğde 

bulunan herhangi bir hususu bilmediği iddiasında bulunamaz. 

 

MADDE 9 Uyuşmazlıkların Çözümü  

 

Bu sözleşmenin yorum ve uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul 

İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir. 

  

MADDE 10 Sözleşmenin Süresi ve Fesih  

 

1. İşbu sözleşme süresiz olarak aktedilmiş olup, ÜYE 48 saat içinde eğer yatırım 

yapmadıysa cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi dolduktan sonra ÜYE sözleşmeyi 

feshedemez ve payını ilgili tebliğin sınırları dışında devredemez. 

2. GİRİŞİMCİNİN bilgi formunda yatırım kararının değişmesine sebep olacak 

değişiklikler talep etmesi halinde bilgi formu Yatırım Komitesi Onayına tekrar sunulur. 

Onaylandığı anda ÜYENİN 48 saatlik cayma süresi yeniden başlar. Bilgi formunun 

onaylanmaması halinde proje sonlanmış sayılır.  

3. Sözleşme konusu projenin bitmesiyle kampanyalar ve yatırımlar sona ermiş kabul edilir. 

Platform, yatırımcılar tarafından sağlanan fonların iade edilebilmesi amacıyla ödeme 

talimatının Takasbank’a zamanında ve doğru iletilmesinden sorumludur.  

 

MADDE 11 Delil Sözleşmesi  

 

PLATFORM ile ÜYE arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık konusu 

işlemle ilgili sadece PLATFORM kayıtları ve her türlü iletişim aracı kayıtları ile Takasbank ve 



MKK 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 12 Tebliğat Adresleri  

 

Taraflar, belirttikleri 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 13 Yürürlük  

 

1) Bu Sözleşme taraflarca......../......./......... tarihinde elektronik kabul edilip imzalanmış olup, 

kabule ilişkin Zaman Damgası loglanmıştır, imza tarihinde yürürlüğe girer. 

PLATFORM adına;  

Adı Soyadı : Onur Cem GÖKMEN 

Unvan : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Adres :  Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. Nef 09 B Blok No: 7 / 176 Kağıthane / İstanbul 

 

 

ÜYE adına; 

Adı Soyadı : 

Unvan :  

Adres : 

 


