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Takasbank, MKK ve fonbulucu.com online
yayında buluşuyor
Girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminde finansmana erişim sorunlarını büyük
ölçüde çözecek olan Paya Dayalı Kitle Fonlaması; MKK, Takasbank ve
fonbulucu.com’un katılacağı online yayında masaya yatırılıyor. Paya Dayalı Kitle
Fonlaması tebliğinde payların kaydileştirilmesi ve limitlerin takibiyle
görevlendirilen MKK, yatırımcıların aktaracağı fonların “emanet yetkilisi” olarak
görevlendirilen Takasbank ile Paya Dayalı Kitle Fonlama platformu
fonbulucu.com’un sistemin çalışma prensiplerini aktaracağı yayın, 28 Şubat Pazar
günü saat 20.00’da youtube.com/c/fonbulucu üzerinden canlı olarak
gerçekleştirilecek.
23.02.2021, İstanbul
Girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminde finansmana erişim sorunlarını çözmek üzere geliştirilen
ve 2019 Ekim ayında SPK tarafından tebliği yayınlanarak yürürlüğe giren Paya Dayalı Kitle
Fonlaması, son zamanlar üzerine en çok konuşulan finansal sistemlerden biri. Paya Dayalı Kitle
Fonlaması hakkında pek çok merak edilen varken, sistemin paydaşları bilinmeyenlere ışık tutmak
üzere kolları sıvadı.
Paya Dayalı Kitle Fonlaması tebliğinde payların kaydileştirilmesi ve limitlerin takibiyle
görevlendirilen MKK, yatırımcıların aktaracağı fonların emanet yetkilisi olarak görevlendirilen
Takasbank ile söz konusu fonlama kapsamında SPK’ya lisans başvurusu yapan ilk şirket olan
fonbulucu.com; 28 Şubat Pazar günü saat 20.00’da youtube.com/c/fonbulucu üzerinden
gerçekleştirecekleri canlı yayında sistemin işleyişi hakkında merak edilenleri konuşacak.
Takasbank’ın Paya Dayalı Kitle Fonlamasındaki görevleri
Canlı yayına konuk olacak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Ödeme ve Transfer
Hizmetleri Bölümü Direktörü Nesrin Özkurt, Takasbank’ın temel amacını, ilgili mevzuat
çerçevesinde takas ve saklama hizmetlerinin nasıl yapılacağını aktararak verilecek finansal
hizmetlerden bahsedecek. Nesrin Özkurt ayrıca, Paya Dayalı Kitle Fonlaması tebliği kapsamında
platformlar adına açılacak hesaplar altında girişim/girişim şirketi adına toplanan fonların,
kampanya süresince Takasbank tarafından nasıl bloke edileceği, kampanya sonrasında toplanan
fonların girişim/girişim şirketine aktarılma süreçleri ve kampanyanın başarısız olması halinde
toplanan fonların yatırımcılara iade edilme süreçleri hakkında detaylı bilgi verecek.
MKK’nın sistem içerisindeki işlevleri
Merkezi Kayıt Kuruluşu Saklama Operasyonları Başuzmanı Özgün Türköz ise yayında Merkezi
Kayıt Kuruluşu (MKK) ile ilgili bilgilerin yanında sistem içerisinde MKK’nın rolü ve işlevlerinden
bahsedecek. Ayrıca, sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip girişimci ve
platformların sorumlulukları, MKK nezdinde hesapların kayden oluşturulması, hak sahiplerinin
hesaplarına aldıkları payların aktarılması, yatırımcılar için uygulanacak prosedürler ve yatırım

sınırları, girişimciler için uygulanacak fonlama ve kampanya limitleri ve işlem süreçleri hakkında
detaylı bilgiler paylaşılacak.
Platformların rolü
Türkiye’de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak misyonuyla
faaliyetlerini sürdüren fonbulucu.com’un ev sahipliği yapacağı yayında, fonbulucu.com Kurucusu
ve Genel Müdürü Hakan Yıldız da yer alacak. Hakan Yıldız, platformların sistem içerisinde SPK,
Takasbank ve MKK ile olan entegrasyonlarını, bunun önemini ve yatırımcı ve girişimciler
açısından sonuçlarını değerlendirecek. Hakan Yıldız, sistemin güvenli bir şekilde çalışmasına
dair yapılan hazırlıklardan da bahsederek, işlem yapılırken nelere dikkat dilmesi gerektiğine dair
ipuçları verecek.

fonbulucu.com Platformları Hakkında:
“Gelecekte var olmak üretimle ve teknolojiyle olacak! Araştıran, üreten, geliştiren bir toplum
olmalıyız” görüşünü içselleştiren fonbulucu.com platformları, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi
online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini
geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak için 2016 yılında kuruldu. fonbulucu.com, ilk olarak Ödül
ve Bağış Temelli kitle fonlama modeliyle fikir, proje ve buluş sahiplerini, girişimlere finansal destek
sağlayanlarla bir araya getirerek kısa sürede 24 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu.com, kurulduğu
günden bugüne kadar 180 milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360
derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa sürede
28 projeye 5 milyon TL fon sağladı.
Şirket ayrıca kalkınmanın toplumsal üretim ve sosyal fayda sağlayarak gerçekleşeceği inancıyla,
ulusal boyutta ‘Kitlesel Kalkınma Destek Programı’ ve BM/IsDB ile birlikte 57 ülkede yoksulluğun
azaltılmasına yönelik “Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi” projelerini de yürütüyor.
14 Ağustos 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na lisans başvurusu yaparak ülkemizde
Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu işletmek için başvuru yapan ilk şirket olan fonbulucu.com’un
2021 ilk çeyreğinde lisans alması bekleniyor.
www.fonbulucu.com
Takasbank Hakkında
Ülkemiz bankacılık ve sermaye piyasaları açısından stratejik bir öneme sahip olan İstanbul Takas
ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), “Merkezi Takas Kuruluşu”, “Emeklilik Fonları için Saklama
Kuruluşu”, “Ulusal Numaralandırma Kuruluşu”, “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi” ve
“Yatırım Bankası” gibi önemli lisans ve yetkilere sahiptir. Bu kapsamda, Ülkemizde Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından sürekli gözetim ve denetim altında bulunan tek
kuruluştur.
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun ile tanımlanan ödeme sistemlerinden biri olan Takasbank, Borsa

İstanbul bünyesinde mevcut piyasalara nakit ve menkul kıymet takas hizmeti vermekte, Çek
Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğinin 5. maddesi kapsamında çeklerin banka şubeleri
arasında hesaben ödenmesini sağlamak amacıyla takas, mutabakat işlemleri ve teminat
yönetiminin yapılmasına aracılık etmektedir.
Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda ülkemizin bölgesel enerji ticaret merkezi
olma hedefi ile enerji piyasasındaki liberalleşme çerçevesinde faaliyete geçirilen EPİAŞ Elektrik
Piyasası’nda teminat mekanizmasının işletilmesi ve ödemelerin zamanında ve doğru bir şekilde
gerçekleştirilerek, piyasadaki nakit akışının sürekli bir şekilde sağlanması amacına yönelik olarak
Piyasa İşletmecisi ile piyasa katılımcıları tarafından kullanılacak olan merkezi uzlaştırma bankası
olarak Takasbank görevlendirilmiştir. Bu çerçevede 2011 yılından tarihinden itibaren Elektrik
Piyasası’nda 2018 yılından itibaren doğal gaz piyasasında nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti
Takasbank tarafından verilmektedir.
24/07/2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından portföy saklayıcı kurum olarak
yetkilendirilen Banka; menkul kıymet yatırım fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, borsa
yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına portföy saklama
hizmeti verilmektedir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile entegre olarak gayrimenkulün mülkiyet hakkı ile satış
bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayan TapuTakas Sistemini ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile
Türkiye Noterler Birliği arasında yürütülen ortak çalışmaların ürünü olan Güvenli Ödeme
Sistemindeki ilk emanet kuruluşu olarak Takasbank TaşıtTakas Sistemini işletmektedir. Bu
sayede taşıt ve gayrimenkul alım satımında sıkça yaşanan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarını
önlemek amaçlanmıştır.
Bunların yanında; bankalar arasında EFT hızıyla “kişiden kişiye ” altın transfer edilmesini
sağlayan Altın Transfer Sistemini işletmekte, Takasbank Para Piyasası (TPP), Türkiye Elektronik
Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) gibi nakdi ve gayri nakdi kredi
imkanları ile desteklenen bankacılık faaliyetleri yürütmektedir.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’nin hâlihazırda işlettiği Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma (YTH)
Sistemi için, kurdukları teminat yönetimi mekanizması kapsamında 30/01/2020 tarihi itibarıyla
teminat saklama hizmeti veren Takasbank; Tebliğ’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında “emanet yetkilisi ” olarak yetkilendirilmiş olup, kitle fonlama platformları aracılığıyla
girişim/girişim şirketi adına toplanan fonların kampanya süresince ve girişim şirketi kurulana ya
da toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılarak payların MKK nezdinde kayden
oluşturulup yatırımcı hesaplarına aktarılmasına kadar geçen süre zarfında bloke edilmesinden
sorumludur.
www.takasbank.com.tr
Merkezi Kayıt Kuruluşu Hakkında
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Borsa İstanbul Grubu’nun bir üyesi Türkiye’nin Merkezi
Saklama Kuruluşu olarak üyelerine saklama, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve
yatırımcı hizmetlerini sunmaktadır.

MKK, Ar-Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği yazılım, sistem ve
platformlarla yerli ve yabancı sermaye ve finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri
sunmaktadır.
MKK, sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, hak sahibi bazında açılan
hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği, bunlar üzerindeki hakların izlendiği,
kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı Kanunla bu görevi üstlenmiş bir merkezi yapıdır.
Saklama hizmetlerinin yanı sıra e-Genel Kurul Sistemi (e-GKS), e-Yönetim Kurulu Sistemi (eYKS) ve e-Şirket uygulamaları ile MKK, Türkiye’de kurumsal yönetime ve sürdürülebilirliğe katkı
sağlamakta, aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) işletimini yürütmektedir.
MKK’nın sunmuş olduğu yatırımcı hizmetleri kapsamında, Yatırımcı Bilgi Merkezi uygulaması eYATIRIMCI üzerinden yatırımcılar, gerek portföylerinde bulunan gerekse de henüz yatırım
yapmadıkları ancak ilgilendikleri menkul kıymetlere ilişkin pek çok bilgiye standart ve bütüncül bir
yaklaşımla tek noktadan erişebilmektedirler.
MKK, Veri Analiz Platformu (VAP) ile dört ana hizmeti kapsamında sahip olduğu verileri,
uluslararası standartlarda ekonometrik modeller ve endekslerle www.vap.org.tr adresinde erişime
sunarak sermaye piyasalarına dair analizler için referans kaynağı sağlamaktadır.

www.mkk.com.tr

