SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMASI
İşbu Anlaşma, ..............................................................................................................................
adresinde mukim ..................................................................................................................
(bundan sonra kısaca “Müracaat Eden” olarak anılacaktır) ile Meclisi Mebusan Cad. No. 81
34427 Fındıklı Beyoğlu İstanbul adresinde mukim Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (bundan
sonra kısaca “TSKB” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda tanzim ve imza
olunmuştur. İşbu Anlaşmada TSKB ve Müracaat Eden birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
1. Amaç:
İşbu Anlaşmanın amacı Tarafların karşılıklı olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında
yapacakları işlemlere ilişkin tesis etmeyi tasarladıkları sözleşmelerin (bundan sonra kısaca
“Sözleşmeler” olarak anılacaktır) hükümlerinin müzakere esaslarının düzenlenmesidir.
2. İletişim ve Gönderilere İlişkin Esaslar:
2.1. Taraflar işbu Anlaşma çerçevesinde yürütülecek müzakerelerin kendilerini temsil
yetkisini ve kendileri adına bağlayıcı karar alabilme yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıda
belirtilen yöntemlerle yürütüleceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
2.2. İşbu Anlaşma uyarınca yapılacak her türlü müzakere amaçlı gönderi ve/veya bildirim
Tarafların aşağıda belirtilen e-posta adreslerine ve/veya faks numaralarına ya da Taraflarca
işbu madde uyarınca yazılı olarak diğer taraflara bildirilebilecek sair e-posta adreslerine
ve/veya faks numaralarına ‘iletildi teyidi’ alınarak gönderilecektir. İşbu Anlaşma
çerçevesinde Taraflarca e-posta ve/veya faksla iletilen her türlü yazışma ve bildirimler,
Taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlıkta müzakerelerin varlığına ve icaba davete ilişkin
geçerli yazılı delil teşkil edecektir.
TSKB E-Posta/Faks:
...........................................................................................
Müracaat Eden E-Posta/Faks: ...........................................................................................
Kefil E-Posta/Faks:
………………………………………………………………………………………
2.3. Yukarıdaki yöntemlerin haricinde Taraflar, müzakereler sırasında birbirlerine sözlü
görüşler de iletebileceklerdir. Sözlü olarak gönderilen irade açıklamalarının da sözleşme
müzakereleri kapsamına dahil olarak yazılı delil teşkil edebilmesi Taraflardan biri
tarafından diğer tarafa işbu Anlaşmada belirtilen yöntemle gönderdiği metnin karşı tarafça
teyit edilmesine bağlıdır. Teyit edilen sözlü irade açıklamaları Taraflar arasındaki her türlü
uyuşmazlıkta müzakerelerin varlığına ve icaba davete ilişkin geçerli yazılı delil teşkil
edecektir.
2.4. İşbu Anlaşmaya dayanılarak Sözleşmelerin görüşülmesi güvenli elektronik imza ile
yapılması durumunda bu imza ile gönderilen Sözleşmelerin metinleri Taraflar yönünden
bağlayıcı olmayıp icaba davet niteliğindedir ve ön sözleşme olarak nitelendirilemez.
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3. Müzakere Görüşmelerinin Başlaması ve Yürütülmesi:
3.1. Taraflar arasında tesis edilmesi tasarlanan Sözleşmelerin taslak metinlerinin TSKB
tarafından yukarıda Madde 2’de belirtilen yöntemlerle Müracaat Eden’e gönderilmesiyle
beraber müzakereler başlayacaktır.
3.2. Müracaat Eden, Sözleşmelerin metinlerinin TSKB tarafından gönderilmesini müteakip
metinler üzerindeki görüşlerini yukarıda Madde 2’de belirtilen yöntemlerle TSKB’ye
iletecektir.
3.3. TSKB tarafından Sözleşmelerin taslak metinlerinin Müracaat Eden’e gönderilmesi
öneriye davet niteliğinde olup Taraflar açısından hiçbir şeklide bağlayıcı değildir, ön
sözleşme olarak da nitelendirilemez. Müzakere görüşmelerinin mutabakatla sona ermesi
akabinde; Müracaat Eden’in yapacağı işlemlerin TSKB’nin Yönetim Kurulu’nda
onaylanması gerekmesi halinde, Yönetim Kurulunca onaylanması ve müzakere sonucunda
mutabakata varılan Sözleşmelerin metinlerinin TSKB yetkililerince imzalanması şartıyla
sözleşmeler bağlayıcı olacaktır ve Sözleşmelerin kurulması sonrasında TSKB ile Müracaat
Eden arasındaki işlemlerin yapılmasında Sözleşmelerin hükümleri uygulanacaktır.
4. Gizlilik:
Taraflar, işbu Anlaşmadaki yükümlülüklerinin ifasının gerektireceğinin haricinde Gizli
Bilgileri ifşa etmeyecek, kullanmayacak ve bu bilgileri gizli tutmak için her türlü makul
önlemi alacaktır. Tarafların, Gizli Bilgileri yargı kararları veya diğer kanuni, idari, resmi
zorunluluklar nedeniyle açıklamak zorunda kalmaları halinde bu durum işbu Anlaşmanın
ihlali olarak kabul edilmeyecektir.
5. Yürürlük ve Sona Erme:
5.1. İşbu Anlaşma, Taraflar’ca imzalanması ile yürürlüğe girer veya herhalükarda yürürlük
tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sona erecektir. Sözleşmeler imzalandığında işbu
Anlaşma kendiliğinden sona erer.
5.2.Taraflardan herhangi biri tek taraflı olarak müzakere görüşmelerini hiçbir sebep
göstermeksizin işbu Anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.
6. Müşteri İle İmzalanacak Sözleşmeler:
Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi
Müşteri Tanıma Formu
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7. Diğer Hükümler:
İşbu Anlaşmadan doğabilecek her türlü uyuşmazlık İstanbul Adliyesi (İstanbul Adalet
Sarayı) Mahkeme ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir.
İşbu Anlaşma 2 (iki) asıl nüsha olarak tanzim edilmiş ve Taraflarca ...../...../............ tarihinde
imzalanmıştır. İşbu Anlaşma ile ilgili damga vergisi ve sair yükümlülükler Müracaat Eden
tarafından karşılanacaktır.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Müracaat Eden

İmza :

İmza :

Kefillerin Adı,Soyadı (Unvanı)
İmza :
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