
Gate Türkiye Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları 

1.Taraflar 

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanıcı Şartları’nın (Bundan sonra “Sözleşme” olarak 

anılacaktır.) bir tarafta www.gate.com.tr alan adına sahip web sitesi ve mobil uygulamalarının 

sahibi olan Maslak Mah. Büyükdere Caddesi Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1/35 

Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Maslak VD. 3891735307 numaralı Gate Teknoloji A.Ş. 

(Bundan sonra “Gate Türkiye” olarak anılacaktır.) ile www.gate.com.tr alan adına sahip web 

sitesi veya Gate Türkiye’nin mobil uygulamalarından (bundan sonra tamamı “Platform” olarak 

anılacaktır.) sözleşmedeki şartları kabul ederek üye olan Kullanıcı (Bundan sonra “Kullanıcı” 

olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. 

1.2. Gate Türkiye ve Kullanıcı, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

2.Sözleşmenin Konusu ve Amacı 

2.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası kabul edilen eklerden oluşan Gate 

Türkiye Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanıcı Şartları, “Gate Teknoloji Anonim Şirketi” ile  Gate 

Türkiye’nin sahip olduğu kripto para alım satım Platformuna  üye olan “Kullanıcı” arasında, 

Tarafların “Sözleşme”de açıklanan hizmetlere ilişkin birbirlerine karşı olan hak ve 

yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

2.2. Sözleşmenin konusu Tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleridir. 

2.3. Platform tarafından sunulan herhangi bir hizmeti kabul etmek için erişerek, indirerek, 

kullanarak veya "Kabul ediyorum" seçeneğine tıklayarak, kabul etmeniz gerekebilecek diğer 

sözleşmelerin yanı sıra bu Sözleşmede belirtilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunuzu, 

anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. Ayrıca, Platformun bazı özelliklerini 

kullanırken, bu özellikler için geçerli olan belirli ek hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz. 

3.Tanımlar 

Gate Türkiye Maslak Mahallesi Meydan Sokak Beybi Giz 

Plaza No:1/35 Sarıyer/İstanbul adresinde 

mukim ve işbu sözleşmedeki kripto alım 

satım platformunu işleten Gate Teknoloji 

Anonim Şirketini ifade eder. 

Platform Hukuki olarak tüm hakları Gate Türkiye’ye 

ait olan ve kripto alım satımı yapmak 

amacıyla kullanılan internet sitesini, internet 

sitesi aracılığıyla sunulmakta olan internet 

sayfalarının, internet uygulamalarının, 

uygulama programlama arayüzlerinin (API) 

tamamını içerecek şekilde Gate Türkiye 

tarafından yönetilen kripto para alım satım 

sistemini ve Gate Türkiye’ye ait kripto alım 

satım mobil uygulamalarını ifade eder. 

Kullanıcı/Kullanıcılar Üye olmak suretiyle Gate Teknoloji A.Ş.’nin, 

platformunu kullanan, Gate Türkiye’nin 

hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel 

kişiler ile temsilcilerini ifade eder. 



Kripto Para Blockchain teknolojisi kullanılarak üretilen, 

kendine has yapısı bulunan özel yapıdaki 

münhasır cüzdanlar arasında değişimi 

gerçekleşebilen, her yerde aynı anda aynı 

değeri taşıyan, fiyatı alıcılar ve satıcıların 

oluşturduğu piyasalarda belirlenip bu 

piyasalarda değişen, fiziki hiçbir unsuru 

olmayan kriptografik özelliklere haiz sanal 

varlıkları ifade eder. 

Kripto Para Cüzdanı Kripto Para adreslerinin ve şifrelerinin 

tutulduğu bir bilgisayar dosyasına denir. 

Kripto para, cüzdanlar aracılığıyla transfer 

edilir. Kripto Para cüzdanlarının soğuk (cold 

wallet) ve sıcak (hot wallet) cüzdan olmak 

üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Sıcak cüzdan 

internet bağlantısı olan sanal cüzdanları, 

soğuk cüzdan çevrimdışı kullanılan ve fiziki 

bir varlığı olan cüzdanları ifade eder. 

Kişisel Veri Gerçek bir kişiyi tanımlamak için 

kullanılabilecek kişisel bilgiler anlamına 

gelir. 

Kişisel Veri Sahibi İşbu Sözleşme uyarınca kişisel verileri 

işlenen kişiyi ifade eder. 

Kullanıcı Hesabı Her bir kullanıcının Gate Türkiye’ye üye olup 

bir tane açabileceği, Kullanıcı’nın kimliğinin 

saptanmasını sağlayan ve hesabı altında bir 

veya birden fazla bağlı kripto cüzdana sahip 

olabileceği Gate Türkiye platform hesabını 

ifade eder. 

Hizmet Platform aracılığıyla sunulan hizmetler 

anlamına gelir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununu ifade eder. 

 

4.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

4.1. Kullanıcı Gate Türkiye’ye ait Platform’da işlem yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti 

yasalarına göre işlem yapabilmesine cevaz verilen, 18 yaşından büyük, hak ve fiil ehliyetine 

sahip gerçek kişi olduğunu kabul ve beyan eder. 

4.2. Kullanıcı, Gate Türkiye tarafından kendisinden talep edilen belgelerin tamamını sağlamak 

zorundadır. Gate Türkiye’nin talep ettiği bilgiler de belgeli şekilde verilmelidir. Kullanıcı, Gate 

Türkiye ile paylaştığı bilgileri belgeleyememesi ya da Gate Türkiye’ye yanlış bilgi verdiği 

tespit edilmesi halinde Gate Türkiye Kullanıcı’ya karşı her türlü tedbiri alabilir ve Kullanıcı 

alınacak tedbirleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu maddedeki taahhüdüne 

uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olacaktır. 

4.3. Gate Türkiye, sadece Türkiye’deki banka hesaplarından gönderilen Türk Lirası cinsindeki 

itibari paraları kabul etmektedir. Kullanıcı, sadece kendi adına kayıtlı banka hesaplarını 

kullanabilecektir. Kullanıcı’nın Gate Türkiye’de bulunan hesabı ile aynı isimle kayıtlı banka 



hesabından itibari para yatırma işlemini gerçekleştirebilir. Kullanıcı, kendinden başka kişilere 

ait banka hesaplarından itibari para göndermeye çalışırsa, yaşanacak olan gecikmeden ya da 

işlemin hiç gerçekleşmemesinden sorumludur. Kullanıcı ATM’leri kullanarak para yatırmayı 

denememelidir. Kullanıcı, işlem yaptığı bankanın ve kendisinin hatası sonucu para yatırma 

işleminin başarısız olması durumunda Gate Türkiye’nin sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul 

ve beyan eder. 

4.4. Kripto paraların cüzdan yapıları özel bir yapıya sahiptir. Kripto para cüzdanlarının 

özellikleri nedeniyle transfer sırasında bilgiler eksiksiz, tam ve doğru olmalıdır. Yanlış 

bilgilerin girilmesinden dolayı yapılan yanlış aktarımlardan doğabilecek her sorumluluk 

Kullanıcı’ya aittir. Kripto para cüzdanlarının teknik özellikler ve blok zinciri teknolojisinin 

kendine münhasır yapısı nedeniyle Gate Türkiye hatalı transfelere müdahil olamaz ve hatalı 

tranfer işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Kripto paranın transfer işlemine onay verildikten 

sonra kripto paranın transfer süreci başlar ve transfer gerçekleştikten sonra bu işlemi iptal etmek 

veya geçersiz kılmak imkansızdır. Transfer işlemi iptal edilemediği için Gate Türkiye veya 

kripto paranın transfer edileceği ağ eğer transfer işlemi için herhangi bir hizmet bedeli veya 

ücret almış ise söz konusu işlem iptal edilemediği için işbu hizmet bedeli ve ücret iade edilmez. 

Kullanıcı transfer işleminden ötürü oluşabilecek her türlü hatalardan Gate Türkiye’yi gayri 

kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.5. Gate Türkiye’nin sahip olduğu ve Kullanıcı’nın işlem yaptığı Platformda var olmayan bir 

kripto paranın blok zinciri ağı üzerinden transfer teşebbüsünde bulunulması ya da Gate 

Türkiye’de listelenmeyen bir kripto paranın transferi halinde oluşabilecek dolaylı ve/veya 

doğrudan tüm zararlar Kullanıcı’nın kendisinden kaynaklanması sebebiyle Kullanıcı’ya aittir. 

4.6. Gate Türkiye bir kripto para alım satım platformu işletmektedir. Gate Türkiye, kendine 

münhasır bir şirket olup herhangi başka Platformlar üzerinden zarara uğrayan Kullanıcılar, bu 

zararlar için Gate Türkiye’yi sorumlu tutamaz. Kullanıcı, Gate Türkiye’nin bağlı olduğu üst 

kuruluşun herhangi bir iştirakinde uğradığı zararlardan Gate Türkiye’yi sorumlu 

tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.7. Gate Türkiye, gerek Kullanıcı’nın güvenliği gerekse MASAK ve diğer kamu kurumlarının 

mevzuatları kapsamında, Kullanıcıların kimlik fotoğrafı, özçekim fotoğrafı, ikametgah belgesi, 

banka bilgileri gibi bilgileri talep edebilecektir. Gate Türkiye talep edilen belgeleri doğrulama 

işlemini yapacaktır. Gate Türkiye söz konusu doğrulama işlemi sonucunda mevzuat ve kamu 

otoritelerinin rehber veya yasal metinleri ile şirket içi kurallara aykırı Kullanıcı’nın tespit 

edilmesi halinde Kullanıcı’nın Platforma üyeliğine onay vermeyebilecektir. Kullanıcı’nın bilgi 

ve belgeleri yanlış paylaşması, zamanında paylaşmaması, yanıltıcı veya aldatıcı bilgi, belge 

paylaşması ya da hiç paylaşmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Gate Türkiye sorumlu 

tutulamaz. Gate Türkiye, Platforma üye olan Kullanıcıların Platform’daki işlemleri sırasında 

Kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin tamamını alacaktır.   

4.8. Kullanıcı’nın Gate Türkiye’ye ait Platformda işlem emir türüne ilişkin olarak yeterli bilgi 

ve birikime sahip olduğu kabul edilir. Kullanıcı Platform’da Market ve Limit emir türlerinde 

spot işlemler gerçekleştirebilecektir. Emir türüne bağlı kalmaksızın fiyatlarda oluşabilecek 

kayma (slipaj) nedeniyle; Gate Türkiye, emirleri Kullanıcının görmüş olduğu seviyeden 

gerçekleştiremeyebilir. Özellikle derinliğin kaybolduğu ya da yetersiz kaldığı, spreadlerin had 

safhada açıldığı, hatta kotasyon verilmediği, kopma derecesindeki fiyat boşluklarının oluştuğu 

ve oynaklığın yükseldiği zaman dilimlerinde, “Market ve Limit emirleri” Kullanıcının 



belirlediği değil Gate Türkiye’nin temin ettiği piyasa fiyatlarından gerçekleştirilecek olup bu 

durum sonucunda oluşacak doğrudan veya dolaylı zarardan Gate Türkiye’nin herhangi bir 

sorumluluğunun olmadığını, piyasanın gidişatının ve teknik verilerin bir sonucu olduğunu 

kabul ve beyan eder. 

4.9. Gate Türkiye, sahip olduğu Platform’da Kullanıcılarına kripto para ya da itibari para 

yatırma, çekme, transfer etme veya başka herhangi bir işlemi anında gerçekleştirme 

taahhüdünde bulunmamaktadır. Gate Türkiye, Kullanıcıya ait işlemlere ilişkin talimatları 

Platformunda yazılımsal ve donanımsal teknik altyapıya bağlı olarak gerçekleştirmektedir. 

Gate Türkiye söz konusu işlemlere ilişkin talimatları teknik arıza veya öngörülmeyen haller 

dışında makul sürede yerine getirmeye gayret edecektir. Piyasalarda yaşanan yoğunluk 

sebebiyle ya da işbu sözleşmedeki mücbir sebep başlığı altındaki maddelerdeki sayılan 

hallerden kaynaklı olarak kripto para/itibari para yatırma ile çekme işlemlerinin tamamının ya 

da bir kısmının gerçekleşmemesi ya da geç gerçekleşmesi halinde doğacak doğrudan veya 

dolaylı zararlardan Gate Türkiye sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu hususta doğacak tüm 

zararlar için hiçbir ad altında Gate Türkiye’den herhangi bir talepte bulunamayacağını, Gate 

Türkiye’yi gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.10. Kullanıcı, mobil uygulama ve/ve internet sitelerinde işlem yaparken bazı teknik hatalar 

gerçekleşebilir. Kullanıcı’nın vermiş olduğu talimat sistemde gerçekleşen hata veya arıza 

sebebiyle ertelenebilir, geçersiz sayılabilir veya gerçekleşmeyebilir. Kullanıcı, teknik veya 

sistemsel arızalar nedeniyle doğan/doğabilecek hiçbir zarardan Gate Türkiye’yi hiçbir şekilde 

sorumlu tutamaz. Gate Türkiye, teknik veya sistemsel hataları ve/veya arızaları düzeltmek 

amacıyla Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği işlemi iptal edebilir, geri alabilir ya da erteleyebilir. 

Kullanıcı’nın hesabının dondurulması da dahil olmak üzere birçok işlem gerçekleştirilebilir ve 

önlem alabilir. Söz konusu bu önlemler hasebiyle Kullanıcı herhangi bir zarara uğrarsa Gate 

Türkiye’yi gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul ve beyan eder. Teknik arızayı/hatayı 

düzeltme sırasında Kullanıcı’nın hesabına yanlışlıkla varlık tanımlanabilir. Gate Türkiye söz 

konuyu yanlış tanımlanan varlığı Kullanıcı’dan talep etme hakkına haizdir. Kullanıcı, 

yanlışlıkla tanımlanan varlığı Gate Türkiye’ye derhal iade etmelidir. Aksi halde Coinsate, tüm 

hukuki haklarını saklı tutmaktadır. 

4.11. Gate Türkiye, günlük, haftalık ve aylık Türk Lirası ve kripto para yatırma ile çekme 

limitlerini ekonomik durum ve risk değerlendirmeleri sonucunda tek taraflı olarak belirler. Söz 

konusu limitler, Kullanıcıya daha önce haber verilmeksizin azaltılabilir ya da arttırılabilir. 

Kullanıcı, bu maddedeki hakkını kullandığı gerekçesiyle ve belirlediği limitler nedeniyle Gate 

Türkiye’ye herhangi bir sorumluluk yükleyemez ve peşin olarak söz konusu bu haklarından 

gayri kabili rücu olarak ibra ve feragat ettiğini kabul ve beyan eder. 

4.12. Kullanıcı’nın hesabından gerçekleştirilen işlemler Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş 

olarak kabul edilir. Kullanıcı hesabının güvenliğinden, hesap bilgilerinin ve şifrelerinin 

güvenliğinden birincil derecede sorumludur. Kullanıcı, hesabı üzerinden gerçekleştirilen 

işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşin 

olarak kendisinde olduğunu, hesabında gerçekleşmiş olan işlemlerin kendisi tarafından 

yapılmadığı yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini söz konusu defi 

ve/veya itiraza dayalı olarak yükümlülüklerinden kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. Söz konusu işlemlerin Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmediğini iddia etmek, işbu 



Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kaçınmak için bir mazeret veya savunma olarak 

kabul edilmeyecektir. 

4.13. Kullanıcı, kripto para ticareti sonucu ortaya çıkabilecek ya da olası değer artışı veya 

azalışı sonucu tahakkuk edebilecek tüm vergi, resim, harç, stopaj, raporlama ve diğer tüm 

tahsilat işlemlerini tek başına ödemekle yükümlüdür. 

4.14. Kullanıcı, Platforma üye olurken verdiği bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, üyelik 

devam ettiği sürece şifre ve giriş bilgilerinin güvenliğinden, 3. Kişiler tarafından ele 

geçirilmemesini sağlamala her ne suretle olursa olsun sorumludur. Kullanıcı kendi hesabının 

güvenliğinden kendisi sorumlu olup  hesabına erişim için kullandığı şifre ve/veya diğer bilgileri 

güvenli bir şekilde korumalıdır. İnternet sağlayıcısının veya Kullanıcı’nın sahip olduğu teknik 

alt yapı ve sistem nedeniyle oluşan siber saldırı da veya Kullanıcı’dan kaynaklanan her türlü 

hırsızlık suçunda Gate Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı söz 

konusu durumda oluşabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarar için Gate Türkiye’yi sorumlu 

tutmayacağını, hiçbir ad altında talepte bulunamayacağını ve Gate Türkiye’yi gayri kabili rücu 

olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.15. Kullanıcı, Gate Türkiye’ye ait platformda teknik işleyişine zarar verecek ve sistemde 

makul olmayan yük oluşturabilecek faaliyette bulunamaz. Kullanıcı platform üzerinden veri 

madenciliği, web crawler, örümcek yazılım, algo veya robotla al sat gibi faaliyetlerde 

bulunamaz. Kullanıcı, Gate Türkiye’nin sahip olduğu web sitesi ve platforma zarar verecek 

yazılımları sisteme yükleyemez, platformu hukuka ve ahlaka aykırı kullanamaz, platformu veri 

tabanı oluşturma, kayıt tutma amacıyla kullanamaz. Kullanıcı sayılan tüm yöntemler ve 

faaliyetler hususunda gerekli tedbiri aldığını ve robot yöntemi ile platforma girmeyeceğini 

kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın işbu maddeye aykırı davranması durumunda Gate Türkiye 

hukuki tazmin hakkını ve gerekli gördüğü yasal işlemi başlatma hakkını saklı tutar. 

4.16. Gate Türkiye’nin sitesinin bir benzerini kopyalayarak, Gate Türkiye’nin adı ve logosunu 

kullanarak oluşturulan “korsan” sitelere üye olurken veya hesap bilgilerini verirken çok dikkatli 

olmalıdır. Ayrıca Kullanıcı Gate Türkiye’nin bağlı olduğu grup şirketlerinden yönlendirme 

linkine ve global sitenin “korsan” olmamasına da dikkat etmelidir. Kullanıcı Gate Türkiye 

sitesine veya bağlantı linklerine girerken alan adını ve sitenin web adresini kontrol etmelidir. 

Kullanıcı, bu hususlarda oluşabilecek zararlardan Gate Türkiye’yi gayri kabili rücu olarak ibra 

ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder   

4.17. Gate Türkiye’nin müşteri destek birimi tarafından, Kullanıcılara şifre sorulmaz, para 

transferi için herhangi bir kripto para adresi veya banka hesap numarası verilmez. Kullanıcı 

işbu madde hükümlerini bildiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Gate Türkiye çalışanlarının 

vermiş olduğu destek sırasında bu sebeple oluşacak zararlardan Gate Türkiye’yi gayri kabili 

rücu olarak ibra ettiğini kabul ve beyan eder. 

4.18. Kullanıcı, e-posta adresi, telefon numarası ve belirlediği şifre ile işbu Sözleşmenin koşul 

ve hükümlerini kabul ederek Gate Türkiye’nin Platformuna üye olur. Her Kullanıcı yalnızca 

bir Gate Türkiye hesabı sahibi olabilir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi onaylayarak açmış olduğu 

hesabı herhangi bir üçüncü şahıs adına değil yalnızca kendi için oluşturduğunu kabul ve beyan 

eder. Gate Türkiye, kendi takdiri doğrultusunda hesap açmayı reddedebilir veya herhangi bir 

Gate Türkiye hesabını (Kullanıcı’nın çift hesabının olması durumunda ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere) askıya alabilir, feshedebilir, veya sonlandırabilir. Bu gibi durumlarda 



Kullanıcı’nın uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı zararlar için Gate Türkiye’den hiçbir ad 

altında talepte bulunamayacağını, Gate Türkiye’yi gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

4.19. Gate Türkiye, hizmetlerini verdiği Platformun kesintisiz ve hatasız çalışacağı yönünde 

herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Fakat Platformun erişilebilir, kullanıma açık ve 

işlevsel olmasını hedeflemektedir. Platformun herhangi bir nedenle erişilebilirliğini yitirmesi, 

kullanılamaması gibi durumlarda Kullanıcı’nın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararlardan 

Gate Türkiye sorumlu tutulamaz. 

4.20. Gate Türkiye’nin faaliyet alanı kripto paraların alım satım işlemlerinde aracılık eden bir 

platformu işletmektir. Kripto paraların fiyatları piyasadaki arz talep dengesine göre 

belirlenmekte olup fiyat dengesinde Gate Türkiye herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır. 

Bu nedenle Kullanıcı’nın fiyat değişimlerinden uğrayacağı zarar ve kayıplardan Gate Türkiye 

sorumlu tutulamaz. 

4.21. Gate Türkiye, Kullanıcı’nın bilgi ve belgelerini yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili 

kamu kurum ve otoritelerince talep edilmesi halinde söz konusu talep edilen bilgi ve belgeleri 

idari makamlarla paylaşabilir. 

4.22. Kullanıcı, işbu sözleşmedeki Fikri Mülkiyet Hakları başlığı altındaki hükümlere uymak 

zorundadır. Kullanıcı’nın Fikri Mülkiyet Hakları başlığındaki koşulları ihlal etmesi halinde 

Gate Türkiye, işbu Sözleşmeyi tek taraflı ve haklı nedenle feshedebileceği gibi Kullanıcı’ya 

hukuki ve cezai müeyyide uygulanması için yargı yoluna da başvuracaktır. 

4.23. Gate Türkiye’nin işbu Sözleşme hasebiyle doğan hak ve yetkilerini, bu hak ve yetkilerin 

doğumu anında kullanmaması, söz konusu hak ve yetkilerden zımmen de olsa feragat anlamına 

gelmemektedir. Gate Türkiye, sahip olduğu hak ve yetkilere kanunlara uygun olarak dilediği 

zaman kullanma takdirini elinde tutmaktadır. 

4.24. Gate Türkiye, işbu sözleşme hükümlerince Kullanıcı’nın hesabını herhangi bir bildirimde 

bulunmaksızın silme, surdurma, askıya alma, kısıtlama, iptal etme haklarına haizdir. Söz 

konusu bu hakları kullandığında eğer yasal bir engel yok ise Kullanıcı’nın varlıkları 90 gün 

içinde iade edecektir. Kullanıcı’nın bu yaptırımlar sebebiyle uğrayacağı doğrudan veya dolaylı 

her türlü zararın sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Gate Türkiye’nin sorumluluğuna gidilemez. 

4.25. Kullanıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu itibari para ya da kripto para transferini ve 

Platform’daki işlemlerine ilişkin emirleri kabul etmek Gate Türkiye’nin takdirindedir. Bu 

durumda Kullanıcı, Gate Türkiye’ye herhangi bir sorumluluk yükleyemez ve Gate Türkiye’yi 

gayrikabili rücu olarak ibra ettiğini kabul ve beyan eder. 

4.26. Gate Türkiye sahip olduğu Platform’da alım satımına aracılık ettiği kripto para türlerini 

belirleme yetkisine münhasıran sahiptir. Listenen kripto para türlerini zaman zaman işlem 

yaptırdığı ekran listesinden çıkartabilir veya kabul ettiği diğer kripto para türlerini ekleyebilir. 

Listeden çıkartılacak kripto para türleri için Kullanıcı’ya makul bir süre önceden bildirimde 

bulunulacak olup Kullanıcı’nın bu bildirim üzerine belirlenen sürede aksiyon almaması halinde 

kripto para rayiç bedelden satılacak ve satış karşılığı Kullanıcı’nın hesabına itibari para ve 

eşdeğeri farklı bir kripto para geçirilecektir. Bu hususta Gate Türkiye’ye atfedilecek herhangi 

bir sorumluluk bulunmamaktadır. 



4.27. Kullanıcı, dilediği zaman Gate Türkiye üyeliğini sonlandırabilir. Fakat Kullanıcı’nın 

üyeliğini sonlandırması ticari elektronik ileti gönderimi, bildirim gönderme ve Gate 

Türkiye’nin almış olduğu diğer izinlerin otomatik olarak iptali anlamına gelmemektedir. Böyle 

bir durumda Kullanıcı’nın Gate Türkiye’ye vermiş olduğu izinleri ayrıca ve tek tek 

sonlandırması gerekmektedir 

4.28. Gate Türkiye, itibari para veya kripto para yatırma veya çekme hususunda daha önce 

bildirimde bulunmaksızın kendi takdirine bağlı olarak değişikliklere gidebilir. Kullanıcı bu 

değişiklikler sonucu uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararlardan Gate Türkiye’yi sorumlu 

tutamaz. Kullanıcı, herhangi bir yatırma, çekme veya transfer işlemi öncesinde Gate 

Türkiye’nin söz konusu işlemlere ilişkin yönergelerini okuyup anladığını kabul ve beyan eder. 

4.29. Kullanıcı’nın kendisine ait hesabını üçüncü kişilere kullandırması yasak olup 

Kullanıcı’nın hesabını üçüncü kişilere kullandırması halinde tüm sorumluluk Kullanıcı’ya 

aittir. Gate Türkiye, Kullanıcı’nın hesabını üçüncü kişilere kullandırması nedeniyle bir zarara 

uğraması halinde Kullanıcı da dahil olmak üzere tüm ilişkili kişilerden zararlarını talep 

edebilecektir. Kullanıcı bu hükmü okuyup kabul ettiğini beyan eder. 

4.30. Kullanıcı, Gate Türkiye ile paylaştığı tüm bilgi ve belgeleri güncel tutmak zorundadır. 

Söz konusu belgelerde, iletişim veya kişisel bilgilerde değişim olması durumunda Kullanıcı 

işbu değişiklikleri derhal Gate Türkiye’ye bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın bilgi ve 

belgelerini güncel tutmaması durumunda gerçekleşecek zararlardan Gate Türkiye sorumlu 

değildir. 

4.31. Kullanıcı’nın verilerinin ve hesabının güvenliğini sağlayabilmek için Gate Türkiye tüm 

özeni ve özveriyi gösterecektir. Kullanıcı’nın kendi hatasından veya Gate Türkiye’den 

kaynaklanmayan hiçbir zarardan Gate Türkiye sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu gibi 

durumlarda Gate Türkiye’yi gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.32. Gate Türkiye, Kullanıcı ile yazılı olarak açıkça mutabık kalınmadıkça, Platform'dan veya 

Platform'a bağlantılar aracılığıyla veya siteyle ilgili diğer yöntemlerden edinebilecek bilgilerin 

(reklam dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğruluğunu, eksiksizliğini veya 

güvenilirliğini garanti etmemektedir. Gate Türkiye, bu tür bilgiler nedeniyle Kullanıcı’nın ürün, 

hizmet, bilgi veya materyal satın almasından veya ürün edinmesinden sorumlu olmayacaktır. 

Söz konusu bilgilerden doğacak riskler Kullanıcı’ya aittir. 

4.33. Gate Türkiye, Kullanıcı'nın hizmet aldığı Platform’un herhangi bir bölümüne veya 

Platformun tümüne erişimini askıya alabilir, kısıtlayabilir veya sona erdirebilir. Kullanıcı'nın 

hesabını devre dışı bırakabilir veya iptal etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

gerekli ve makul gördüğü her türlü işlemi yapabilir. Gate Türkiye'nin yasal yükümlülüklerini 

yerine getirmek, itibarını korumak ve haklarını uygulamak için makul görüşüne göre bir işlemi 

iptal etmesi, askıya alması, bloke etmesi, beklemeye alması, tamamlamayı reddetmesi 

gerekebilir. Gate Türkiye, yetkili yasal makamların talebi doğrultusunda Kullanıcı’nın 

hesabındaki dijital varlıkları dondurmak, el koymak ve  bu makamlar tarafından belirtilen bir 

hesaba aktarmak için ilgili devlet makamları ve adli makamlarla işbirliği yapmak zorunda 

kalabilir, Kullanıcı bu durumda Gate Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğuna gidemez. 

 

 



5. Hukuki ve Cezai Müeyyideler 

5.1. Herhangi bir şekilde sehven bir işlemle Kullanıcı’nın sebepsiz zenginleşmesine neden 

olacak şekilde kripto para gönderilmesi halinde bu husus derhal tarafımızca makul görülen her 

türlü iletişim yoluyla (elektronik posta, arama, sms vs.)  Kullanıcı’ya bildirilir. Bildirime 

rağmen 1 iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde Gate Türkiye 

tarafından başka bir bildirime gerek olmaksızın Kullanıcı’nın hesabı kapatılabilir, askıya 

alınabilir ya da süresiz biçimde erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, Gate Türkiye tarafından 

kullanıcının hesabı yanlışlıkla yapılan transfer yani sebepsiz zenginleşme miktarı kadar eksi 

bakiyeye düşürülebilir. Gate Türkiye, lüzum görmesi üzerine gerekli yasal ve icrai işlemleri 

başlatabilir. Gate Türkiye bu süreçte herhangi bir zarara uğrarsa uğradığı doğrudan ya da dolaylı 

tüm zararların tazmin hakkını saklı tutar. Kullanıcı söz konusu durumda Gate Türkiye’yi ibra 

ettiğini kabul ve taahhüt eder. 

5.2. Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal 

edildiğinin Gate Türkiye tarafından tespit edilmesine karşın, Gate Türkiye tarafından 

Sözleşme’nin feshedilmemesi, Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu haklardan 

Gate Türkiye tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere 

karşı Gate Türkiye’nin tüm hakları saklıdır. 

5.3. Kullanıcı, kripto paralarla ilgili tüm yetkili ve düzenleyici kurumlarla birlikte diğer kamu 

otoriteleri tarafından yapılan bütün açıklamaları okuduğunu ve daha sonra yapılacak 

açıklamaları da takip edeceğini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

5.4. Kullanıcı, Platform’u Türkiye Cumhuriyeti yasa ve mevzuatlarına uygun kullanacağını 

taahhüt eder. Platformda Kullanıcıya ait hesap üzerinden gerçekleştirilen her türlü eylem ve 

işlem nedeniyle oluşabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Gate Türkiye, 

hukuka aykırı kullanımı tespit ettikten sonra Kullanıcı’ya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile 

paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmez ve Gate 

Türkiye’ye herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Kullanıcı’nın Platformu yasadışı kullanması 

nedeniyle Gate Türkiye’ye herhangi bir cezai sorumluluk atfedilemez. 

5.5. Kripto paraların, Platformun veya Gate Türkiye’nin sunduğu hizmetlerin kullanımına 

ilişkin oluşabilecek vergi mükellefiyetlerinden Kullanıcı sorumludur. Gate Türkiye, 

Kullanıcı’nın kazanç veya kayıplarından doğabilecek herhangi vergi mükellefiyetinden 

sorumlu değildir. 

5.6. Gate Türkiye Kullanıcı’nın, platformu hukuka aykırı amaçlarla kullandığını ya da 

kullandırttığını tespit etmesi halinde her türlü hukuki yola başvurma ve hesabın dondurulması, 

hesabın kalıcı veya geçici olarak silinmesi ya da sözleşmenin feshedilmesi gibi gerekli her türlü 

idari ve güvenlik tedbirlerini alma hakkına sahiptir. Ayrıca Gate Türkiye, hukuka aykırı işlemde 

bulunan hesaba sahip Kullanıcının yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına 

sahiptir. 

5.7. Kullanıcı’nın Gate Türkiye çalışanları ile gerçekleştirmiş olduğu sözlü, yazılı veya 

görüntülü herhangi bir iletişim kanalında genel ahlak kuralları ile dürüstlük kuralına aykırı, 

hakaret ve saygısızlık içeren, Gate Türkiye çalışanlarının iyi niyetini suiistimal eden davranış 

ve söylemlerde bulunamaz. Böyle bir durumda Gate Türkiye, Kullanıcılara ait hesapları geçici 

ya da sürekli olarak alış-satış emirlerine kapatmak ve bu kullanıcıların hesaplarını askıya almak, 

dondurmak ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına sahip olup Kullanıcıya karşı her türlü hukuki 



yola başvurma hakkını saklı tutar. Bu maddeyi uyguladığı gerekçesiyle Gate Türkiye’nin cezai 

ve hukuki sorumluluğuna gidilemez. 

5.8. Kullanıcı, Gate Türkiye adı ve/veya logosunu kullanarak Gate Türkiye’nin adını lekeleyen, 

ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan paylaşımlar yapmayacağını taahhüt eder. 

Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya olmak üzere tüm sosyal medya mercilerini 

kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, Gate Türkiye, önceden bildirimde 

bulunmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı feshetme, Kullanıcı’nın hesabını engelleme, askıya alma 

ya da tamamen silme haklarını elinde bulundurur. Ek olarak Gate Türkiye, Kullanıcı’ya karşı 

bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin 

uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

5.9. Gate Türkiye, Platformun iş akışı ve teknik güvenlik açısından şüpheli işlem girişimi tespit 

ettiği kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine 

kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren Kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da 

geçici olarak kapatmak haklarına sahiptir. Gate Türkiye, adli ve/veya idari makamlardan 

gelecek el koyma (bloke) talepleri nedeniyle ve bu makamlardan bankalara gelecek talepler 

neticesinde bankaların bildirimi üzerine Kullanıcı’nın hesabındaki malvarlığına el koyma 

(bloke) işlemi uygulayabilir. Bu hükmün uygulanmasın nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayacağı 

zararlardan Gate Türkiye sorumlu tutulamaz ve Gate Türkiye’nin hukuki ve cezai 

sorumluluğuna gidilemez. 

6.Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik 

6.1. Gate Türkiye, kendisine verilen bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bu bilgileri bir sır olarak 

saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin 

tamamının veya herhangi bir parçasının yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli 

tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir. 

6.2. Gate Türkiye, Kullanıcıların kişisel verilerini Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun 

şekilde almayı ve korumayı, Kullanıcı’dan aldığı kişisel verileri Tarafların arasındaki ilişkinin 

amacının gerçekleştirilmesi dışında, doğrudan veya dolaylı olarak başka hiçbir amaç için 

kullanmayacağını, Kullanıcı’nın açık rızası haricinde kişisel verilerini hiçbir kurum veya 

kişilerle paylaşmayacağını, işlenmesine ve aktarılmasına izin vermeyeceğini, gerekli personelin 

gerektiği kadar kişisel veriye erişebileceğini taahhüt etmektedir. 

6.3. Platform üzerinden erişilebilecek, Gate Türkiye Kişisel Verileri Koruma Politikası, Gizlilik 

Politikası, Çerez Politikası, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı işbu Sözleşmenin ayrılmaz 

birer parçasıdır. Kullanıcı, kişisel verilere ilişkin daha geniş bilgilere ulaşmak amacıyla 

Platform’daki söz konusu metinleri inceleyebilir ya da Gate Türkiye müşteri destek ekibiyle 

iletişime geçebilir. Söz konusu metinlerin incelenmesi ve daha geniş bilgiye ulaşılması Gate 

Türkiye tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir. Alınan tüm tedbirler ve yasal önlemlere 

rağmen, kişisel verilerin herhangi bir sebeple Gate Türkiye’nin bilgisi ve dahili dışında 

kullanılması, çalınması veya işlenmesinden Gate Türkiye sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu 

hususta Gate Türkiye’yi gayrikabili rücu ettiğini kabul ve beyan eder. 

6.4. Gate Türkiye, Kullanıcıya ait olan her türlü bilgi ve veriyi gizli tutmayı ve gizlilik için her 

türlü tedbiri alacağını taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti kamu kurumlarının yetkili 

makamları tarafından talep edilen bilgi ve belgeler; yasalar, KHK’lar ve sair tüm mevzuat 



kapsamında yetkili makamlara sunulabilecektir. Ayrıca aşağıda sayılan hallerde gizlilik 

hükümlerinin dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. 

• Mevzuatın gerektirdiği hallerde, 

• Taraflar arasındaki Sözleşme’lerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların 

uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, 

• Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen 

bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi 

hallerinde, 

• Kullanıcılar’ın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli 

olduğu hallerde. 

Yukarıda sayılan durumlar gizliliğin ihlali anlamına gelmemekle birlikte doğabilecek doğrudan 

veya dolaylı herhangi bir zarardan Gate Türkiye sorumlu tutulamaz. 

6.5. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında doğan 

hak ve yükümlülükleri karşılıklı olarak kabul etmiş olup işbu Sözleşme ile söz konusu kanuna 

uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmektedirler. 

6.6. Gate Türkiye üçüncü taraflarla yapmış olduğu iş birliği kapsamında, Platform içerisinde 

başkaca sitelere veya uygulamalara bağlantı sağlayabilir, üçüncü tarafın site ve uygulamalarına 

yönlendirebilir ya da formlarını yayınlayabilir. Ya da yapmış olduğu anlaşma kapsamında 

üçüncü bir tarafa ait farklı platformlar üzerinden kendi reklamını yayınlatabilir ve bağlantı 

linkleri ile formlar yayınlayabilir. Sayılan bu durumlarda üçüncü taraflara ait Kullanıcı’nın 

eriştiği site ve uygulamalarda gizlilik ve çerez politikası ile her türlü sair içeriğe ilişkin Gate 

Türkiye’nin sorumluluğuna gidilemez. Başka şirket veya organizasyonlarla iş birliğinin 

kurulması Gate Türkiye’nin söz konusu şirket ve organizasyonlarla bir ilişkisi olduğu anlamına 

gelmemektedir. 

7.Mücbir Sebep 

7.1. Mücbir Sebep, Tarafların kontrolü dışında gerçekleşen, Taraflarca 

öngörülemeyen/öngörülmesi mümkün olmayan, öngörülse dahi sonuçlarının ne denli ağır 

olacağı bilinmeyen ve Taraflarca ortadan kaldırılamayacak hadiselerdir. Bu nedenle, 

Türkiye’de veya Kullanıcı’nın işlemlerini gerçekleştirdiği ülke/ülkelerde meydana 

gelen/gelebilecek ve faaliyetleri önemli ölçüde etkileyebilecek bunlarla sınırlı olmamak üzere; 

➢ İsyan, ayaklanma, seferberlik, işgal, ambargo, devlet müdahalesi, bölgesel veya küresel 

savaş, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar gibi ekonomik, sosyal veya politik 

karışıklıklar, 

➢ Siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme 

veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik 

kesintisi ve diğer öngörülemeyen teknik beşeri faktörler de dahil olmak üzere,  

➢ Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, 

➢ Ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, olağanüstü piyasa 

koşulları Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kripto para ya da kambiyo rejimlerine, emtia 

ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar gibi nedenlerle veya 

Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin 

tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak önceden tahmin edilmesi ve gerekli özen 



gösterilmesi halinde dahi üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar Mücbir 

Sebep olarak adlandırılmaktadır 

7.2. Yukarıda yazılı bulunan fakat bunlarla da sınırlı kalmama kaydıyla sayılan Mücbir sebep 

halleri nedeniyle Kullanıcı, Gate Türkiye’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini 

yerine getirmediği gerekçesiyle Gate Türkiye’ye herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini 

bildiğini, haliyle Gate Türkiye’den zarar/ziyan adı altında doğrudan veya dolaylı olarak 

herhangi bir tazminat talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gate Türkiye, herhangi 

bir Mücbir Sebep halinin ortaya çıkması durumunda kripto para işlemleri ile ilgili bazı tedbirleri 

alma hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu tedbirler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak 

zarara uğrayan veya herhangi masrafa katlanan Kullanıcı, söz konusu zarar ve masraflardan 

Gate Türkiye’yi sorumlu tutamaz. Mücbir sebep süresince Kullanıcı’nın edimleri askıya 

alınabilir. 

8.Fikri Mülkiyet Hakları 

8.1. Gate Türkiye markası ve logosu, Platform’daki metin, tasarım, alan adı, ticari takdim şekli, 

slogan, yazılım kodları, arayüzlerin içerikleri, çizimleri, algoritmaları, videolar ve kullanılan 

tüm materyaller, iş modelleri ve iş metodu ve fikri mülkiyet hakkı doğabilecek diğer tüm 

içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Gate Türkiye’ye aittir. 

8.2. Kullanıcı, Gate Türkiye’nin önceden vermiş olduğu yazılı izni olmadan Gate Türkiye’nin 

fikri mülkiye haklarını ve Gate Türkiye’nin Platformunu paylaşamaz, dağıtamaz, tersine 

mühendislik yapamaz, kopyalayamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türeyen 

çalışmalar yapamaz. 

8.3. İşbu maddede yer alan fikri mülkiyet hakları sınırsız nitelikte olup Gate Türkiye hiçbir fikri 

mülkiyet hakkından feragat etmemiştir. Kullanıcı, bu hükme aykırı hareket etmeyeceğini kabul, 

beyan ve taahhüt eder. Gate Türkiye, fikri mülkiyet haklarına ihlal tespit ettiği anda ihlal eden 

Kullanıcı ve Kullanıcı ile ilişkili kişilere başta Kullanıcı Hesaplarına ilişkin tedbirler olmak 

üzere her türlü hukuki yola başvurabilir. Kullanıcı, Gate Türkiye’nin ve/veya söz konusu 

üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

9.Ücretlendirme 

9.1. Gate Türkiye’nin sunmuş olduğu hizmetler çerçevesinde, Gate Türkiye tek taraflı takdir 

yetkisine dayanarak zaman zaman belirlediği bir oran üzerinden Kullanıcılardan komisyon ve 

ücret alma hakkına sahiptir. 

9.2. Kullanıcıların ödeyeceği ücret ve komisyonlar Platformun ilgili sayfalarında belirtilmiştir. 

9.3. Gate Türkiye, önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda söz konusu ücret ve 

komisyonların türlerini, tutarlarını ve oranlarını değiştirebilir. Yapılan değişiklikler 

Platform’da ilan edildikten sonra uygulanır. 

9.4. Kullanıcı, Platform’da işlemlerine başlamadan önce ödeyeceği tüm komisyon, ücret ve 

masraflar hakkında bilgi alıp ilgili sayfadan incelemelidir. Söz konusu komisyon, ücret ve 

masraflar üzerinde Taraflar mutabık olmalıdır. Eğer, söz konusu komisyon, ücret veya 

masraflar parasal olarak ifade edilmiyorsa Kullanıcı, Gate Türkiye’den gerekli bilgilendirmeyi 

talep etmelidir. 

 



10.Kullanıcı Geri Bildirimleri ve Kullanıcı Soruları 

10.1. Kullanıcı, Gate Türkiye ile iletişime geçmesi halinde adını, e-posta adresini, Gate Türkiye 

hesabını, bildirim, soru veya şikayeti olan işlemi tanımlaması için Gate Türkiye çalışanlarının 

ihtiyaç duyabileceği diğer tüm bilgileri sağlamalıdır. 

10.2. Kullanıcı Gate Türkiye ile iletişime geçtikten sonra, Kullanıcı’ya Gate Türkiye tarafından 

bir çözüm teklifi sunulabilir. Söz konusu çözüm teklifinin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi 

halinde çözüm teklifi Taraflar arasında bağlayıcı olacaktır. Gate Türkiye tarafından Kullanıcıya 

bir çözüm önerisinde veya teklifinde bulunulması söz konusu sorun ile ilgili Gate Türkiye’nin 

bir sorumluluk kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Kullanıcı, bu bilinçle hareket etmeyi 

taahhüt etmektedir. 

10.3. Kullanıcı’nın bir sorun yaşaması durumunda söz konusu sorunu çözmek amacıyla ilk 

adım olarak Gate Türkiye Müşteri Destek Birimiyle iletişime geçmelidir. Kullanıcı, sorununun 

çözülemediğini düşünüyor ise sorununun nedenini, sorununu Gate Türkiye’nin nasıl çözmesini 

istediğini ve ilgili olduğunu düşündüğü diğer bilgileri belirten bir mail atmalıdır. Kullanıcı’ya 

iş yoğunluğu doğrultusunda makul sürede mail ile cevap verilecektir. 

10.4. Müşteri Destek Biriminin Kullanıcılara yanıt süreleri özellikle önemli dalgalanmalar ve 

hacim değişiklikleri sırasında gereğinden fazla gecikme gösterebilir. Gate Türkiye hiçbir 

koşulda hizmet kesintilerinden, işlem gecikmelerinden veya müşteri destek biriminin 

zamanında yanıt verememesinden kaynaklandığı iddia edilen zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Kullanıcı, işbu maddedeki hüküm uyarınca Gate Türkiye’yi gayri kabili rücu ettiğini kabul ve 

beyan eder. 

11.Danışmanlık ve Tavsiye 

11.1. Gate Türkiye, Kullanıcıları talep etse dahi Kullanıcılarına herhangi bir yatırım, portföy 

yönetimi, hukuk, muhasebe, vergi veya diğer danışmanlık işleri ile ticaret teknikleri, modeller, 

algoritmalar gibi iş planları hakkında danışmanlık hizmeti vermez. 

11.2. Yukarıda sayılan konulardan herhangi birini sağlayabilecek veya sağladığını iddia eden 

diğer herhangi bir üçüncü tarafı akredite etmez, denetlemez, teftiş etmez, değerlendirmez. 

11.3. Platformda gösterilen veya Gate Türkiye tarafından sağlanan hiçbir bilgi, çizelge, resim, 

her türlü içerik ve belge hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya herhangi bir türde profesyonel 

tavsiye teşkil etmemektedir. 

12.Delil Sözleşmesi 

12.1. Kullanıcı’nın Gate Türkiye müşteri destek birimiyle veya herhangi bir Gate Türkiye 

çalışanı ile yapacağı sözlü veya yazılı iletişim kayıt altına alınacak olup herhangi bir 

uyuşmazlık sırasında delil olarak kullanılabilecektir. 

12.2. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Gate Türkiye’nin 

tuttuğu veriler, e-arşiv kayıtları, her türlü elektronik bilgiler, müşteri işlemlerini de gösteren 

defter, belge, elektronik ortam kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve yazışmalar ile bunlarla sınırlı 

olmamak üzere her türlü veri muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil eder. 

12.3. Kullanıcı, bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi 

uyarınca delil sözleşmesi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 



13.Sorumsuzluk Beyanı ve Risk Beyanı 

13.1. Gate Türkiye, Platformunda sunulan fiyatlama ve istatistikler de dahil hiçbir içerikten 

sorumlu değildir. Platform’da yer alan her türlü içerik üçüncü taraflardan ve kamuya açık 

kaynaklardan toplanan verilerden oluşup, söz konusu tüm veriler, raporlar, analizler, herhangi 

bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri doğrudan işleme tabi tutan bir yazılım 

tarafından işlenmekte ve objektif olarak Kullanıcılara ve ziyaretçilere sunulmaktadır. Gate 

Türkiye, Platformda yayınlanan içeriklerin kesin doğru olduğuna ilişkin herhangi bir garanti 

vermemektedir. Söz konusu tüm içerikler sadece bilgilendirme amaçlı olup yatırım tavsiyesi 

içermemektedir. Kullanıcı, söz konusu içerikler ve veriler nedeniyle doğrudan veya dolaylı 

olarak uğrayacağı hiçbir zararın tazmini için Gate Türkiye’ye başvuramaz. 

13.2. Platform sadece Gate Türkiye’nin sunduğu ürün ve hizmetler doğrultusunda erişilebir. 

Gate Türkiye kripto paraların alım satım işlemlerine imkan sağlayan alt yapıyı platformunda 

temin eder. Gate Türkiye hiçbir şekilde işlemlerin sonuçlanmasını ya da kendisine ait 

Platform’a girilen emirlerin gerçekleşmesini garanti etmez. Fiyatlar tamamen işlem 

gerçekleştiren tarafların ilgili kripto paraya yönelik arz – talep ilişkisine göre belirlenir. 

Platform’da oluşan fiyatları Gate Türkiye belirlemez. Gate Türkiye, Platform’un 

kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan, bunlarla sınırlı olmamak üzere, 

doğrudan veya dolaylı zararlar, kâr kaybı, gelir kaybı, munzam zarar, müspet zarar, maddi 

zarar, iş kaybı dahil olmak üzere Kullanıcı’nın hiçbir zarar veya kaybından sorumlu değildir. 

Yine aynı şekilde Kullanıcı ne sebeple olursa olsun Gate Türkiye’nin sorumluluğuna gidemez. 

13.3. Kripto para ticaretinin önemli risklerinin yanı sıra teknolojinin ve uluslararası pazarın 

etkisi nedeniyle, Gate Türkiye, sahip olduğu Platformunda belirli bir kripto para birimi türünün 

mevcut olacağını garanti etmemektedir. Gate Türkiye Platformda belirli bir kripto para birimi 

türüyle ilgili olarak hizmetleri sunmayı durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Gate Türkiye, 

belirli bir kripto para birimiyle ilgili olarak alım satımı desteklemeyi veya hizmet sağlamayı 

bırakması durumunda Kullanıcılarını bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir. Kullanıcı 

bu gibi bir durumda, söz konusu kripto para birimini başka bir para birimine çeviremez. Ancak, 

Kullanıcıya söz konusu kripto para birimini başka bir Kullanıcıya, Platforma veya üçüncü taraf 

sitelere aktarma seçeneği sunulur. Kullanıcı söz konusu kripto para birimini başka bir 

Kullanıcıya, Platforma veya üçüncü taraf web sitesine aktarmaya karar verirse, Kullanıcı 

tarafından yapılan hiçbir masraftan Gate Türkiye sorumlu tutulamaz. 

13.4. Gate Türkiye, Platformundan başka bir siteye, cihaza, platforma, cüzdana veya 

kullanıcıya aktarılan herhangi bir kripto para biriminden sorumlu değildir. Gate Türkiye 

Platformunda işlem görmediği halde Platformundaki cüzdanlarına gönderilmeye çalışılan 

herhangi bir kripto para biriminden de sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Gate Türkiye, yanlış 

veya uyumsuz bir cüzdan adresine gönderilen herhangi bir kripto para biriminden sorumlu veya 

yükümlü değildir. Uyumsuz cüzdan adreslerinin örnekleri, transfer edilen kripto para biriminin 

türünü içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. 

13.5. Gate Türkiye, Kullanıcıların gerçekleştirdiği hiçbir işlemin karşı tarafını tanımlayamadığı 

için, Kullanıcıların şahsen tanımadığı veya tamamen güvenmediği kişilere kripto para 

göndermemesini şiddetle tavsiye etmektedir, çünkü gönderildikten sonra işlem geri alınamaz. 

Kullanıcı, Kripto para ve/veya dijital varlıklarını ister Gate Türkiye Platformunda ister başka 

siteler, cüzdanlar veya cihazlar aracılığıyla transfer ederken ve saklarken önlem almalıdır. Gate 

Türkiye, kripto para ve dijital varlıkların kötüye kullanılması veya çalınması durumunda hiçbir 



sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı, kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital 

varlıklarını depolamak için kişisel bir cüzdan hizmeti veya başka bir cihaz hakkında bilgi 

edinmeli ve diğer güvenlik önlemlerini almalıdır. Kullanıcılar, dijital bir ortamda çalışırken 

parolalarının güvenliğini sağlamak için her zaman özenli davranmalı ve gerekli önlemleri 

almalıdır. 

13.6. Kripto para ticareti oldukça risklidir ve bu nedenle çoğu insan için uygun değildir. 

Kullanıcı, kripto paralara yatırım yapmanın, yatırımının kısmen veya tamamen kaybıyla 

sonuçlanabileceğini anlar ve kabul eder. Kullanıcıların yatırım miktarına, ekonomik 

kapasitelerine ve risk iştahlarına göre belirlemeleri şiddetle tavsiye edilir. Kullanıcıların kripto 

para yatırımına ilişkin herhangi bir çekincesinin olması durumunda profesyonel bir 

danışmandan yardım alması şiddetle tavsiye edilir. Ayrıca yukarıda sayılan risklerin yanı sıra 

öngörülemeyen riskler de söz konusu olabilir. Bu nedenle, Kullanıcı kripto paralarla ilgili 

herhangi bir karar vermeden önce, finansal durumunu ve yukarıda belirtilen riskleri 

değerlendirmek için dikkatli bir şekilde düşünmeli ve rasyonel karar vermelidir. Bahsi geçen 

risklerden kaynaklanan her türlü zarar Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Kullanıcı doğrudan 

veya dolaylı zararlardan Gate Türkiye’yi gayrikabili rücu ettiğini kabul ve taahhüt eder.  

13.7. Gate Türkiye’nin Patformundaki tüm görüşler, bilgiler, tartışmalar, analizler, fiyatlar, 

tavsiyeler ve diğer bilgiler genel piyasa incelemeleridir ve herhangi bir yatırım, finans, vergi 

veya diğer herhangi bir profesyonel tavsiye biçimi oluşturmaz. Gate Türkiye, herhangi bir kar 

kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yukarıda belirtilen bilgilerden doğrudan veya 

dolaylı olarak veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz. 

13.8. Kullanıcı, Platforma erişerek ve hizmetlerden yararlanarak, 

1) Kripto para veya benzeri dijital varlıkların ticareti ya da elde tutulması önemli riskler içerir, 

kayıplar önemli olabilir ve Kullanıcı’nın maruz kaldığı herhangi bir kayıp ve yükümlülük 

sigortalanamaz. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen dijital varlıkların ve bunların türevlerinin 

işlemleriyle ilişkili risklerin farkındadır; 

2) Kullanıcı, hizmetlerin kullanımı ve yukarıda belirtilen dijital varlıkların ya da bunların 

türevlerinin hizmetlerinin kullanımı ile işlemlerine ilişkin tüm riskleri üstlenir;  

3) Gate Türkiye, bu tür risklerden veya bundan kaynaklanan olumsuz sonuçlardan hiçbir şekilde 

sorumlu tutulamaz. 

14.Hesabı Kapatma 

14.1. Kullanıcı, herhangi bir zamanda herhangi bir neden ileri sürmeden hesabının tamamen 

kapatılmasını Gate Türkiye’den talep edebilir. Bu talep Gate Türkiye’ye yazılı bir şekilde 

yapılmalıdır. Gate Türkiye, talebi yapan kişinin kimliğini doğrulamak için Kullanıcı’dan bazı 

bilgi ve verileri talep edebilir.  

14.2. Kullanıcı tarafından iletilen hesap kapatma talebi üzerine talebin ulaştığı tarihten itibaren 

Kullanıcı’nın hesabı 30 gün içerisinde kapatılacaktır. 

14.3. Hesabı kapatılan Kullanıcı’nın hesap işlem detayları ve verileri yasalarda ön görülen 

süreler boyunca yasal süreler boyunca Gate Türkiye tarafından saklanmaya devam edecektir. 

 



15.Sözleşmenin Tadili 

Gate Türkiye, platformda yer alan tüm yasal metinlerdeki hüküm ve koşulları önceden haber 

vermeksizin, yalnızca platformda yayınlayarak tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme 

hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler sitede yayımlandığı andan itibaren hüküm ve sonuç 

doğurur. 

16.Sözleşme Hükümlerinin Ayrılabilirliği 

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir kısmı, herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi 

bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen resmi ve yetkili mercilerce geçersiz 

veya ifa edilemez kılınması halinde, işbu Sözleşme’nin geri kalan kısmı bu durumdan 

etkilenmeyecektir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde geçersiz kılınan bölüm, 

sözleşmeden daha önce çıkarılmış gibi yorumlanacak ve sözleşmenin kalan maddeleri 

geçerlilik ve bağlayıcılıklarını koruyacaklardır. Taraflar, böyle bir durumla karşılaşıldığında 

hukuki olarak kabul edilebilecek ve işbu Sözleşme’nin söz konusu hükmüne mümkün olduğu 

kadar yakın alternatifler getiren değişikliği yapmak amacıyla çalışmalarda bulunacaklardır. 

17.Sözleşmenin Feshi 

17.1. Taraflar, herhangi bir gerekçe göstermeden üç gün önceden yazılı olarak karşı tarafa ihbar 

ederek işbu sözleşmeyi feshedebileceklerdir. 

17.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve eklerindeki hüküm ve maddelerden birine veya birkaçına 

aykırı hareket etmesi sonucunda veya Kullanıcı’nın Gate Türkiye’ye verdiği bilgi ve belgelere 

aykırı hareket etmesi sonucunda ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Gate Türkiye gerekli 

gördüğü takdirde, herhangi bir ihtar veya ön bildirim yapmaksızın ve böyle bir bildirim 

yükümlülüğü taşımaksızın, Kullanıcı ile arasında olan işbu Sözleşmeyi feshetme yetkisine 

sahiptir.  

17.3. İşbu Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Kullanıcı’nın Platforma erişim hakkı elinden 

alınır. Fesih, işbu sözleşme ve eklerindeki herhangi bir aykırılığa dayanmıyorsa veya 

Kullanıcı’nın hesabı herhangi bir hukuka aykırılık için kullanılmamışsa ya da hukuki inceleme 

altında değilse fesih halinde Kullanıcı’nın hesabında eğer varsa varlıklar kendisine 30 gün 

içinde iade edilir. 

18.Uygulanacak Hukuk 

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukukuna ve kanunlarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti 

hukuku ve kanunlarına göre yorumlanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar için 

İstanbul Çağlayan Adliyesi ve İstanbul Çağlayan İcra daireleri yetkilidir. 

19.Kabul ve Yürürlük 

19.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, 19 ana maddeden oluşmakta olup Kullanıcı tarafından her bir 

hükmü ayrı ayrı okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, 

Kullanıcı tarafından onay verildiği an yürürlüğe girmiştir.  

19.2. Gate Türkiye tarafından Kullanıcı’ya sunulan işbu Sözleşme’de yer alan kural ve şartlar 

Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. İşbu sözleşmede yer alan hak ve 

yükümlülüklerle birlikte eklerde Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını 

oluşturmaktadır. 



19.3. KYC&AML Politikası, Gizlilik Politikası, Kişisel Verileri Koruma Politikası, 

Aydınlatma Metni, Açık Rıza Beyanı, Çerez Politikası ve Risk Bildirimi işbu Sözleşmenin 

ekleri olup ayrılmaz birer parçasıdır. 

19.4. Gate Türkiye, Kullanıcı'ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, zaman zaman işbu 

Sözleşme'de veya eklerinde, hizmet koşullarında, faaliyet koşullarında değişiklik ya da tadil 

yapma hakkını saklı tutar. Değiştirilen şartlar, yayınlandıktan hemen sonra geçerli sayılacaktır. 

Kullanıcının bu siteyi ve hizmetleri kullanmaya devam etmesi, bu tür değişikliklerin veya 

modifikasyonların kabulü olarak hareket eder. Bir Kullanıcı değiştirilen herhangi bir şartı kabul 

etmezse, Gate Türkiye’nin sahip olduğu Platformu kullanmayı veya erişmeyi bırakmalıdır. 

Kullanıcı, Platformu kullanmakla ve erişmekle, Gate Türkiye tarafından zaman zaman 

değiştirilen koşullar da dahil olmak üzere, bu Sözleşmeyi ve diğer eklerdeki içerikleri kabul 

etmiş ve tamamen anlamış sayılır. 

 


