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ŞİRKET YETKİLİSİ DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirket Vergi Kimlik Numarası 

Şirket İletişim Telefonu

Şirketimiz/belediyemiz adına Findeks üyeliği esnasında işlem yapmak üzere işlem yetkilisi 
olarak tanımlanan kişinin aşağıda bilgileri yer alan kişi ile değiştirilmesini ve bu konuda gereğini 
talep ederiz.

Aşağıda bilgileri yer alan güncel/değişen İşlem Yetkilisi’nin, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile 
şirketimiz adına her türlü işlemin yürütülmesi, gerekmesi halinde sözleşmelerin imzalanması, 
tadil edilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73üncü maddesi gereğince kredi kuruluşları ile 
finansal kuruluşlar arasında yapılan paylaşımlar ile mevzuatın muvafakatimizi aramadığı 
hususlar hariç olmak üzere şirketimize ait bilgileri içeren raporların başka bir üçüncü kişi 
tarafından talep edilmesi halinde MUVAFAKAT VERME, sistemsel olarak alt yetkilendirme ve 
yetkilendirmeler yapma yetkisi de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı olmaksızın 
şirketimiz adına her türlü muvafakat ve talimatların verilmesi, Elektronik Teminat Mektubu 
Platformu'nda işlem yapılması vb. hususlarında herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın, şirketimiz 
nam ve hesabına hareket etmek üzere ve aksi tarafımızca yazılı olarak KKB’ye bildirilinceye dek 
şirketimiz adına tam yetkili olduğunu, İŞLEM YETKİLİSİ tarafından KKB ile akdedilecek her nevi 
sözleşme ve  gerçekleştirilecek işlemlerin şirketimiz bakımından bağlayıcı olacağını,

Şirketimiz adına işlem yapmaya yetkili İŞLEM YETKİLİSİ’nin yetkisinin sona erdirilmesini talep 
etmek ya da İŞLEM YETKİLİSİ’ni değiştirmek istememiz halinde, bu hususu ve yeni atanacak 
İŞLEM YETKİLİSİ ile ilgili bilgileri gecikmeksizin yazılı olarak KKB’ye veya KKB'yi temsilen işlem 
yetkisine sahip finansal kurumlara veya TOBB aracılığı ile yapılan üyelikler bakımından TOBB’a 
ileteceğimizi, aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan şirketimizin sorumlu olduğunu,

peşinen kabul ve beyan eder,

FİNDEKS Finansal Hizmet Platformu (“FİNDEKS”) üzerinden işlem yapılması için gerekli her 
türlü bilgi ve şifrenin işbu Şirket Yetkilisi Değişikliği Formu'nda yer alan güncel İŞLEM 
YETKİLİSİ’ne verilmesini talep ederiz.

İŞLEM YETKİLİSİ (ŞİRKET TEMSİLCİSİ) DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Tarih: ....../....../..............

Şirket Unvanı
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YENİ İŞLEM YETKİLİSİ (ŞİRKET TEMSİLCİSİ) BİLGİLERİ

TCKN

Adı-İkinci Adı 

Soyadı

E-Posta 

Şirketteki Unvanı 

Cep Telefonu

EKLER

Şirket İmza Sirküleri

Şirket Ticari Sicil Gazetesi

1.

2.

Doğum Tarihi

İmza ve Kaşe


