
LEI Kodu Nasıl Alınır? 

1. Adım: Kullanıcı Kaydı Oluşturma 

LEI kodu başvuruları www.leiturkey.com üzerinden yapılır.  

LEI kodu başvurusu için sisteme girebilmek ve kayıt işlemlerini tamamlayabilmek için öncelikle 

“Kayıt Ol” butonu üzerinden hesap oluşturmanız gerekmektedir.  

Oluşturduğunuz kullanıcı kodu ile LEI başvurusunda bulunabilir ve daha sonra yenileme, 

güncelleme gibi LEI kod işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.  

Hesap oluşturma tüzel kişilerin temsilcileri veya vekil olarak atadıkları üçüncü taraflar tarafından 

gerçekleştirilebilir. 

2. Adım: LEI Kod Talep Formunun Doldurulması 

Yetkili kullanıcı kodunuz aracılığıyla, “LEI Başvuru/Güncelleme İşlemleri” menüsü altında yer 

alan “Kod İşlemleri -Yeni LEI Kod Talep/Transfer Girişi” alt menüsü üzerinden istenilen 

bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.  

Form doldurulduktan sonra “Formu Kaydet” ya da “Formu Kaydet ve Ödeme Yap” 

seçenekleri seçilmelidir. İlgili seçenekler seçildikten sonra form incelenmek üzere sistem 

tarafından otomatik olarak Takasbank’a iletilmektedir.  

Başvurunuz işleme alınabilmesi için ödeme yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz ödeme 

yapılmadığı takdirde 10 gün içerisinde otomatik olarak iptal edilecektir. 

3. Adım: Ödeme İşlemleri 

Başvuru talebinize ilişkin ödeme tutarını aşağıda yer alan “Ödeme Bekleyen Kod Talimatlarım” 

altında ilgili talimatı seçerek görüntüleyebilirsiniz. LEI kod tahsis bedelini kredi kartı ya da EFT 

ile ödeyebilirsiniz. 

- Kredi kartı ile ödeme “Ödeme Bekleyen Kod Talimatlarım” sayfası üzerinden 

yapılmaktadır. 

- EFT ile ödeme Türkiye İş Bankası A.Ş. Borsa şubesindeki İstanbul Takas ve Saklama 

Bankası A.Ş. hesabına (IBAN: TR 020006 4000 0011 1250 0259 75) yapılmalıdır. 

LEI kod tahsis ücreti 350 TL + BSMV’dir. 

4. Adım: Belge Kontrolü 

LEI kod talep formunda belirttiğiniz bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için ekli 

belgeleri lei@takasbank.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. 

i. Ticaret odası faaliyet belgesi / Ticaret Sicil Gazetesi 

ii. Başvuru formunda belirtilen kurum yetkililerinin T.C. Kimlik No sunun ve 

isminin geçtiği imza sirküleri 

http://www.leiturkey.com/
mailto:lei@takasbank.com.tr


iii. Doğrudan ve Nihai ana ortağa ait bilgilerin yer aldığı belgeler, konsolide bütçe, 

ilgili faaliyet raporları (gerçek kişiler ise hazirun cetveli veya bilginin yer aldığı 

ticaret sicil gazetesi görüntüsü) 

iv. Başka kurum adına başvuru yapılıyor ise yetkili olunduğuna dair belge 

v. EFT ile yapılan ödemeler için ödeme dekontu 

vi. Diğer destekleyici dokümanlar 

 

5. Adım: LEI Kodu Tahsisi 

Takasbank tarafından tüm şartların yerine getirildiğinden emin olunduktan sonra başvuru 
onaylanır. 

Tahsis edilen LEI kodu Takasbank tarafından başvurana ve diğer tüzel kişi yetkililerine otomatik 

olarak e-posta ile gönderilir.  

 

 


