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TAKASBANK ALTIN TRANSFER SİSTEMİ KATILIM EK SÖZLEŞMESİ 

Tarih:.................................... 

Ünvan:……………………………………………………………………………………         

(Bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.) 

Adres:…………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………….……………... 

ve  

“Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No:4, Sarıyer 34467 İstanbul- Türkiye” 

adresinde faaliyette bulunan  Takasbank- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Bundan 

böyle Takasbank olarak anılacaktır)  aralarında  imzalanan Saklama Sözleşmesinin 

(Saklama Sözleşmesi) 18. maddesine göre değişiklikler ve ilaveler yapmak amacıyla işbu 

Ek  Sözleşmeyi (Ek Sözleşme) düzenlemişlerdir. Bu Ek Sözleşme, Üyenin, yurtiçi 

piyasalarda alım satımını yaptığı her türlü kıymetli maden ve üzerindeki hakların kullanımı 

ile ilgili olarak uygulanacak olup, bu Ek Sözleşmede düzenlenmemiş konularda Saklama 

Sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır.  

 

1. Tanımlar 

 

Kıymetli Maden Muhabiri, Muhabir, Kıymetli Maden Saklamacısı, Saklamacı: 
Takasbank’ın hesap ilişkisi kurarak üyeleri adına kıymetli madenin karşılığını fiziki olarak 

tuttuğu saklamacı ve/ veya muhabirdir. Takasbank nezdinde hesaben tutulan kıymetli 

madenlerin karşılığı Borsa İstanbul kasalarında fiziki olarak tutulur. 

 

Takasbank Altın Transfer Sistemi Uygulama Esasları Prosedürü, (Uygulama 

Esasları): Bu sözleşme kapsamında verilmekte olan kaydi altın transfer sistemine ilişkin 

Uygulama Esasları, operasyon kuralları ve ek kuralların yer aldığı Uygulama Esasları 

Prosedürünü ifade eder. 

 

Kıymetli Maden: Takasbank ve üyeleri arasında belirlenen transfere konu olabilecek 

standarttaki altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerdir. 

 

Kıymetli Maden Muhabir Hesapları: Takasbank’ın Borsa İstanbul altında bulunan 

hesaplarını ifade eder. 

  

Sistem Katılımcısı, Üye: Takasbank ile “Takasbank Altın Transfer Sistemi Katılım Ek 

Sözleşmesi”ni imzalayarak ve sistem katılım ücretini ödeyerek Takasbank Altın Transfer 

Sistemine dahil olan Takasbank üyesi kurumu ifade eder. 

 

Takasbank hesapları, Kıymetli Maden Hesapları, Hesaplar: Takasbank nezdinde 

açılmış olan kaydi altın transfer sistemi hesaplarıdır. Bu hesaplarda Borsa İstanbul’da 

tutulan kıymetli maden bakiyelerinin üye bazında kırılımı hesaben (kayden) tutulur. Söz 

konusu kıymetli madenler hesaben Takasbank sistemlerinde tutulmakta olup bu 

hesaplardaki bakiyelerin fiziki karşılığı Borsa İstanbul nezdinde tutulmaktadır. 
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Takasbank Kıymetli Maden Alt Hesapları, Alt Hesaplar: Borsa İstanbul nezdinde 

Takasbank altın transfer sistemi hesabı altında açılan alt hesapları ifade eder. Bu alt 

hesaplarda üye hesabındaki bakiyeler fonksiyon bazında ve ihtiyaca göre çeşitli 

kırılımlarda ayrıştırılabilir. 

 

2. Kapsam 

 

Üye, işbu Ek Sözleşme ile, Takasbank’ı, Üyeye ait fiziki kıymetli madenlerin Takasbank 

nezdinde hesaben saklanması, transfer işlemlerine aracılık yapılması ve bunlarla ilgili 

hizmetlerin alınması konularında, kıymetli maden saklama hizmeti veren Borsa İstanbul’u 

tayin etmesi hususunda yetkilendirmektedir.   

 

Bu çerçevede,  Takasbank, uygun gördüğü şart ve koşullarla, Üyeye ait kıymetli madenleri 

Borsa İstanbul kasalarında diğer üyelerin kıymetli madenleri ile birlikte toplu veya 

münferit olarak saklatabilir, tutabilir ve bu amaçla, Borsa İstanbul nezdinde kendi adına 

hesap ya da hesaplar açabilir, bu hesaplardaki kıymetli madenleri diğer üyelerin kıymetli 

madenleri ile birlikte toplu veya münferit olarak izleyebilir.  

 

Üye, Takasbank’ın sunduğu hizmetlerin Borsa İstanbul aracılığı ile verildiğini ve bu 

hizmetlerin kapsamının Borsa İstanbul’un Takasbank’a sağladığı hizmetler ile sınırlı 

olduğunu kabul eder. 

 

3. Hesaplar 

 

Hesaplar bu sözleşmenin taraflarca imzalanmasını takiben, Takasbank sistemleri üzerinde 

tanımlamaların tamamlanmasıyla kaydi altın transfer sistemi üzerinde açılır. Sistem 

üzerindeki hesaplarda bakiye ve hareketler Borsa İstanbul kırılımı ile izlenir. Her hesap 

için fonksiyon bazında alt hesaplar açılabilir. Alt hesaplar Takasbank tarafından gerekli 

görüldüğü şekilde açılır. 

 

Hesaplarda bulunan bakiye ve gerçekleşecek işlemlerde kullanılacak birimler ve dönüşüm 

kuralları Uygulama Esaslarında belirtilir. 

 

4. Talimatlar 

 

Üye, kıymetli maden transferleri ve diğer işlem talimatlarını Takasbank’ın Uygulama 

Esasları ile belirlenen şekil, ortam ve sürelerde Takasbank’a iletmekle yükümlüdür.  

 

Takasbank’a gönderilen talimatların belirlenen teknik formatlara veya uygulama esaslarına 

uygun olmaması, muğlak bilgi içermesi, Üyenin hesabında yeterli bakiyesinin olmaması 

veya diğer sebepler ile gönderilen talimatlar beklemeye alınabilir veya reddedilebilir. 

Borsa İstanbul tarafından reddedilen veya bekletilen talimatlarda Takasbank’ın 

sorumluluğu yoktur.  Üye, talimat içeriğinin yanlış olması veya talimatlar için belirlenen 

sürelere uyulmaması durumunda doğacak zarardan Takasbank’ın sorumlu olmayacağını 

kabul eder. Takasbank, Üye tarafından Borsa İstanbul nezdinde gerçekleşmek üzere 

kendisine gönderilen talimatları sadece Borsa İstanbul’a iletmekle yükümlüdür.  
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Talimat gönderimine ilişkin şart ve kurallar Takasbank tarafından üyelere duyurulur. 

Takasbank uygun gördüğü durumlarda talimat kabulüne ilişkin kural ve Uygulama 

Esaslarını değiştirebilir. 

 

5. İş Günleri ve Çalışma Saatleri 

 

Çalışma günleri ve saatleri Takasbank tarafından belirlenir. İşlemler, Takasbank ve 

sistemlerinin açık olduğu günlerde Uygulama Esaslarında belirtilen süreler içerisinde 

gerçekleştirilebilir. 

 

Üye tarafından Borsa İstanbul’a gönderilmek üzere Takasbank’a iletilen veya Takasbank 

sistemleri üzerinden girilen talimatların, ilan edilen son işlem saatinden önce Takasbank 

sistemine iletilmesinden ve geç gönderilen talimatlara ilişkin gecikmelerden Üye 

sorumludur. 

 

Takasbank sistemleri içinde gerçekleşecek işlemlere ilişkin çalışma saatlerini Takasbank 

belirler ve üyelere duyurur. Takasbank sistem saatlerinde gerekli görülmesi halinde 

değişikliğe gidebilir. 

 

6. Kıymetli Maden Giriş ve Çıkışları 

 

Borsa İstanbul tarafından saklamaya alınacak kıymetli madenlerin, gerek emanete 

alınmasının gerekse daha sonra tevdiata uygun olup olmadığı konusunun takdiri Borsa 

İstanbul’a aittir. Kıymetli madenin tevdiata uygun olmamasından doğacak her türlü zarar, 

masraf, sorumluluk Üyeye ait olacaktır. 

 

Kıymetli madenin Borsa İstanbul’a ve/ya Üyeye fiziki teslimi (giriş ve çıkış işlemleri) 

Borsa İstanbul’un kural ve uygulamalarına tabidir. Borsa İstanbul hesaba gönderilen 

bakiyeleri kabul etmeme, hesaba kayıt edilen işlemleri düzeltme ve geri alma yetkisine 

sahiptir. Takasbank, hesaplarına kabul edilecek kıymetli madenler ile diğer işlemler 

kapsamında ek kurallar getirmeye yetkilidir. Ek kurallar Uygulama Esaslarında belirlenir. 

 

Borsa İstanbul’un Üyenin kıymetli maden girişini teyit etmesini takiben en kısa süre içinde 

Takasbank sistemlerinde girişe ilişkin kayıtlar oluşturulur. Takasbank, Üyenin Takasbank 

alt hesabındaki kıymetli madeni fiziki olarak çekme talimatını, mümkün olan en kısa 

sürede, kıymetli madenin Üyeye veya Üyenin yetkilendirdiği üçüncü bir kişiye teslim 

edilmesi için Borsa İstanbul’a iletir. Fiziki teslim işlemleri ile ilgili her türlü masraf, risk 

ve sorumluluk Üyeye aittir. 

 

Kıymetli maden giriş ve çıkışlarının Borsa İstanbul nezdinde gerçekleşmesini takiben ilgili 

işlem kaydı Takasbank sistemlerine yansıtılır. Kıymetli madenlerin Borsa İstanbul 

nezdinde Takasbank hesaplarına uygun şekilde gönderilmesinden Üye sorumludur. Hesaba 

girişi yapılmak istenen kıymetli madenin Borsa İstanbul tarafından reddedilmesi veya 

kabul prosedürünün değişmesi durumunda Takasbank sorumluluk kabul etmez.  
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Takasbank, kendi adına zorunlu karşılık, disponibilite ve benzeri yasal yükümlülükler 

doğurabilecek durumlarda, Üyeye bildirmek kaydıyla, Üyenin talimatlarını işleme 

almama; Üyenin Takasbank nezdindeki kıymetli maden muhabir hesabına gelecek 

kıymetli madenleri kabul etmeme; Üye hesabında bulunan kıymetli madeni, Üyenin başka 

bir hesabına re’sen transfer etme hakkını saklı tutar.  Üye, bu tür durumlarda uğrayabileceği 

her türlü kayıp, zarar ve ziyan masraf, cezalar, gecikmelerden (hepsi birlikte Zarar olarak 

anılacaktır) Takasbank’ın hiç bir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder.   

 

Borsa İstanbul nezdinde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin şart ve kurallar Takasbank 

tarafından üyelere duyurulur. Takasbank uygun gördüğü durumlarda ek kurallar getirebilir.  

Ek kurallar Uygulama Esaslarında belirlenir. 

 

7. Sistem İçi Transferler 

 

Sistem katılımcıları Takasbank sistemleri üzerinden Takasbank hesaplarında bulunan 

serbest kıymetli maden bakiyelerini diğer sistem katılımcılarına hesaben gönderebilirler. 

Takasbank sistemi üzerinde serbest bakiyesi bulunmayan üyenin transfer işlemi yapmasına 

izin verilmez. Takasbank, serbest bakiyenin tespitinde üyeler arasında gün içinde 

yapılan/yapılacak işlemlerin dikkate alındığı bir mahsuplaşma sistemini üyelerin 

kullanımına sunabilir.  

 

Sistem katılımcıları arasında gerçekleşmesi beklenen ancak gerçekleşmeyen işlemlerden,  

hatalı gönderimlerden ve bunlara ilişkin doğabilecek zararlardan Takasbank sorumlu 

tutulamaz. 

 

Sistemin çalışmasına ilişkin şart ve kurallar Takasbank tarafından üyelere duyurulur. 

Takasbank uygun gördüğü durumlarda sistem içi transferlere ilişkin kural ve Uygulama 

Esaslarını değiştirebilir. 

 

8. Duyurular ve Bildirimler 

 

Takasbank talimat kabulüne, hesaba kıymetli maden gönderme ve çekmeye, Borsa İstanbul 

nezdindeki veya Takasbank sistemleri içindeki işlemlere, işlem saatleri ve kullanılacak 

iletişim kanallarına ilişkin operasyon kurallarını Uygulama Esasları ile belirler. Uygulama 

Esaslarında değişiklik gerektirmeyen durumlar, katılımcılara ayrıca duyurulur.  

 

Uygulama Esasları ve duyurular Takasbank internet sitesi, online duyuru portalı üzerinden 

veya Üyenin sistemde kayıtlı e-posta adreslerine yapılan elektronik posta yoluyla 

yapılabilir. Üye Uygulama Esasları değişikliklerini ve duyuruları takip ederek ve bunlara 

uygun hareket etmekle yükümlüdür. 

 

İşlem bildirimleri ile hesap bakiye ve hareket dökümleri Takasbank sistemleri üzerinden 

veya Uygulama Esaslarında belirlenen diğer yöntemler ile Üyelerin izlemesine açılır. 

Takasbank tarafından gerekli görülmedikçe ayrıca bir bildirim yapılmaz.  
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9. Sorumluluğun Kapsamı 

 

Üye, Saklama Sözleşmesinin ‘Tazminat’ başlığını taşıyan 11.c maddesinde yer alan 

durumlarla sınırlı olmaksızın ve bu kapsama girip girmediğine bakılmaksızın, kıymetli 

madenlerin Borsa İstanbul tarafından saklanması ya da tutulması veya Borsa İstanbulun 

tüm eylem, eylemsizlikleri, fiil ve işlemleri, iflas ve tasfiye gibi nedenlerle borçlarını yerine 

getirememesi ya da Takasbank’ın kontrolü dışında gerçekleşebilecek telekomünikasyon ve 

bilgi işlem sistemleri ile ilgili aksama ve kesintiler ile diğer haller neticesinde ortaya 

çıkabilecek her türlü zarardan Takasbank’ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul 

eder. 

 

İşbu ek sözleşme kapsamında Takasbank sorumlulukları yatırım tavsiyesi vermeyi 

içermemektedir. Takasbank nezdinde açılan hesaplara kıymetli maden gönderilmesi, hesap 

üzerinden transfer işlemlerin gerçekleştirilmesi Üyenin kendi sorumluluğundadır. Üye, 

gerçekleştirdiği işlemler veya Borsa İstanbul nezdinde tutulan üye bakiyeleri sebebi ile 

yapılan kesintilerden, vergi ve diğer mali yükümlülüklerden, masraf, kayıp ve zararlardan 

Takasbank’ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder.   

 

Üye, kendi kusur veya ihmali nedeni ile oluşan, kıymetli madenleri Borsa İstanbul 

nezdinde saklatması ve tutması nedeniyle Takasbank’ın uğramış olduğu, her türlü zararı 

tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Burada belirtilen zararın ortaya çıkması durumunda, 

Takasbank, sözkonusu zararın giderilmesi veya azaltılması için kendi münhasır takdir 

yetkisine göre gerekli gördüğü önlemleri alabilir. Bu durumda, sözkonusu önlemlerin 

alınması için yapılan her türlü gider ve masraf Üye tarafından karşılanacaktır. 

 

Üye, hesabında kıymetli maden bakiyesi mevcudu kalmasından dolayı Takasbank adına 

doğacak zorunlu karşılık, disponibilite ve benzeri yükümlülüklerin toplamını 

(Yükümlülük), yükümlülüğün tesis edileceği tarihten itibaren yükümlülük süresi boyunca 

Takasbank emrine vermeyi ve karşılığında herhangi bir nema talep etmemeyi gayrikabil-i 

rücu olarak kabul ve taahhüt eder.   

 

Yükümlülüğün doğduğunun tespit edildiği tarihten, yükümlülüğün tesis edilmesi gereken 

tarihe kadarki süre içinde; Takasbank, Üyeden yükümlülük tutarında teminat talep 

edebileceği gibi, Üyenin Takasbank nezdindeki nakit, menkul kıymet ve kıymetli maden 

varlıkları ve alacaklarına teminat tesis amacıyla bloke de koyabilir. Üyenin yükümlülük 

toplamını Takasbank emrine vermesi ile bloke çözülür. 

  

Yükümlülük toplamı, yükümlülük tesis tarihi itibari ile Takasbank emrine verilmediği 

takdirde, Üyenin Takasbank nezdinde blokajdaki varlıkları, bunun yeterli olmaması 

durumunda, diğer nakit ve menkul kıymet varlıkları ve alacakları, ilgili döviz ve diğer 

yükümlülüklerin cinsine çevrilerek, yükümlülük toplamı re’sen Üye hesabından karşılanır 

ve yükümlülük süresi sonunda Üye hesabına iade edilir. 

 

Üye, bu maddede belirtilen durumlardan uğrayabileceği her türlü zarardan Takasbank’ın 

hiç bir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabil-i rücu olarak kabul eder.  
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10. Gizlilik 

 

Üyenin bilgileri,  hesap bakiye ve hareketleri Üye sırrı olarak kabul edilir.  

 

Yasalar ve ilgili mevzuat bildirimi zorunlu kılmıyorsa, taraflar sır kapsamındaki bilgilerin 

üçüncü şahıslar karşısında tamamen ve her zaman gizli tutulması için gerekli bütün 

tedbirleri almayı ve bu bilgilerden bu sözleşmenin amaçları dışında hiçbir şekilde çıkar 

sağlamamayı taahhüt ederler. 

 

11. Ücret ve Masraflar 

 

Borsa İstanbul’da saklanan ve tutulan Kıymetli Madenler ve bunlara ilişkin alınan 

hizmetlerle ilgili olarak, Üyenin Takasbank’a ödeyeceği ücret ve komisyonlar Ek-1’de 

belirtilmiş olan “Ücret ve Komisyon Tarifesi”ne göre ödenir. Takasbank sistemleri 

üzerinden hizmet verilemediği durumlarda, iş sürekliliği politikası kapsamında, Üyelerin 

yazılı talimatı veya faks yolu ile iletilen ve Takasbank çalışanları tarafından sisteme girilen 

işlemler için Ek-1’de belirlenen ücretlerin iki katı tahsil edilir. Tarifede yer almayan 

kalemler için ayrıca ücretlendirme yapılabilir. Komisyonlar aylık olarak tahsil edilir. 

Üyenin, Takasbank tarafından bildirilecek ücret, komisyon ve masrafları 3 (üç) iş günü 

içerisinde ödememesi durumunda, ilgili tutar Üyenin Takasbank nezdindeki hesaplarından 

re’sen tahsil edilir. Takasbank, Ücret ve Komisyon Tarifesi’ni gerekli durumlarda 

değiştirme, yeni oranlar belirleme ve uygulama yetkisine sahiptir.  

 

Takasbank ayrıca Borsa İstanbul tarafından kendisine yansıtılan tüm maliyetleri, ücretleri, 

masrafları (ilgili vergiler, resimler ve yasal harçlar dahil) ve zararı üyeden tahsil eder. Üye, 

işlemlerinden kaynaklanan tüm vergi, faiz, maliyet, ücret, masraf ve zararları ödemekle 

yükümlüdür. Geçerli kanunlar kapsamında üye adına herhangi bir vergi veya masrafın 

Takasbank tarafından ödenmesi halinde; bu tutarları Üye Takasbank’a ödemekle 

yükümlüdür. Üyenin gerekli tutarı Takasbank’a belirtilen süreler içinde ödememesi 

durumunda ilgili tutar Üyenin Takasbank nezdindeki nakit, menkul kıymet ve kıymetli 

maden varlıkları ve alacaklarından re’sen tahsil edilir. 

  

12. Sözleşmenin Feshi 

 

Saklama Sözleşmesi’nin hükümlerine göre Saklama Sözleşmesi feshedildiğinde, bu Ek 

Sözleşme de feshedilmiş sayılır. Taraflar 1 ay önceden bildirmek kaydıyla, sözleşmeyi  her 

zaman feshedilebilirler. Sözleşmenin feshedilmiş olması, tarafların fesih tarihine kadar 

yapılmış iş ve işlemlerden doğan, bu ek sözleşme ve ilgili mevzuattan kaynaklanan 

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

  

13. Uyuşmazlıkların Giderilmesi 

 

Bu Sözleşmenin yorumu ve uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde 

İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
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14. Nüshalar 

 

Sözleşme, iki nüsha ve  ………….. sayfadan oluşmaktadır.  

 

15. Yürürlük 

 

İstanbul’da, ...../...../..........  tarihinde süresiz olarak imza altına alınan bu sözleşme imza 

tarihinde yürürlüğe girer.  

Bu ek sözleşmede özel olarak düzenlenmemiş hususlarda Saklama Sözleşmesinin 

hükümleri geçerli olacaktır. 

 

TAKASBANK A.Ş. adına; 

 

Kaşe .....................................................………………....................................................... 

İmza  .............................................................………………... ............................... 

Adı  .....................................................………………........................................... 

Ünvan  .....................................................………………........................................... 

 

 

............................…………………………………………………………………….adına 

 

 

Kaşe  ......................................................……………….......................................... 

İmza  .............................................................……………….... .............................. 

Adı  .....................................................………………........................................... 

Ünvan  .....................................................………………........................................... 
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Ek 1- Altın Transfer Ücret Tarifesi 

 

 

                                 Takasbank Altın Transfer Sistemi Ücret Tarifesi  

(BSMV Hariç) 

Katılım Ücreti* 50.000 TL (sabit, sisteme girişte) 

Saklama Komisyonu BİST KMTP’nin mevcut Saklama Ücret Tarifesi 

İşlem hacmi üzerinden 1 bps (onbinde 1) alınmaktadır. 

Transfer İşlem 

Komisyonu** 

1-10 gr; 2,00 TL 

11 gr – 100 gr; 3,00 TL 

101 gr – 250 gr; 4,00 TL 

251 gr – 500 gr; 5,00 TL 

501 gr üstü 1 bps (İşlemin TL karşılığı üzerinden onbinde 1) 

*2018 yılı içinde sisteme katılan katılımcılardan alınmayacaktır.  

** Sistemin gelişimine katkıda bulunmak adına katılımcılardan 2018 yılsonuna kadar 

transfer işlem komisyonu tahsil edilmeyecektir. 

 


