
 

  

 

Kurumunuzun Altın Transfer Sistemindeki işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep 

ettiğimiz Takasbank Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesinin bir örneği ile bu 

Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem şartlarına dikkatinizi çeken 

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir.  

Bu çerçevede, Sözleşme hükümlerini incelemeniz, gerek duymanız halinde konu ile ilgili olarak 

uzman bir kişiden (avukat, hukuk danışmanı vs.) yardım almanız ve akabinde Bankamıza 

başvurmanız önerilmektedir.  

İşbu Sözleşmeyi incelemeniz ve tercihinize bağlı olarak bunların hukuki ve finansal açıdan 

değerlendirilmelerine ilişkin görüş almanızın akabinde, tarafınızla müzakere etmeye ve anlaşma 

yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.  

 

Saygılarımızla,  

 

        TAKASBANK               

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.  

 

Ekler:  

1- Takasbank Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi 

2- Takasbank Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu  

 

…/…/……..tarihinde tebellüğ aldım.  

 

Ad –Soyad :  

 

 

İmza :   



 

  

TAKASBANK ALTIN TRANSFER SİSTEMİ KATILIM EK SÖZLEŞMESİ 

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

 

İşbu Bilgi Formu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 21 inci maddesi kapsamında, 

Kurumunuzla yapacağımız Takasbank Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesinde 

(Sözleşme) bulunan genel işlem şartları niteliğindeki hükümlere ilişkindir. Söz konusu genel işlem 

şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması, irdelenerek değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim 

edilmesinden en az iki işgünü geçtikten sonra kabul edildiğinin Bankamıza (İstanbul Takas ve 

Saklama Bankası A.Ş.) bildirilmesi durumunda Kurumunuzla Sözleşme yapmayı kabul ve beyan 

ediyoruz. Ayrıca aşağıda belirtilen genel işlem şartlarının bir kısmına özellikle dikkatinizi çekmek 

isteriz.  

 

Şöyle ki; 

1) Sözleşmenin Kapsam başlıklı 2 nci maddesi kapsamında, 

- Takasbank’ı, Kurumunuza 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 yetkilendirmektesiniz.  

- Bu çerçevede, Takasbank, uygun gördüğü şart ve koşullarla, Kurumunuza 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.  

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

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

olduğunu kabul etmektesiniz. 

2) Sözleşmenin Talimatlar başlıklı 4 üncü maddesi kapsamında, 

- Kurumunuz, 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, hesabınızda yeterli bakiyesinin 

olmaması veya diğer sebepler ile gönderilen talimatlar beklemeye alınabilir veya 

reddedilebilir. Borsa İstanbul tarafından reddedilen veya bekletilen talimatlarda 

Takasbank’ın sorumluluğu yoktur. Talimat içeriğinin yanlış olması veya talimatlar için 

belirlenen sürelere uyulmaması durumunda doğacak zarardan Takasbank’ın sorumlu 

olmayacağını kabul etmektesiniz.   



 

  

- Talimat gönderimine ilişkin şart ve kurallar Takasbank tarafından Kurumunuza 

duyurulacak olup Takasbank uygun gördüğü durumlarda talimat kabulüne ilişkin kural ve 

Uygulama Esaslarını değiştirebilir. 

3) Sözleşmenin İş Günleri ve Çalışma Saatleri başlıklı 5 inci maddesi kapsamında, 

- Çalışma günleri ve saatlerinin Takasbank tarafından belirlendiğini, işlemlerin Takasbank 

ve sistemlerinin açık olduğu günlerde Uygulama Esaslarında belirtilen süreler içerisinde 

gerçekleştirilebileceğini ve Takasbank’ın gerekli görmesi halinde çalışma saatlerinde 

değişiklik yapabileceğini kabul etmektesiniz. 

4) Sözleşmenin Kıymetli Maden Giriş ve Çıkışları başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında, 

- 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, sorumluluğun Kurumunuza ait olacağını kabul etmektesiniz. 

- Kıymetli madenin Borsa İstanbul’a ve/ya Kurumunuza 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 Kurumunuza ait kıymetli maden girişini teyit etmesini takiben en kısa 

süre içinde Takasbank sistemlerinde girişe ilişkin kayıtlar oluşturulur. Takasbank, 

Kurumunuzun Takasbank alt hesabındaki kıymetli madeni fiziki olarak çekme talimatını, 

mümkün olan en kısa sürede, kıymetli madenin Kurumuza veya Kurumuzun 

yetkilendirdiği üçüncü bir kişiye teslim edilmesi için Borsa İstanbul’a iletir. Fiziki teslim 

işlemleri ile ilgili her türlü masraf, risk ve sorumluluğun Kurumunuza ait olduğunu kabul 

etmektesiniz. 

- 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 Kurumunuz 

sorumludur. Hesaba girişi yapılmak istenen kıymetli madenin Borsa İstanbul tarafından 

reddedilmesi veya kabul prosedürünün değişmesi durumunda Takasbank’ın sorumlu 

olmadığını kabul etmektesiniz.  

- Takasbank, kendi adına zorunlu karşılık, disponibilite ve benzeri yasal yükümlülükler 

doğurabilecek durumlarda, Kurumunuza bildirmek kaydıyla, talimatları işleme almama; 

Takasbank nezdindeki kıymetli maden muhabir hesabına gelecek kıymetli madenleri 

kabul etmeme; hesabınızda bulunan kıymetli madeni, başka bir hesabınıza re’sen transfer 

etme hakkına sahip olduğunu, bu tür durumlarda uğrayabileceği her türlü kayıp, zarar ve 

ziyan masraf, cezalar, gecikmelerden (hepsi birlikte Zarar olarak anılacaktır) 

Takasbank’ın hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. 



 

  

- Borsa İstanbul nezdinde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin şart ve kurallar Takasbank 

tarafından Kurumunuza duyurulacak olup, Takasbank uygun gördüğü durumlarda ek 

kurallar getirebilir. Ek kurallar Uygulama Esaslarında belirlenir. 

5) Sözleşmenin Sistem İçi Transferler başlıklı 7 nci maddesi kapsamında, 

- Sistem katılımcıları arasında gerçekleşmesi beklenen ancak gerçekleşmeyen işlemlerden, 

hatalı gönderimlerden ve bunlara ilişkin doğabilecek zararlardan Takasbank’ın sorumlu 

olmadığını kabul etmektesiniz. Ayrıca, sistemin çalışmasına ilişkin şart ve kurallar 

Takasbank tarafından Kurumunuza duyurulacak olup,Takasbank’ın uygun gördüğü 

durumlarda sistem içi transferlere ilişkin kural ve Uygulama Esaslarını değiştirebilme 

yetkisine sahip olduğu da Kurumunuzca kabul edilmektedir. 

6) Sözleşmenin Sorumluluğun Kapsamı başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında, 

- 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 İstanbul’un 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 olmadığını kabul 

etmektesiniz.  

-  Takasbank sorumluluklarının yatırım tavsiyesi vermeyi içermediğini, Takasbank 

nezdinde açılan hesaplara kıymetli maden gönderilmesi, hesap üzerinden transfer 

işlemlerin gerçekleştirilmesi sorumluluğunun Kurumunuza ait olduğunu, gerçekleştirilen 

işlemler veya Borsa İstanbul nezdinde tutulan üye bakiyeleri sebebi ile yapılan 

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

Takasbank’ın sorumlu olmadığı Kurumunuzca kabul edilmektedir.  

- Kurumunuzun, kendi kusur veya ihmali nedeni ile oluşan, kıymetli madenleri Borsa 

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

zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu, söz konusu zararın ortaya çıkması durumunda, 

Takasbank’ın zararın giderilmesi veya azaltılması için kendi münhasır takdir yetkisine 

göre gerekli gördüğü önlemleri alabileceğini, bu durumda, önlemlerin alınması için 

yapılan her türlü gider ve masrafı karşılamayı kabul etmektesiniz. 

- Kurumunuzun 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 kabul etmektesiniz.   

- Yükümlülüğün doğduğunun tespit edildiği tarihten, yükümlülüğün tesis edilmesi gereken 

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

edebilecek olup, Takasbank’ın Kurumunuzun Takasbank nezdindeki nakit, menkul 

kıymet ve kıymetli maden varlıkları ve alacaklarına teminat tesis amacıyla bloke 

koyabileceği Kurumunuzca kabul edilmektedir.   



 

  

- Yükümlülük toplamı, yükümlülük tesis tarihi itibari ile Takasbank emrine verilmediği 

takdirde, Kurumunuzun Takasbank nezdinde blokajdaki varlıkları, bunun yeterli 

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

ve diğer yükümlülüklerin cinsine çevrilerek, yükümlülük toplamının re’sen Kurumunuz 

hesabından karşılanacağını kabul etmektesiniz. 

Ek olarak, bu maddede belirtilen durumlar sebebi ile doğabilecek her türlü zarardan   

Takasbank’ın sorumlu olmadığı Kurumunuzca kabul etmektesiniz.  

7) Sözleşmenin Ücret ve Masraflar başlıklı 11 inci maddesi kapsamında, 

- Takasbank’ın Ücret ve komisyon tarifesinde yer almayan kalemler için ayrıca 

ücretlendirme yapabileceğini, Takasbank tarafından bildirilecek ücret, komisyon ve 

masrafların 7 iş günü içerisinde ödenmemesi durumunda, ilgili tutarın Kurumunuzun 

Takasbank nezdindeki hesaplarından re’sen tahsil edileceğini, Takasbank’ın , Ücret ve 

Komisyon Tarifesi’ni gerekli durumlarda değiştirme, yeni oranlar belirleme ve uygulama 

yetkisine sahip olduğunu kabul etmektesiniz.   

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

masrafları (ilgili vergiler, resimler ve yasal harçlar dahil) ve zararı Kurumunuzdan tahsil 

edecek olup, Kurumunuz işlemlerinden kaynaklanan tüm vergi, faiz, maliyet, ücret, 

masraf ve zararları ödemekle yükümlüdür. Geçerli kanunlar kapsamında Kurumunuz 

adına herhangi bir Vergi veya masrafın Takasbank tarafından ödenmesi halinde; bu 

tutarları Takasbank’a ödemekle yükümlü olduğunuzu, gerekli tutarın Takasbank’a 

belirtilen süreler içinde ödenmemesi durumunda ilgili tutarın Kurumunuzun Takasbank 

nezdindeki hesaplarından nakit olarak veya ilgili tutara karşılık gelen altın veya diğer 

menkul kıymet bakiyesi olarak önceden haber verilmeksizin re’sen tahsil edileceğini 

kabul etmektesiniz.  

 

  



 

  

Sistem Katılımcısının Beyanı:   

 

Takasbank Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi ile Sözleşmede yer alan genel işlem 

şartlarına dikkat çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu tam ve eksiksiz olarak teslim aldığımızı, 

Sözleşmeyi ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda dikkat çekilen maddeleri okuduğumuzu, 

incelediğimizi, değerlendirdiğimizi, bizim için getirdiği yükümlülükleri anladığımızı, söz konusu 

genel işlem şartları ve özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak kabul ettiğimizi, Sözleşme 

kurulduğunda bu hükümlerin genel işlem şartları olarak bizi hukuken bağlamasına rıza ve 

kabulümüz olduğunu beyan ederiz.  

 

Unvan + Kaşe + İmza :  

 

Tarih : 

 


