
 

 
KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ TAAHHÜTNAMESİ 

 
İşbu taahhütname ile, …………………………………………………………………………….. adresinde faaliyet gösteren 
kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştiren yetkili kurum (Bundan böyle “KURUM” olarak adlandırılacaktır), 
müşterilerinin, kaldıraçlı alım satım işlemi yapmak üzere ilgili KURUM’a yatırmış olduğu tüm teminatlar 
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye (Bundan böyle “TAKASBANK” olarak anılacaktır) tevdi edilecek, 
söz konusu teminatlar KURUM hesabında, müşteri bazında takip edilecektir. Kaldıraçlı alım satım 
işlemlerine ilişkin detaylar her iş günü ilgili KURUM tarafından TAKASBANK’a gönderilecektir. 
  
Bu çerçevede;  
 
1- İlgili KURUM, nezdindeki müşteri teminat bakiyelerinde meydana gelebilecek her türlü artış ve azalışı, 
her işgünü TAKASBANK tarafından duyurulan saatler arasında, TAKASBANK terminalleri aracılığıyla 
TAKASBANK’taki müşteri teminat hesaplarına yansıtmayı ve bu bakiyeleri güncellemeyi,  
 
2- KURUM’un nezdindeki müşteri teminat bakiyelerinde meydana gelen değişiklikleri TAKASBANK’a 
bildirimine kadar olan süreçte teminat bakiyeleri açısından KURUM kayıtları ile TAKASBANK kayıtları 
arasında farklılık olabileceğini ve bu sebeple TAKASBANK’ın sorumlu tutulamayacağını bildiğimizi ve bu 
durum hakkında tüm müşterilerimizin bildilendirildiğini,  
 
3- Müşterilerin ilgili KURUM nezdinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu 
(Bundan böyle “SPK” olarak anılacaktır.) tarafından asgari unsurları belirlenen ve TAKASBANK tarafından 
duyurulan işlem bilgilerini TAKASBANK terminalleri aracılığıyla her gün göndermeyi,  
 
4- KURUM’un müşterilerinin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak bildirimlerin bir sonraki iş gününde 
TAKASBANK’a iletilememesi durumunda ve KURUM’un TAKASBANK’a halihazırda iletmiş olduğu işlem 
bilgilerini TAKASBANK terminalleri aracılığıyla değiştirmek/düzeltmek amacıyla aynı gün içerisinde silmesi 
ya da TAT Ekibi’ne yazılı talimat ileterek değiştirmek/düzeltmek amacıyla sildirmesi durumunda, konuyla 
ilgili detaylı gerekçenin TAKASBANK’a yazılı olarak sunulacağını, 
 
5- Müşterilerin Takasbank’ın internet sitesindeki “Takas web girişi” “Yatırımcı Girişi” bağlantısı üzerinden 
Takasbank Bilgilendirme Sistemi ekranına ulaşmak suretiyle Takasbank nezdinde mevcut teminat bakiyesi 
ve teminat yatırma/çekme işlemlerine ilişkin detaylara ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirileceğini, 
 
6- TAKASBANK ekranları vasıtasıyla gerçekleştirilecek teminat ve işlem bilgilerini SPK ve TAKASBANK 
tarafından duyurulan saatlerde gerçekleştirmeyi,  
 
7- TAKASBANK’ın sorumluluğunun KURUM tarafından müşteri detayında yatırılan teminatların saklanması 
için KURUM’a sistem sağlamaktan ibaret olduğunu, yatırılan teminatlarla ilgili tüm sorumluluğun 
kendisinde olduğunu ve TAKASBANK’ın sorumluluğunun ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilen teminat ve 
işlem bilgilerinin SPK’ya aynen raporlanması ile sınırlı olduğunu,  
 
8- TAKASBANK’ın KURUM tarafından gönderilen bilgilerin doğruluğunu araştırma ve kontrol etme 
yükümlülüğünün bulunmadığını, bu bilgilerin eksik, hatalı veya usulsüz bildirimi veya bildirimin hiç 
yapılmaması sebebiyle üçüncü kişilerin uğrayacakları doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiç bir şekilde 
sorumlu tutulamayacağını,  
 



 

9- Müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemler neticesinde oluşan teminat azalışı nedeniyle 
gerçekleştirilecek teminat tamamlama çağrısının KURUM tarafından yapılacağını ve bu konuda 
TAKASBANK’ın sorumlu olmadığını,  
 
10- Teminat güncellemesi yapılmak üzere TAKASBANK’a gönderilen hesap bakiyelerinin müsait olmaması 
durumunda, gerekli teminatın TAKASBANK hesabına yatırılmasından bizzat kurum olarak sorumlu 
olduğumuzu ve bu nedenle de bildirimi yapılan tüm teminat güncellemelerinin geçersiz olacağını 
bildiğimizi,  
 
11- TAKASBANK tarafından sunulacak teminat saklama ve veri bildirimi hizmetleri karşılığında tahakkuk 
ettirilecek TAKASBANK komisyonlarını zamanında yatırmayı,  
 
12- TAKASBANK sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin TAKASBANK kayıtları ile kanıtlanacağını, 
bunların kesin delil sayılacağını, kayıtların bağlayıcılığı nedeniyle borç altına girebileceğimizi, bu 
taahhüdümüzün Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesine göre münhasır delil sözleşmesi 
niteliğinde bulunduğunu,  
 
13- İhtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu,  
 
14- Piyasa yapıcısı sıfatıyla bu Taahhütnamenin tüm hükümleriyle bağlı olduğumuzu, işlem aracısı sıfatıyla 
ise Taahhütnamenin 2., 7., 8., 9., 11., 12., 13. ve 14. maddelerinin tarafımızı bağladığını,  
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
 
 
Kurum Unvanı:  
Adres:  
Tarih:  
Kaşe-İmza 


