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REHİN SÖZLEŞMESİ 
 

 

1.  Bir tarafta …………………………….....................……............................................................................. 

.............................................................................................................................................adresinde mukim 

…………………............................................................…….. (-ki bundan böyle bu sözleşme metninde 

kısaca «müşteri» ve/veya «aracı kurum müşterisi» ve / veya «rehin veren» olarak anılacaktır) ile 

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 Sarıyer 34467- İstanbul adresinde mukim İstanbul Takas 

ve Saklama Bankası A.Ş. (-ki bundan böyle bu sözleşme metninde kısaca «Takasbank» olarak 

anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bir rehin sözleşmesi akdedilmiş bulunmaktadır. 

 

2. Müşteri, Aracı Kurum ile Takasbank arasında kurulan;........................................................................... 

.............................................................................. tarihli ve toplam ................................. TL. tutarlı 

Nakit Kredi Sözleşmeleri çerçevesinde Aracı Kurumun Takasbank’a doğmuş veya doğacak kredi 

borcu ile bağlantılı; anapara, anapara faizi, temerrüt faizi ve benzeri doğmuş veya doğacak tüm 

borçlarının teminatını oluşturmak üzere mülkiyeti kendisine ait olan ve aşağıda listesi bulunan 

sermaye piyasası araçlarını rehin vermiş bulunmaktadır. 

 

Rehin Verilen Sermaye Piyasası Araçları   Adet / Nominal  

......................................................................   .......................... 

......................................................................   .......................... 

......................................................................   .......................... 

......................................................................   .......................... 

......................................................................   .......................... 

......................................................................   .......................... 

......................................................................   .......................... 

 

3. Müşterinin, Aracı Kurumun Takasbank’a olan kredi borçlarını teminat altına almak maksadıyla 

rehin verdiği bu sermaye piyasası araçlarının yerine veya onlara ilaveten gelecekte Takasbank 

tarafından kabul edilecek başka sermaye piyasası araçlarını da rehin verme ihtimali mevcuttur. 

 

4. Böyle bir ihtimalde hangi tür ve miktarda sermaye piyasası aracının rehne konu edileceği Müşteri 

ile Takasbank arasında ayrıca belirlenecektir. Müşteri bu konudaki iradesini Türk Medeni 

Kanunu’nun hak rehnine ilişkin 955.maddesi uyarınca adi yazılı şekilde beyan edecektir. 

 

5. Bir diğer söyleyişle taraflar arasındaki bu Rehin Sözleşmesinde, rehnedilen sermaye piyasası 

araçlarının değiştirilmesi, Müşterinin bu konuya ilişkin iradesini adi yazılı şekilde ortaya koyması 

ve bu iradenin Takasbank tarafından açık veya örtülü olarak kabul edilmesi ile yürürlüğe 

girecektir. 

 

6. Takasbank, Aracı Kurumun kendisine olan kredi borçlarını ifa etmekte temerrüde düşmesi 

halinde; anapara, anapara faizi, temerrüt faizi, benzeri tüm borçlarını da kapsayacak şekilde 

kendisine Müşteri tarafından rehin verilen veya gelecekte rehin verilecek tüm sermaye piyasası 

araçlarını rehin veren Müşteriye herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmak ve cebri icra yoluna 

müracaat etmek zorunda kalmaksızın kendi takdirine göre uygun bulduğu en kısa zamanda özel 

yoldan paraya çevirme hakkına sahip olacaktır. 
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7. Ancak rehin veren Müşterinin, Aracı Kurumun Takasbank’a olan kredi borçlarından ötürü rehin 

yükü her halükarda  ………...……… TL. ve bunun fer’ileri ile sınırlı olacaktır. 

 

 

8. Müşteri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin yatırımcıları bilgilendirme hizmetlerine kayıt 

yaptıracağını kabul etmektedir. 

 

9. İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ancak Takasbank’ın kayıtları delil olarak 

kullanılabilecektir. 

 

10. Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği takdirde, tarafların Sözleşmede belirtilen 

adreslerine yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. Müşteri irtibat telefonu değişikliğini de yazılı 

olarak Takasbank’a bildirmekle yükümlü olacaktır. 

 

 

11. İşbu Sözleşme iki sayfa ve toplam 11 ana maddeden ibarettir. Taraflarca iki nüsha olarak tanzim ve 

imza edilerek teati edilmiş bulunan bu Sözleşme …. / .... / ..….  tarihinde imzalandığı an itibariyle 

yürürlüğe girmiştir.   

 

ARACI KURUM MÜŞTERİSİ (REHİN VEREN) 

 

İSİM    :......................................................................... 

İRTİBAT TELEFONU : 

İMZA    : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARACI KURUMA KREDİ VEREN TAKASBANK (REHİN ALAN) 

 

ÜNVAN + KAŞE + İMZA :TAKASBANK-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 


