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TEMİNAT AMACIYLA TEMLİK SÖZLEŞMESİ 

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

............................................................................................................................. adresinde mukim 
…………………………............................................................................................... (-ki bundan 

böyle bu sözleşmede kısaca «teminat amacı ile devreden» veya «devreden» olarak anılacaktır) ile 
diğer tarafta Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 Sarıyer 34467- İstanbul adresinde mukim 
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (-ki bundan sonra bu sözleşmede kısaca «Takasbank» 

olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bir Teminat Amacıyla Temlik Sözleşmesi 
akdedilmiştir.  

 
2. Aşağıda dökümü yapılan sermaye piyasası araçlarının, BİAŞ (Borsa İstanbul A. Ş.)  paylarının, 

BİAŞ Kıymetli Madenler Piyasasında işlem gören kıymetli madenler, nakit ve/veya diğer 
varlıkların mülkiyeti Takasbank’a nakledilmiştir: 

                                                                        
      Mülkiyeti Nakledilen  Sermaye Piyasası Araçları     

BİAŞ  payları / kıymetli madenler / Nakit/  
Diğer varlıklar        Adet / Nominal / Tutar 

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

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

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

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

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

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

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

3. Takasbank’ın kabul etmesi halinde gelecekte, anılan sermaye piyasası araçlarının  BİAŞ  
paylarının, kıymetli madenlerin, nakdin  ve/veya diğer varlıkların yerine veya onlara ilaveten 
başkaca sermaye piyasası araçlarının, BİAŞ  paylarının, kıymetli madenlerin ,nakdin ve/veya 
diğer varlıkların  mülkiyeti de devredilebilecektir. 

 
4. Böylesi bir ihtimalde mülkiyeti devredilecek olan sermaye piyasası araçlarının, BİAŞ  paylarının, 

kıymetli madenlerin, nakdin ve/veya diğer varlıkların  adet / nominal tutar ve türleri ayrıca yazılı 
şekilde saptanacak; bir diğer söyleyişle işbu Sözleşmenin 2. maddesinde temlike konu edilen 
sermaye piyasası araçlarının, BİAŞ  paylarının, kıymetli madenlerin,nakdin ve/veya diğer 
varlıkların yerine veya onlara ilaveten mülkiyeti nakledilecek sermaye piyasası araçları, BİAŞ  
payları, kıymetli madenler, nakit ve/veya diğer varlıklar  bakımından yapılacak değişiklikler 
Takasbank’ın açık veya örtülü kabulü üzerine devredenin adi yazılı şekildeki irade beyanı ile 
gerçekleştirilecektir. 

 
5. Takasbank, kendisine devredilen ya da gelecekte devredilecek sermaye piyasası araçları, BİAŞ  

payları, kıymetli madenler, nakit ve/veya diğer varlıklar üzerinde aslında mülkiyet hakkının 
sağladığı tüm; kullanma, yararlanma ve paraya çevirme yetkilerine sahiptir. 
 

6. Ancak, bu mülkiyet nakillerinin temel amacı Takasbank’a gelecekte ihtiyaç duyacağı teminatı 
sağlamaktır. Bu nedenle Takasbank, kendisine mülkiyeti nakledilen veya gelecekte nakledilecek 
sermaye piyasası araçları, BİAŞ  payları, kıymetli madenler, nakit  ve/veya  diğer varlıklar  
üzerindeki yetkilerini ancak teminat amacıyla sınırlı bir şekilde kullanma hakkına sahip 
olacaktır.  
 

7. Bu bağlamda devreden, Takasbank’a olan; anapara, anapara faizi, temerrüt faizi ve kredi 
ilişkileri ile Takasbank Para Piyasası işlemlerinden kaynaklanabilecek benzeri diğer borçlarını 
ödemekte temerrüde düşecek olursa Takasbank, kendisine teminat amacıyla mülkiyeti 
nakledilen sermaye piyasası araçlarından, BİAŞ  paylarından, kıymetli madenlerden  ve/veya 



 

 

 

2

diğer varlıklardan alacağını karşılamaya yetecek kadarını özel yoldan paraya çevirme, kendisine 
teminat amacıyla mülkiyeti nakledilen nakdi alacağına mahsup etme hakkına sahiptir. Teminata 
konu olan BİAŞ paylarının  Takasbank tarafından paraya çevrilmesi  gerektiği takdirde söz 
konusu paylar Takasbank ile Borsa İstanbul A.Ş arasında akdedilen  “Temerrüde Düşen 
Takasbank Üyelerinin Mülkiyetindeki Borsa İstanbul A.Ş Paylarının Borsa İstanbul A.Ş’ye 
Devrine İlişkin  Protokol” ile belirlenen fiyat üzerinden paraya çevrilecektir.  
 

8. Bu paraya çevirme ve mahsup sonucunda ele geçen bedel Takasbank’ın alacağını karşılıyor ve 
Takasbank’ın başka hiçbir riski kalmıyor ise Takasbank varsa geri kalan sermaye piyasası 
araçlarının, BİAŞ  paylarının, kıymetli madenlerin,  nakdin ve/veya diğer varlıkların mülkiyetini 
tekrar teminat amacıyla temlik etmiş olan tarafa devretmekle yükümlü olacaktır. 
 

9. Ayrıca devreden Takasbank Para Piyasası işlemlerinden doğan borçlarının ve/veya kredi 
borçlarının ödenmesinde temerrüde düşecek olursa Takasbank kendisine teminat amacıyla 
mülkiyeti nakledilen sermaye piyasası araçlarından, BİAŞ  paylarından, kıymetli madenlerden, 
nakitten ve/veya diğer varlıklardan  alacağını karşılamaya yetecek kadarını olduğu gibi 
mülkiyetinde tutma hakkına da sahip olacaktır. Takasbank, bu süreçte sermaye piyasası 
araçlarının, kıymetli madenlerin ve/veya diğer varlıkların  seçim hakkını kullandığı andaki 
değerini esas alacaktır.  Teminata konu olan BİAŞ payları  bakımından ise  Takasbank ile Borsa 
İstanbul A.Ş arasında akdedilen  “Temerrüde Düşen Takasbank Üyelerinin Mülkiyetindeki 
Borsa İstanbul A.Ş Paylarının Borsa İstanbul A.Ş’ye Devrine İlişkin  Protokol” ile belirlenen 
fiyat esas alınacaktır.  
 

10. Bu ihtimalde de Takasbank varsa geri kalan sermaye piyasası araçlarının, BİAŞ  paylarının, 
kıymetli madenlerin, nakdin ve/veya diğer varlıkların mülkiyetini tekrar teminat amacıyla 
temlik etmiş olan tarafa nakil yükümlülüğü altında olacaktır. 
 

11. Teminat amacıyla devredilen sermaye piyasası araçlarının ve BİAŞ  paylarının ve/veya diğer 
varlıkların temettü tutarları ve bedelsiz sermaye artırımından gelen paylar ile rüçhan hakkı 
bedelinin devreden tarafından yatırılması sonucu oluşacak payların da teminat amacıyla 
mülkiyeti, Takasbank’a nakledilmiş olacaktır.  
 

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

 
13. İşbu Sözleşmenin kurulması ve yorumlanması ile ilgili olarak ya da bu Sözleşmeden doğan 

borçların; ifası veya zamanında, gereği gibi ya da hiç ifa edilmemesi hallerinde ortaya çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

 
14. İşbu Sözleşme iki sayfa ve toplam 14 ana maddeden ibarettir. Taraflarca iki nüsha olarak tanzim 

ve imza edilerek teati edilmiş bulunan bu Sözleşme .. / .. / ….  tarihinde imzalandığı an itibariyle 
yürürlüğe girmiştir. 
 
 
 
TEMİNAT AMACIYLA DEVREDEN – ARACI KURULUŞ 
 
ÜNVAN + KAŞE + İMZA : 
 
 
 
 
TEMİNAT AMACIYLA DEVRALAN - TAKASBANK 
 
ÜNVAN + KAŞE + İMZA : 


