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……………………………………………….………………………………… A.Ş. 

 

 

Bankamız ile ……………………………………………………….... A.Ş. 

arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Teminat 

Amacıyla Temlik Sözleşmesinin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından 

vazgeçilmez nitelikteki genel işlem şartlarına dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi 

Bilgi Formu gönderilmektedir.  

 

Saygılarımızla,  

 

                                                              TAKASBANK 

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 

 

 

 

Ekler: Teminat Amacıyla Temlik Sözleşmesi 

           Sözleşme Öncesi Bilgi Formu  

 

 

…/…/20..    tarihinde tebellüğ aldım.  

Ad -Soyad: 

İmza    : 
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TEMİNAT AMACIYLA TEMLİK SÖZLEŞMESİ 

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

 

Türk Borçlar Kanunu’nun 21.Maddesi gereğince, sizinle yapacağımız sözleşmede 

bulunan genel işlem şartları ekte tarafınıza sunulmaktadır. Söz konusu genel işlem 

şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması ve irdelenerek değerlendirilmesi ve 

tarafınıza teslim edilmesinden en az  iki iş günü geçtikten sonra kabul edildiğinin 

Bankamıza (TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA  BANKASI 

A.Ş.) bildirilmesi durumunda sizinle işbu sözleşmeyi yapmayı kabul ve beyan 

ediyoruz. Ayrıca ekte yer alan genel işlem şartlarının bir kısmına özellikle 

dikkatinizi çekmek isteriz.  

Şöyle ki; 

7. maddede yer alan, Aracı Kuruluşun Bankamıza olan ana para, ana para faizi, 

temerrüt faizi ve kredi ilişkileri ile Takasbank Para Piyasası işlemlerinden 

kaynaklanabilecek benzeri diğer borçlarını ödemede temerrüde düşmesi durumunda 

Bankamızın kendisine teminat amacıyla mülkiyeti nakledilen sermaye piyasası 

araçlarından alacağını karşılamaya yetecek kadarını özel yoldan paraya çevirme 

hakkına sahip olacağına dair hüküm, teminatlarınızı süratli, adil ve güvenli bir 

şekilde paraya çevirmemize imkan tanıyan, bu yolla alacağımızın tahsilinde bize 

çabukluk ve kolaylık  sağlayan bir hükümdür. Bu hüküm uyarınca, Aracı 

Kuruluşun Bankamıza olan  ana para, ana para faizi, temerrüt faizi ve kredi 

ilişkileri ile Takasbank Para Piyasası işlemlerinden kaynaklanabilecek benzeri 

diğer borçlarını ifada temerrüde düşmesi durumunda Bankamızın kendisine teminat 

amacıyla mülkiyeti nakledilen sermaye piyasası araçlarını cebri icra yoluna 

gitmeksizin paraya çevirme hakkına sahip olduğu açıktır.  

 

Bununla birlikte 9.madde uyarınca, Bankamız kendisine teminat amacıyla 

mülkiyeti nakledilen sermaye piyasası araçlarını özel yoldan paraya çevirme yoluna 

gitmeksizin, söz konusu sermaye piyasası araçlarının alacağını karşılamaya yetecek 

kadarını olduğu gibi mülkiyetinde tutma yetkisine de sahip bulunmaktadır. Aynı 

şekilde, Bankamız kendisine teminat amacıyla tevdi edilen nakdin de alacağını 

karşılamaya yetecek kadarını olduğu gibi mülkiyetinde tutma yetkisine sahiptir. 

Bankamız bu süreçte sermaye piyasası araçlarının seçim hakkını kullandığı andaki 

değerini esas alacaktır.  
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11. madde ile getirilen düzenleme gereği, Bankamıza teminat amacıyla devredilen 

sermaye piyasası araçlarının  temettü tutarları ve bedelsiz sermaye artırımından 

gelen paylar ile rüçhan hakkı bedelinin devreden tarafından yatırılması sonucu 

oluşacak payların da teminat amacıyla mülkiyeti Bankamıza devredilmiş 

olmaktadır.  

 

12.madde çerçevesinde, bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ancak Bankamız 

kayıtları delil olarak kullanılabilecektir. Zira, bankacılık işlemlerinin ulaştığı 

teknolojik boyut ve bilgi işlem teknolojilerinin bankaların her türlü işlemlerinde 

kullanılıyor olması olguları karşısında bugün bankaların alacağını kendi kayıtları 

dışında kanıtlama olanağı fiilen bulunmamaktadır. Öte yandan, bankaların tacir 

sıfatını haiz olmaları, güven kurumu olarak kabul edilmeleri, denetime tabi 

olmaları, ticari defter ve kayıtlarını uluslararası muhasebe standartlarına uygun 

şekilde tutmak ile yükümlü olmaları dikkate alındığında sözleşmeden doğabilecek 

uyuşmazlıklarda ancak Bankamız kayıtlarının delil olarak kullanılabileceğinin 

kabulünde zorunluluk bulunmaktadır. 

 

13. madde uyarınca, 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. Bu çerçevede, Bankamızca 

aleyhinize açılabilecek davalar ve kanuni takipler ile tarafınızca Bankamız aleyhine 

açılabilecek davalar ve kanuni takipler ancak İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra 

Dairelerinde görülebilecektir. 
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Teminat Amacıyla Devredenin Beyanı: 

 

Sözleşme öncesi bilgi formu ile genel işlem şartlarını içeren sözleşmeyi tam ve 

eksiksiz olarak teslim aldığımızı, söz konusu form ile form ekinde sunulan genel 

işlem şartlarını içeren sözleşmeyi ve Bankanızca özellikle dikkat çekilen maddeleri 

okuduğumuzu, incelediğimizi, değerlendirdiğimizi,  Kurumumuz için getirdiği 

yükümlülükleri anladığımızı,  bahse konu genel işlem şartları ve Bankanızca 

özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak kabul ettiğimizi, Sözleşme 

kurulduğunda bunların genel işlem şartları olarak bizi bağlamasına rıza ve 

kabulümüzün olduğunu beyan ederiz.  
 

 

Teminat Amacıyla Devreden- Aracı Kuruluş : 

 

Ünvan+ Kaşe+İmza  :  

 

Tarih     : 


