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TAKASBANK 

BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER PİYASASI  

TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ  

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 

Bu sözleşme; Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul 

adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Bundan böyle 

TAKASBANK olarak anılacaktır.) ile 

……………………………………………………………….………………..….. 

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

adresinde faaliyet gösteren …………………………………………………………………….. 

 …………....................................................................... ("Üye") arasında imzalanmıştır. 

1. Tanımlar 

Bu Sözleşmede geçen; 

Borsa : Borsa İstanbul A.Ş.’yi,  

   

İlgili mevzuat : Sermaye Piyasası Kanunu, Borsa İstanbul A.Ş. 

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili 

Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği, 

Borsa ve Takasbank’ın iç düzenlemeleri ve Tarafların 

tabi olduğu tüm ilgili mevzuatı, 

   

Piyasa : Borsa Kıymetli Madenler Piyasasını,  

 

Sözleşme : Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşmeyi, 

   

Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi, 

   

Taraflar : Borsa Üyesi ve Takasbank’ı, 

   

Üye : Piyasada işlem yapan tüzel kişileri,  

   
 

  

Yükümlülük : Üyenin piyasa faaliyetlerine ilişkin nakit takas 

yükümlülüğü ve teminat bulundurma 

yükümlülüğünü, 
 

  

 ifade etmektedir. 

 

 

 

                                                                                                                   Kaşe İmza 
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2. Amaç ve Kapsam 
 
2.1 Bu sözleşmenin amacı, Borsa nezdinde gerçekleştirilen Piyasa işlemlerinden 

kaynaklanan nakit takas ve teminat işlemlerine ilişkin olarak, ilgili mevzuat 
çerçevesinde Takasbank ve Üye tarafından yerine getirilmesi gereken hususların 
belirlenmesidir. 
 

2.2 Bu Sözleşmeyle üye, piyasa faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ilgili mevzuat 

çerçevesinde yerine getirmeyi, Takasbank ise üyenin bu yükümlülüklerini yerine 

getirebilmesi amacıyla gerekli sistemi kurmayı ve bu sistemi işletmeyi kabul 

etmektedir. 

 

3. Takas ve Teminat İşlemlerine İlişkin Genel Esaslar 

3.1. Takasbank, üyenin Piyasada gerçekleştirdiği işlemlerden kaynaklanan 

yükümlülüklerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirebilmesi amacıyla 

kullanılacak kendi nezdinde açılacak hesaplara ilişkin duyuruyu üyelere, Borsa ile 

birlikte yapar.   

3.2. Takasbank nezdinde açılacak hesaplara ilişkin işlemler Takasbank tarafından takip 

edilir.  

3.3. Piyasada işlem yapacak üyeler, takas ve teminat işlemlerini gerçekleştirebilmek 

için gerekli hesapların açılmasını sağlayacak tüm belgeleri Takasbank’a teslim 

eder.  

3.4. Takasbank, gerekli işlemleri tamamlayan üyelerin Takasbank sistemine 

bağlanabilmesi için gerekli kullanıcı kod ve şifreleri üyeye teslim eder. 

3.5. Takas günü Borsa tarafından belirlenmiş olan saatte, takası gerçekleştirilecek 

işlemlere ilişkin net borç/alacak bilgileri üyelerin izleyebilmesi amacıyla Takasbank 

ekranlarına yansıtılır.  

3.6. Borsadan alınan bilgilere göre ve işlemin taraflarının talebi doğrultusunda erken 

takas işlemi yapılabilir. Erken takas işlemi sözleşme bazında gerçekleştirilir.  

3.7. Üyeler piyasada gerçekleşen işlemlerinden kaynaklanan nakit yükümlülüklerini 

Takasbank nezdindeki hesaplarına yatırarak yerine getirirler. Borsa tarafından 

bildirilen borç bilgilerine göre Takasbank nezdindeki üye serbest hesabından 

otomatik tahsilat yapılarak, yerine getirilen yükümlülüklere ilişkin bildirim 

Takasbank tarafından Borsa’ya yapılır.     Kaşe İmza 
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3.8. Kıymetli maden yükümlülüğünü yerine getiren üyenin, nakit takas alacağı 

Borsa tarafından verilen talimata istinaden Takasbank nezdindeki serbest 

hesabına aktarılır.  

3.9. Nakit takas alacağının EFT/SWIFT aracılığıyla otomatik transfer yapılmasının 

üye tarafından talep edilmesi halinde,  transfer edilecek banka bilgileri yazılı 

olarak Takasbank’a iletilir. Üyenin ilettiği banka bilgileri sisteme Takasbank 

tarafından tanımlanır. Üye nakit alacakların gönderileceği birden fazla bankayı 

yazılı olarak bildirebilir. Birden fazla banka bildirmesi durumunda; transfer 

edilecek banka önceliği talimata yazılmalıdır. Nakit alacak önceliği (1) olarak 

bildirilen bankaya transfer edilir. Bildirilen bankalar arasında öncelik 

değiştirilmesi üye tarafından Takasbank ekranları aracılığıyla yapılabilecektir. 

 

3.10. Borsa’dan alınan komisyon bilgilerine göre, komisyon borcu olan tutar üyenin 

Takasbank nezdindeki serbest hesabından otomatik tahsil edilerek, Borsa’nın 

Takasbank’a bildirmiş olduğu hesaba aktarılır. 

 

3.11. Piyasa işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler 

için, ilgili mevzuat ile belirlenmiş temerrüt hükümleri uygulanır.  

 

3.12. Takasbank, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ve kendi nezdinde tutulması 

gereken teminatları teslim almakla yükümlüdür. Teminat hesaplarına yatırılan 

tutarlar, Borsa’ya Takasbank tarafından bildirilir.   

 

3.13. Teminat çekme talebi, Takasbank ekranları aracılığı ile sisteme 

tanımlanabileceği gibi,  Takasbank’a verilecek yazılı talimat ile de yapılabilir.  

Üyenin teminat çekme talebi Takasbank tarafından Borsa’ya iletilerek onay 

alınır. Borsa tarafından çekme talebi onaylanan teminatlar serbestleştirilir. 

Serbestleştirilen teminat üyenin ekranda tercih edeceği seçeneğe göre 

Takasbank nezdindeki serbest hesaba yada üyenin yazılı talimat ile bildirdiği 

banka hesabına EFT/SWIFT aracılığıyla transfer edilir. 

 

3.14. Üye, ilgili mevzuat uyarınca, faaliyet gösterdiği piyasa için yatırmak zorunda 

olduğu teminatların Borsa lehine rehinli olduğunu kabul eder. Takasbank, 

Borsa adına üye bazında piyasa faaliyetlerine ilişkin kendisine sunulan teminat 

tutarının Borsa lehine rehinli olduğunu kayıtlarına işler.  

 

Kaşe İmza 
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3.15 . TL cinsinden nakit teminatların nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar 

TAKASBANK’ın yasal sorumluluğunda olup; söz konusu nemalandırma işlemi 

günün piyasa koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle TAKASBANK 

tarafından gerçekleştirilir ve nema tutarı nema komisyonu, banka ve sigorta 

muameleleri vergisi (BSMV) ve diğer yasal yükümlülükler düşülerek ilgili piyasa 

katılımcısı hesabına bir sonraki iş günü aktarılır. 

 

 

4 Üye Sorumlulukları 
 

4.1.  Takasbank nezdinde kendi namına, takas ve teminat işlemlerinin 

gerçekleşmesine yönelik olarak gerekli hesapların zamanında ve doğru bir şekilde 

açılmasından,  

4.2.  Takasbank ekranlarının kullanımını sağlayan ve üye yetkililerine teslim edilen 

kullanıcı kodları ile birlikte kullanılan şifrelerin güvenliğinin sağlanmasından, 

4.3.  Takasbank’a teslim edilen imza sirkülerindeki yetkili imzalarda meydana gelen 

değişiklikler hakkında derhal Takasbank’a bildirimde bulunarak, yeni sirkülerin 

teslim edilmesinden, (Takasbank’a herhangi bir bildirim yapılmamış ise mevcut 

yetkili imzalar mer’i olarak kabul edilir.) 

4.4.  Piyasa işlemlerinden kaynaklanan ve Borsa tarafından belirlenen 

yükümlülüklerini, Takasbank nezdinde bulunan hesaplarda zamanında yeterli 

bakiyenin bulunmasını sağlayarak yerine getirilmesinden ve işlemlerin Takasbank 

ekranları ile izlenmesinden  

sorumludur.  

4.5.  Üye, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)  ve ilgili diğer yasal mevzuat 

gereğince, TAKASBANK nezdindeki hesaplarında, işlemleri kendi namına 

gerçekleştirdiğini ve gerçekleştireceğini, hesaplarında, başkası namına işlem 

yapması halinde, TAKASBANK’ı işlem yapmadan önce yazılı olarak 

bilgilendireceğini ve adına hareket ettiği kişilerin kimlik tespitine ilişkin belgeleri 

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde derhal sunacağını, aksi halde, TAKASBANK’ın, 

önceden bir ihtar göndermeksizin işlemleri kabul etmekten imtina etme ve 

sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve 

taahhüt eder.  

 

 

 

 

Kaşe İmza 
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5 TAKASBANK’ın Sorumlulukları 
 

5.1. Üyenin takas ve teminat işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi 

için Üye, Borsa ve Takasbank arasında iletişimi sağlayacak olan altyapının 

kurulmasından ve kurulan sistemin işletilmesinden, 

5.2. Üyenin bu sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirdiği takas ve teminat işlemlerini, 

zamanında ve doğru bir şekilde Borsa’ya iletmekten,  

5.3. Takas ve teminat işlemlerine ilişkin uygulama değişikliklerini Genel Mektup ile 

zamanında üyelere duyurmaktan,   

5.4. Üyeye tanımlanan şifreler ve kullanıcı adlarının üçüncü kişilerle 

paylaşılmamasından, 

5.5. Üyeye ilişkin olarak kendisine bildirilen ticari sır niteliğindeki bilgi ve verilerin 

üçüncü kişilerle paylaşılmamasından, 

5.6. Üyeler tarafından TL cinsinden sunulan nakit teminatların, günün piyasa 

koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle günlük olarak 

nemalandırılmasından ve nema tutarlarının ilgili hesaplara aktarılmasından 

sorumludur. 

 

6 Teknik Altyapı 

6.1. Üyelerin kullandığı takas ve teminat hizmetlerine ilişkin Takasbank tarafından  

sağlanan takas yazılımları ve bu yazılımlara ilişkin destek ve eğitim hizmetleri, 

Takasbank tarafından belirlenen şartlar dahilinde sağlanacaktır.  

6.2. Takasbank, yazılımlarının yüklenmesi konusunda kendi merkezinde teknik destek 

sağlayacak ve telefon desteği verecektir. Yazılımların Üyelere sağlanması, web 

üzerinden gerçekleştirilecektir. Uygulama yazılımlarının kullanımıyla ilgili eğitim 

Takasbank tarafından gerekli olduğu hallerde verilebilecektir. Uygulama 

programlarının kullanımıyla ilgili yardım masası hizmeti Takasbank tarafından 

sağlanacaktır. 

6.2.1  Takasbank uygulamaları internet üzerinden erişim yöntemi ile 

çalışacaktır. Üyelerin Takasbank uygulamalarının kullanımı konusunda 

aşağıdaki koşulları sağlamaları zorunludur. 

 

Kaşe İmza 
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6.2.2  Piyasa katılımcılarının Takasbank web uygulamasını kullanabilmeleri için 

yeterli hızda internet erişimine ve yeterli donanım seviyesinde bir 

bilgisayara sahip olmaları gerekmektedir.  

6.2.3  Takasbank web uygulamasına erişimin düzgün olarak yapılabilmesi için 

İnternet Explorer web tarayıcısının Takasbank tarafından belirtilen 

versiyonlarının kullanımı gereklidir. Web uygulamasına erişimde İnternet 

Explorer’ın belirtilen versiyonları haricindeki sürümleri ve diğer 

tarayıcılarda karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili olarak Takasbank 

tarafından yeterli teknik destek verilemeyebilir. 

6.2.4  Takasbank web uygulamasının çalışabilmesi için gerekli olup üyelere 

web uygulamasına erişim duyurusunda detayları belirtilecek olan 

üçüncü parti firmaların yazılımlarının (java, flash player vb.) kurulum 

sorumluluğu üyeye ait olup, Takasbank kurulumla ilgili problemlerde 

madde 6.2’de belirtildiği şekilde destek verir. 

6.2.5  Üyeler, güvenliğin ve sürekliliğin sağlanması amacıyla kullandığı 

bilgisayar sistemleri üzerine üretici firmalarca yayınlanan güvenlik 

yamalarını ve virüs güncellemelerini düzenli olarak yapmaktan 

sorumludur. 

6.2.6 Takasbank’ın kusuru dışında kaynaklanan nedenlerle Sözleşme 

kapsamındaki yükümlülüklerinde bir aksama olması durumunda 

meydana gelecek zararlardan Takasbank sorumlu tutulamaz. 

 
    6.3.  Takasbank tarafından üyeye verilen kullanıcı ve şifre kullanılarak üye   

hesaplarında kötü amaçlı kullanım sonucu meydana gelen zararlardan 
Takasbank sorumlu tutulamaz. 

 

     6.4. Üyeler, Takasbank web uygulamasına hafta içi 08:30-21:00 saatleri 
arasında erişebilecektir. Sisteme erişim saatlerindeki değişiklikler üyelere 
genel mektup aracılığıyla duyurulacaktır. Web uygulamasına ilişkin 
destek konusunda üyeler hafta içi mesai saatlerinde telefon veya e-mail 
ile talepte bulunabilecektir. 
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7 TAKASBANK Ücretleri 
 

7.1. Takasbank tarafından sunulan teminat saklama, teminat yönetimi ve nakit 
takas hizmetine ilişkin olarak, Takasbank tarafından alınacak olan hizmet 
bedeline ilişkin oranlar ile Takasbank tarafından sunulan TL cinsinden nakit 
teminatların nemalandırılması hizmeti karşılığında tahsil edilecek olan 
nema komisyonu Takasbank tarafından belirlenir ve Borsa mutabakatı ile 
Borsa tarafından üyelere duyurulur. Söz konusu komisyon ve payların 
belirlenmesinde Takasbank’ın yasal yükümlülükleri ve bu işlemlere ilişkin 
giderleri dikkate alınır. 

 
     

7.2. TAKASBANK tarafından nakit takas hizmetleri karşılığında aylık olarak tahsil 
edilecek olan takas komisyonu; üyenin ilgili ay için piyasada işlem yapmış 
olduğu toplam ticaret hacmi üzerinden yüzbinde bir + BSMV’dir. 

 

 

7.3. TAKASBANK tarafından sunulacak olan TL cinsinden nakit teminatların 
nemalandırılması hizmeti karşılığında tahsil edilecek nema komisyonu, 
brüt nema tutarı üzerinden yüzde on + BSMV’dir. Nema tutarı;  nema 
komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler düşülerek ilgili üyenin 
hesabına bir sonraki iş günü aktarılır. 

 

7.4. Üyeler adına TAKASBANK tarafından gerçekleştirilecek olan nakit ve kıymet  
transferleri karşılığında, katılımcı bazında EFT (TETS ücret tarifesi üzerinden), 
EMKT ve SWIFT ücreti tahakkuk eder ve ödemeler aylık periyotta 
gerçekleştirilir. 

 

7.5. Teminat ve nakit takası hizmetlerine ilişkin olarak üyelerin ödemesi gereken 
hizmet bedelleri TAKASBANK tarafından TAKASBANK ekranları vasıtasıyla 
elektronik ortamda aylık bazda ilgili üyeye bildirilir. Söz konusu bedeller, bu 
bedelin TAKASBANK ekranları vasıtasıyla tebliğini takip eden 3 işgünü 
içerisinde TAKASBANK’a ödenir. 3 iş günü ödenmemesi durumunda, 
Takasbank tarafından üyelerin serbest cari hesaplarından re’sen tahsil edilir. 

7.6. İşbu madde kapsamında detayları verilen oranlarda değişiklik olması 
durumunda, Borsa değişen oranları, bu oranların geçerlilik tarihinden en 
geç 1 ay önce üyelere duyurur.  Değişiklikler nedeniyle işbu sözleşmenin 
ilgili maddelerinde güncellemeye gerek yoktur. 
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8 Sözleşmenin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi 
 

Üyeler ve Takasbank, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca faaliyetlerine devam ettiği 

sürece, bu sözleşme hükümleri devam eder. 

 

9 Bu Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Haller 
 

Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuatta yer alan hükümler 

uygulanır. Nakit takası ve teminat yönetimi işlemlerine ilişkin olarak bu 

sözleşmenin konusunu oluşturan iş ve işlemlerle ilgili olarak ilgili mevzuatta açıklık 

bulunmayan hallerde yapılacak düzenlemeler tarafların mutabakatı ile Borsa 

tarafından yönlendirilir. 

 

10 Uyuşmazlıkların Giderilmesi 
 

Bu Sözleşmenin yorumu ve uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıkların 

çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

11 Gizlilik 
 

Taraflar bu sözleşmeden doğan hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında 

sözleşmenin taraflarına ait öğrendikleri ve / veya sahip oldukları ticari öneme haiz, 

gizlilik içeren bilgi ve verilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve kendi 

iştirakleri ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dahil üçüncü şahıslara 

açıklamamak ve ilgili mevzuatta belirtilen hususlar dışında kullanmamakla 

yükümlüdür. 

 

12 Tebligat Adresleri 

 

12.1 Taraflar, bu Protokolün başında belirtilen adreslerini kanuni ikametgahları 

olarak göstermiş olup, taraflar arasında (günlük işlemler dışında) yapılacak her 

türlü tebligat belirtilen bu adreslere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 

uygun olarak yapılacaktır. 

12.2 Adres değişikliği yazılı olarak karşı tarafa bildirilmedikçe, eski adrese yapılan 

tebligat geçerli sayılır. 

 

13 Sözleşme Masrafları 

Sözleşmenin imzalanmasından kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç Üye’ye 

aittir. 

 

Kaşe İmza 
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GEÇİCİ MADDE-1 Takasbank’ın Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile arasındaki muhabirlik 

anlaşması sona erdirildiğinden, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. nezdinde tutulan üye 

teminatlarının Takasbank nezdindeki ilgili üye hesaplarına aktarımı için gerekli onaylar 

Borsa tarafından verilir.  

14 Yürürlük 

Bu sözleşme taraflarca iki nüsha olarak …../...../……  tarihinde imzalanmış olup, 

……………..tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. adına ; 

 

 

İmza        ................................................                     ....................................................... 

 

Adı Soyadı .............................................                      ....................................................... 

 

Ünvanı    ................................................                     ....................................................... 

 

 

 

 

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

adına ; 

    

 

İmza       ..................................................                    ...................................................... 

 

Adı Soyadı ..............................................                    ....................................................... 

 

Ünvanı   ..................................................                     ......................................................      


