
 

 Global Saklama Hizmeti 1 / 5 

TAKASBANK GLOBAL SAKLAMA HİZMETİ 

EK SÖZLEŞMESİ 

 

.................................................................................................................... (isim)  

................................................................................................................... (adres)  

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) Reşitpaşa Mahallesi, Özborsa 

Caddesi, No: 4 Sarıyer 34467 İstanbul adresinde faaliyette bulunan  

Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Bundan böyle 

Takasbank olarak anılacaktır)  aralarında  imzalanan ………….....tarihli ve 

……......numaralı Saklama Sözleşmesinin (Saklama Sözleşmesi) 18. 

maddesine göre değişiklikler ve ilaveler yapmak amacıyla işbu Ek  

Sözleşmeyi (Ek Sözleşme) düzenlemişlerdir. Bu Ek Sözleşme, Müşterinin, 

Borsa İstanbul Uluslararası Pazar’da ve yurtdışı piyasalarda alım satımını 

yaptığı her türlü menkul kıymet ve menkul kıymetlerin yerine geçen 

belgeler (Menkul Kıymetler), Menkul Kıymetler üzerindeki hakların 

kullanımı ve Menkul Kıymetlere ilişkin faiz, ana para, temettü, ve diğer her 

türlü ödemelerden kaynaklanan nakit değerler (Nakit Değerler) ile ilgili 

olarak uygulanacak olup, bu Ek Sözleşmede düzenlenmemiş konularda 

Saklama Sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır.  

 

1. Müşteri, işbu Ek Sözleşme ile, Takasbank’ı, Müşteriye ait Menkul 

Kıymetlerin saklanması, Takas işlemlerine aracılık yapılması, Nakit 

Değerlerin tutulması ve bunlarla ilgili hizmetlerin alınması konularında, 

Takasbank’ın kendi münhasır takdir yetkisine göre uygun göreceği, Türkiye 

dışında faaliyet gösteren bankalar, finans kurumları, menkul kıymet saklama 

hizmeti veren diğer kuruluşları  (Alt-Saklamacılar) tayin etmesi hususunda 

yetkilendirmektedir.   

 

Bu çerçevede,  Takasbank, kendisinin uygun gördüğü şart ve koşullarla, 

Müşteriye ait Menkul Kıymetler ve Nakit Değerleri tayin ettiği Alt- 

Saklamacılarda fiziken veya kayden saklatabilir veya tutabilir ve bu amaçla, 

Alt-Saklamacılarda kendi adına hesap veya hesaplar açabilir, Menkul 

Kıymet ve Nakit Değerleri bu hesaplarda, Takasbank’ın diğer müşterilerinin 

menkul kıymet ve nakit değerleri ile birlikte toplu veya münferit olarak 

izleyebilir.  
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Takasbank, kendisinin tayin ettiği Alt-Saklamacıları, Menkul Kıymetler ve 

Nakit Değerleri, ayrıca bir onaya gerek olmaksızın yurtdışındaki diğer 

saklama kuruluşlarında (Alt-Saklamacılar ve onların tayin ettiği diğer 

saklama kuruluşları birlikte Yurtdışı Saklama Kuruluşları olarak anılacaktır) 

saklaması veya tutması konusunda yetkilendirebilir. Takasbank, tayin ettiği 

Alt-Saklamacıların isimlerini talep üzerine Müşteriye bildirir.  

 

2. Yukarıda yer alan 1. maddeye göre, Yurtdışı Saklama Kuruluşlarında 

saklanan ve tutulan Menkul Kıymetler, Nakit Değerler ve alınan hizmetlerle 

ilgili olarak, Müşterinin Takasbank’a ödeyeceği tüm ücret, komisyon ve 

masraflar Ek 1 de belirtilmiş olan Ücret ve Komisyon Tarifesi’ne göre 

ödenir. Müşterinin, Takasbank tarafından bildirilecek ücret, komisyon ve 

masrafları 7 gün içerisinde ödememesi durumunda, ilgili tutar Müşterinin 

Takasbank nezdindeki hesaplarından resen tahsil edilir. Takasbank, Ücret 

ve Komisyon Tarifesi’ni zaman zaman değiştirme ve yeni oranlar uygulama 

yetkisine sahiptir.  

 

3. Müşteri, Takasbank internet sitesi üzerinden yayımlanan işlem esasları, 

uygulama prosedürleri ve hizmete özel diğer dokümanları takip etmek ve 

bunlara uygun olarak işlemlerini devam ettirmek ile yükümlüdür. 

 

4. Müşteri, Yurtdışı Saklama Kuruluşlarının kapalı olduğu günlerin de iş 

günü sayılmayacağını ve Yurtdışı Saklama Kuruluşlarının kapalı olduğu 

günlerde, bu kuruluşlarda saklanan veya tutulan Menkul Kıymetler ve Nakit 

Değerlerle ilgili işlem yapılmayacağını kabul etmektedir.  

 

5. Yurtdışı Saklama Kuruluşlarında saklamaya alınacak Menkul 

Kıymetlerin, gerek emanete alınma esnasında, gerekse daha sonra  tevdiata 

uygun olup olmadığı konusunun takdiri, Takasbank’a  ve /veya Yurtdışı 

Saklama Kuruluşlarına aittir. Takasbank, Yurtdışı Saklama Kuruluşlarının 

tevdiata uygun olmadığını kabul ettiği Menkul Kıymetleri hiçbir gerekçe 

göstermeden iade edebilir. Menkul Kıymetin tevdiata uygun olmamasından 

doğacak her türlü zarar, masraf, sorumluluk Müşteriye ait olacaktır. 

 

6. Yurtdışı  Saklama Kuruluşlarında  Takasbank’ın hesabında saklanmakta 

olan Menkul Kıymetlerin, Müşteri tarafından fiziken iadesi talep edilecek 

olursa,  Takasbank, Müşterinin Menkul Kıymetleri fiziki olarak çekme 

talimatını alışını takiben, mümkün olan en kısa sürede, Müşteriye veya 

Müşterinin yetkilendirdiği üçüncü bir kişiye teslim edilmesi için Alt-

Saklamacılara  talimat verir. Yurtdışı  Saklama Kuruluşu  uygun kupürde 
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Menkul Kıymetleri temin edemezse, fiziki teslim talebi tamamen veya 

kısmen yerine getirilmeyebilir. Fiziki teslim işlemleri ile ilgili her türlü 

masraf Müşteriye ait olacaktır.  

 

7. Müşteri, kimlik bilgilerinin ve sahip olduğu Menkul Kıymet ve Nakit 

Değerlere ilişkin bilgilerin, Takasbank tarafından Yurtdışı Saklama 

Kuruluşlarının bulunduğu ülkelerdeki yasal mevzuat uyarınca yetkili 

mercilere açıklanmasını kabul eder.  

 

8. Müşteri, nakit ve menkul kıymet transferleri, menkul kıymetlerin 

üzerindeki hakların kullanımı ve diğer işlem talimatlarını Takasbank’ın 

belirlediği şekil, ortam ve sürelerde Takasbank’a iletmekle yükümlüdür.  

 

Takasbank, Müşteri tarafından kendisine gönderilen talimatları sadece Alt-

Saklamacıya iletmekle yükümlüdür. Müşteri, talimat içeriğinin yanlış olması 

veya talimatlar için belirlenen sürelere uyulmaması durumunda doğacak 

zarardan Takasbank’ın sorumlu olmayacağını kabul eder.  

 

Takasbank, kendi adına zorunlu karşılık, disponibilite ve benzeri yasal 

yükümlülükler doğurabilecek durumlarda: Müşteriye bildirmek kaydıyla, 

Müşterinin talimatlarını işleme almama; Müşterinin Takasbank nezdindeki 

nakit muhabir hesabına gelecek dövizi kabul etmeme; Müşteri hesabında 

bulunan dövizi, Müşterinin başka bir yabancı para muhabir banka hesabına 

resen transfer etme hakkını saklı tutar.  Müşteri, bu tür durumlarda 

uğrayabileceği her türlü kayıp, zarar ve ziyan masraf, cezalar, 

gecikmelerden (hepsi birlikte Zarar olarak anılacaktır) Takasbank’ın hiç bir 

şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder.   

 

9. Müşteri, Saklama Sözleşmesinin ‘Tazminat’ başlığını taşıyan 11.c 

maddesinde yer alan durumlarla sınırlı olmaksızın ve bu kapsama girip 

girmediğine bakılmaksızın, Menkul Kıymetler ve Nakit Değerlerin Yurtdışı 

Saklama Kuruluşları tarafından saklanması ya da tutulması veya Yurtdışı 

Saklama Kuruluşlarının tüm eylem, eylemsizlikleri, fiil ve işlemleri, iflas ve 

tasfiye gibi nedenlerle borçlarını yerine getirememesi ya da Takasbank’ın 

kontrolü dışında gerçekleşebilecek telekomünikasyon ve bilgi işlem 

sistemleri ile ilgili aksama ve kesintiler ile diğer haller neticesinde ortaya 

çıkabilecek her türlü zarardan Takasbank’ın hiçbir şekilde sorumlu 

olmayacağını kabul eder.   
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Müşteri, kendi kusur veya ihmali nedeni ile oluşan, Menkul Kıymetler ve 

Nakit Değerleri Yurtdışı Saklama Kuruluşlarında saklatması nedeniyle 

Takasbank’ın uğramış olduğu, her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve 

taahhüt eder. Burada belirtilen zararın ortaya çıkması durumunda, 

Takasbank, sözkonusu zararın giderilmesi veya azaltılması için kendi 

münhasır takdir yetkisine göre gerekli gördüğü önlemleri alabilir. Bu 

durumda, zararın Takasbank’ın kasıt veya ağır ihmalinden kaynaklanması 

hali hariç olmak üzere, sözkonusu önlemlerin alınması için yapılan her türlü 

gider ve masraf Müşteri tarafından karşılanacaktır. 

 

10. Müşteri, hesabında döviz mevcudu kalmasından dolayı Takasbank adına 

doğacak zorunlu karşılık, disponibilite, ve benzeri yükümlülüklerin 

toplamını (Yükümlülük), yükümlülüğün tesis edileceği tarihten itibaren 

yükümlülük süresi boyunca Takasbank emrine vermeyi ve karşılığında 

herhangi bir nema talep etmemeyi gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt 

eder.   

Yükümlülüğün doğduğunun tespit edildiği tarihten, yükümlülüğün tesis 

edilmesi gereken tarihe kadarki süre içinde; Takasbank, Müşteriden 

yükümlülük tutarında teminat talep edebileceği gibi, Müşterinin Takasbank 

nezdindeki nakit ve menkul kıymet varlıkları ve alacaklarına teminat tesis 

amacıyla bloke de koyabilir. Bloke, Müşterinin, yükümlülük toplamını 

Takasbank emrine vermesi ile çözülür.  

Yükümlülük toplamı, yükümlülük tesis tarihi itibari ile Takasbank emrine 

verilmediği takdirde, Müşterinin Takasbank nezdinde blokajdaki varlıkları, 

bunun yeterli olmaması durumunda, diğer nakit ve menkul kıymet varlıkları 

ve alacakları, ilgili döviz ve diğer yükümlülüklerin cinsine çevrilerek, 

yükümlülük toplamı resen Müşteri hesabından karşılanır ve yükümlülük 

süresi sonunda Müşteri hesabına iade edilir. 

Müşteri, bu maddede belirtilen durumlardan uğrayabileceği her türlü 

zarardan Takasbank’ın hiç bir şekilde sorumlu olmayacağını gayri kabili 

rücu olarak kabul eder.   

11. Saklama Sözleşmesi’nin hükümlerine göre Saklama Sözleşmesi 

feshedildiğinde, bu Ek Sözleşme de feshedilmiş sayılır. Ayrıca, taraflar otuz 

gün önceden yazılı olarak fesih ihbarında bulunmak suretiyle bu Ek 

Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilirler.  
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Ancak, Ek Sözleşme hükümlerine göre, Yurtdışı Saklama Kuruluşlarında 

saklanan veya tutulan Menkul Kıymetler veya Nakit Değerler, Müşteriye 

teslim edilinceye ve bu Ek Sözleşmeden doğan ücret, komisyon, masraf ve 

diğer borçların Müşteri tarafından tamamen yerine getirildiği Takasbank 

tarafından yazılı olarak Müşteriye bildirilinceye kadar, Müşterinin bu Ek 

Sözleşmeden doğan yükümlülükleri ve taahhütleri yürürlükte kalmaya 

devam eder.  

Sözleşme , iki orijinal nüsha ve  beş sayfadan oluşmaktadır.  

İstanbul’da, ...../...../..........  tarihinde imza altına alınan bu sözleşme imza 

tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Takasbank A.Ş. adına Müşteri adına 

İmza İmza 

Adı ve Soyadı 

 

Adı ve Soyadı 

Ünvanı 

 

 

Ünvanı 

İmza 

 

 

 

İmza 

Adı ve Soyadı 

 

Adı ve Soyadı 

Ünvanı 

 

 

Ünvanı 

 


