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Kurumunuzun Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası’ndaki işlemleri dolayısıyla ekte sizinle 

yapmayı arzu ettiğimiz Kıymetli Madenler Piyasası Takas ve Teminat İşlemleri Üyelik Sözleşmesinin 

bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem şartlarına 

dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir.  

Bu çerçevede, Sözleşme hükümlerini incelemeniz, gerek duymanız halinde konu ile ilgili olarak 

uzman bir kişiden (avukat, hukuk danışmanı vs.) yardım almanız ve akabinde Bankamıza 

başvurmanız önerilmektedir.  

İşbu Sözleşmeyi incelemeniz ve tercihinize bağlı olarak bunların hukuki ve finansal açıdan 

değerlendirilmelerine ilişkin görüş almanızın akabinde, tarafınızla müzakere etmeye ve anlaşma 

yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz. 

Saygılarımızla,  

 

 

         
                                                                                     TAKASBANK 

            İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 

       
        

     

 
Ekler:  

1- Kıymetli Madenler Piyasası Takas ve Teminat İşlemleri Üyelik Sözleşmesi  

2- Kıymetli Madenler Piyasası Takas ve Teminat İşlemleri Üyelik Sözleşmesi  

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu 

 

 

 

..…/..…/……..tarihinde tebellüğ aldım. 

Ad –Soyad : 

İmza   : 

 

 

 



 

 
 

 

TAKASBANK  

BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

 

İşbu Bilgi Formu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 21 inci maddesi kapsamında, 

Kurumunuzla yapacağımız Kıymetli Madenler Piyasası Takas ve Teminat İşlemleri Üyelik 

Sözleşmesinde (Sözleşme) bulunan genel işlem şartları niteliğindeki hükümlere ilişkindir. 

Söz konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması, irdelenerek 

değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim edilmesinden en az iki işgünü geçtikten sonra kabul 

edildiğinin Bankamıza (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) bildirilmesi durumunda 

Kurumunuzla Sözleşme yapmayı kabul ve beyan ediyoruz. Ayrıca aşağıda belirtilen genel 

işlem şartlarının bir kısmına özellikle dikkatinizi çekmek isteriz. 

 Şöyle ki Sözleşmenin, 

-“Takas ve Teminat İşlemlerine İlişkin Genel Esaslar” başlıklı 3 üncü maddesinin 11 inci 

fıkrası uyarınca; piyasa işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

üyeler için ilgili mevzuat ile belirlenmiş temerrüt hükümleri uygulanır. 

  

-“Üye Sorumlulukları” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca üye; 

 

- Takasbank nezdinde takas ve teminat işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik 

hesapların kendi namına,  zamanında ve doğru açılmasından, 

- Takasbank ekranlarına erişimde kullanılacak olan kullanıcı kodu ve şifrelerin 

güvenliğinin sağlanmasından, 

- İmza sirkülerinin yenilenmesi veya güncellenmesi durumunda Takasbank’ a asıl 

suretin noter onaylı olarak teslim edilmesinden, 

- Takasbank nezdindeki yükümlülüklerini ekranları aracılığıyla takip ederek yerine 

getirilmesinden, 

- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)  ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince 

(4. Madde 4.5) hareket edilmesinden, 

 

 sorumludur.         

 

Kaşe İmza 

 



 

 
 

 

 

-“Takasbank’ ın Sorumlulukları” başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca; Borsa 

ve Takasbank’ ın mutabakatı ile takas ve teminat işlemlerine ilişkin uygulama değişiklikleri 

yapılabilir ve bu Genel Mektup ile üyelere duyurulur. 

 

-“Teknik Altyapı” başlıklı 6 ıncı maddesi uyarınca;  

 

- Üyelerin Takasbank’ ın web uygulamasına erişimi sağlamada yeterli hız ve 

donanımda bilgisayara sahip olmaları gerekmekte olup kullanılan sistemde iş 

sürekliliği ve bilgi güvenliğinin sağlanması prensipleri kapsamında gerekli 

yüklemelerin ve virüs güncellemelerinin düzenli olarak yapılması şarttır. 

- Takasbank, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kaynaklanan zararlarda 

kusurlu olmadığı durumlardan ve üyelere tahsis ettiği kullanıcı ve şifrelerin kötü 

niyetli kullanımı sonucu üye hesaplarında meydana gelen zararlardan sorumlu 

tutulamaz. 

 

-“TAKASBANK Ücretleri” başlıklı 7 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre; ücretlendirme 

kapsamında 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. 

 

 

- “Sözleşmenin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi” başlıklı 8 inci maddesine göre; 

üyelerin mevzuat hükümleri uyarınca faaliyetleri devam ettiği müddetçe bu sözleşme 

hükümleri geçerlidir. 

 

- “Bu Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Haller” başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında; 

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. 

 

 

- “Uyuşmazlıkların Giderilmesi” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca; bu sözleşmenin 

yorumu ve uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

 

 

 

Kaşe İmza 

  
 

  



 

 
 

 

Kıymetli Madenler Piyasası Üyesinin Beyanı: 

 
Kıymetli Madenler Piyasası Takas ve Teminat İşlemleri Üyelik Sözleşmesi 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 şartlarını 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.   

 

 

 

 

ÜYE:  

 

Ünvan+ Kaşe+İmza:  

 

Tarih: 

 

 

 

 

 


