
 

 

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.  

TEMİNAT YÖNETİM HİZMET BEDELİ PROTOKOLÜ 

1-TARAFLAR  

İşbu protokol  ………………………………………….………………………………………. 

 ………………………………………………………………………….….. adresinde yerleşik 

 ………………………………………………………………………….…….. A.Ş. (Şirket) ile 

diğer tarafta Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 34467 Sarıyer İstanbul 

adresinde yerleşik İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) arasında 

akdedilmiştir. Şirket ile Takasbank birlikte taraflar ayrı ayrı taraf olarak anılacaktır. 

2-AMAÇ  

İşbu protokolün amacı, Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu üzerinden kabul edilen 

teminatlara ilişkin teminat veren kişi ve kurumlardan alınacak “Takasbank Teminat Yönetim 

Ücreti”nin ödenmemesi nedeniyle teminata konu varlıkların kabul edilmemesini önlemek ve 

bundan kaynaklı doğacak olan operasyonel iş yükünün azaltılmasını sağlamaktır. İşbu protokol 

ile şirketiniz müşterilerinin düzenlenen ihalelerle ilgili yaşanması muhtemel sorunların ortadan 

kaldırılabilmesi amacıyla teminat yönetim hizmet bedellerinin müşterilerinizden şirketiniz 

tarafından tahsil edilmek suretiyle her ayın sonunda Takasbank’a müşterileriniz adına 

ödenmesine ilişkin hususları düzenlemektir. 

3-BANKA/SİGORTA ŞİRKETİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ   

3.1 Banka/Sigorta Şirketi/Aracı Kurum; müşterilerinin Takasbank Kamu Teminat Yönetim 

Platformu üzerinden kabul edilen teminatlara ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlara 

sunulacak olan Takasbank referans numarası ile düzenlenen ve/ya Takasbank teminat yönetim 

sistemine müşteriler adına ileteceğimiz teminata konu varlıklar nedeniyle müşterilere  

www.takasbank.com.tr adresinde yer alan ücret tarifesinde belirlenmiş olan tutar ya da oran 

üzerinden hesaplanmak suretiyle tahakkuk ettirilecek olan kamu teminat yönetim hizmet 

bedellerini müşterilerinden tahsil etmek suretiyle her ay sonunda Takasbank tarafından 

hesaplanacak tutarı Takasbank’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 

http://www.takasbank.com.tr/


 

 

3.2 Banka/Sigorta Şirketi/Aracı Kurum; müşterileri adına teminat yönetim hizmet bedelinin 

her ay sonunda Takasbank tarafından tahakkuk ettirileceğini, bu tutarları tahakkuk tarihinden 

itibaren en geç 3 iş gün içinde Takasbank’a ödeyeceğini, ödenmeyen hizmet bedellerinin 

nezdinizde yer alan hesaplarımızdan re’sen tahsil edilmesine herhangi bir itirazda 

bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4. GİZLİLİK 

Taraflar birbirleri ve müşterilerine ilişkin edinmiş oldukları bilgilerin gizli bilgi olduğunu; bu 

bilgileri protokolün amacı dışında kullanmayacaklarını, kanunen açıkça yetkili olanlar dışında 

üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını, açıklamayacaklarını, yaymayacaklarını kabul beyan ve 

taahhüt ederler. 

5.UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ 

İşbu protokol ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkilidir.  

6. TEBLİGAT  

Taraflar protokolde belirttikleri adreslerinin tebligat adresleri olduğunu, bu adreslerde 

meydana gelecek değişikliğin diğer tarafa bildirmedikçe bu adreslere yapılacak olan 

bildirimlerin tüm sonuçlarıyla bağlı olduklarını kabul ve beyan ederler. 

TAKASBANK  adına; 

 

 

İmza + Kaşe :................................................................. ................................................................. 

Adı   Soyadı :…………….................................................. ................................................................. 

Ünvan                      :……………………..…..................................... ................................................................. 

 

 

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

 

 

İmza + Kaşe :..........................................................  ................................................................. 

Adı   Soyadı             :….…….................................................  ................................................................. 

Ünvan                      :…..……………….....................................  ................................................................. 
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