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……..…………………………………………………………………………….…………..  

(Şirket Ünvanı) 

 

 

 
Bankamız tarafından verilmekte olan “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Teminat ve Raporlama 

Hizmeti”ne ilişkin ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Kaldıraçlı Alım İşlemleri 

Taahhütnamesi ’nin bir örneği ile bu taahhütnamenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki 

genel işlem şartlarına dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir. 

 

 
Saygılarımızla, 

 

 
Ekler: 

Kaldıraçlı Alım İşlemleri Taahhütnamesi 

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu 

 

 

 
…/…/….. tarihinde tebellüğ aldım. 

Ad -Soyad: 

İmza      : 



1 

 

 

 

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ TAAHHÜTNAMESİ 

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

Ekte, Bankamızdan “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Teminat ve Raporlama Hizmeti”ni 

alabilmeniz amacı ile sizden imzalanması istenilen “Kaldıraçlı İşlemler Taahhütnamesi”nde 

bulunan genel işlem şartları Türk Borçlar Kanunu’nun 21’nci maddesi gereğince tarafınıza 

sunulmaktadır. Söz konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması ve irdelenerek 

değerlendirilmesi neticesinde ve tarafınıza teslim edilmesinden iki iş günü geçtikten sonra kabul 

edildiğinin Takas Merkezi sıfatıyla İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ’ye bildirilmesi 

durumunda sizinle işbu sözleşmeyi yapmayı kabul ve beyan ediyoruz. Ayrıca, ekte yer alan genel 

işlem şartlarına özellikle dikkatinizi çekmek isteriz. 

Şöyle ki; 

 

Aracı kurum müşterilerinin kurumunuza yatırmış olduğu tüm teminatlar İstanbul Takas ve Saklama 

Bankası A.Ş. ’ye (Bundan böyle “TAKASBANK” olarak anılacaktır.) tevdi edilecek, söz konusu 

teminatlar kurumunuz hesabında, müşteri bazında takip edilecektir. Kaldıraçlı alım satım 

işlemlerine ilişkin detaylar her iş günü kurumunuz tarafından TAKASBANK’a gönderilecektir. 

1. madde çerçevesinde, nezdinizdeki müşteri teminat bakiyelerinde meydana gelebilecek her türlü 

artış ve azalışı, her işgünü TAKASBANK tarafından duyurulan saatler arasında,  TAKASBANK 

terminalleri aracılığıyla TAKASBANK’taki müşteri teminat hesaplarına yansıtmayı ve bu 

bakiyeleri güncellemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. 

2. madde çerçevesinde, kurumunuz nezdindeki müşteri teminat bakiyelerinde meydana  gelen 

değişikliklerinin TAKASBANK’a bildirimine kadar olan süreçte teminat bakiyeleri açısından 

KURUM kayıtları ile TAKASBANK kayıtları arasında farklılık olabileceğini ve bu  sebeple 

TAKASBANK’ın sorumlu tutulamayacağını ve bu durum hakkında tüm müşterilerinizin 

bilgilendirildiğini kabul etmektesiniz. 

3. madde çerçevesinde, müşterilerinizin kurumunuz nezdinde gerçekleştirdiği işlemlere  ilişkin 

olarak Sermaye Piyasası Kurulu (Bundan böyle “SPK” olarak anılacaktır.) tarafından  asgari 

unsurları belirlenen ve TAKASBANK tarafından duyurulan işlem bilgilerini TAKASBANK 

terminalleri aracılığıyla her gün göndermeyi kabul etmektesiniz. 

4. madde kapsamında kurumunuzun müşterilerinin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin  olarak 

bildirimlerin bir sonraki iş gününde TAKASBANK’a iletilememesi durumunda ve kurumunuzun 

TAKASBANK’a halihazırda iletmiş olduğu işlem bilgilerini TAKASBANK  terminalleri 

aracılığıyla değiştirmek/düzeltmek amacıyla aynı gün içerisinde silmesi ya da Türev Araçlar Takas 

Ekibi’ne yazılı talimat ileterek değiştirmek/düzeltmek amacıyla sildirmesi durumunda, konuyla 

ilgili detaylı gerekçenin TAKASBANK’a yazılı olarak sunulacağını kabul ve taahhüt etmektesiniz. 
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5. madde çerçevesinde, müşterilerin TAKASBANK’ın internet sitesindeki “Takas Web  Girişi” 

“Yatırımcı Girişi” bağlantısı üzerinden Takasbank Bilgilendirme Sistemi ekranına ulaşmak 

suretiyle Takasbank nezdinde mevcut teminat bakiyesi ve teminat yatırma/çekme  işlemlerine 

ilişkin detaylara ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirileceğini kabul  etmektesiniz. 

6. madde çerçevesinde, TAKASBANK ekranları vasıtasıyla gerçekleştirilecek teminat ve işlem 

bilgilerini SPK ve TAKASBANK tarafından duyurulan saatlerde gerçekleştirmeyi kabul  ve 

taahhüt etmektesiniz. 

7. madde çerçevesinde, TAKASBANK’ın sorumluluğunun Kurumunuz tarafından müşteri 

detayında yatırılan teminatların saklanması için Kurumunuza sistem sağlamaktan ibaret olduğunu 

, yatırılan teminatlarla ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve TAKASBANK’ın 

sorumluluğunun ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilen teminat ve işlem bilgilerinin SPK’na aynen 

raporlanması ile sınırlı olduğunu kabul etmektesiniz. 

8. madde çerçevesinde, TAKASBANK’ın Kurumunuz tarafından gönderilen bilgilerin 

doğruluğunu araştırma ve kontrol etme yükümlülüğünün bulunmadığını, bu bilgilerin eksik, hatalı 

veya usulsüz bildirimi veya bildirimin hiç yapılmaması sebebiyle üçüncü kişilerin  uğrayacakları 

doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul etmektesiniz. 

9. madde çerçevesinde, Müşterileriniz tarafından gerçekleştirilen işlemler neticesinde oluşan 

teminat azalışı nedeniyle gerçekleştirilecek teminat tamamlama çağrısının Kurumunuz  tarafından 

yapılacağını ve bu konuda TAKASBANK’ın sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. 

10. madde çerçevesinde, Teminat güncellemesi yapılmak üzere TAKASBANK’a gönderilen hesap 

bakiyelerinin müsait olmaması durumunda, gerekli teminatın TAKASBANK hesabına 

yatırılmasından bizzat kurum olarak sorumlu olduğunuzu ve bu nedenle de bildirimi yapılan  tüm 

teminat güncellemelerinin geçersiz olacağını kabul etmektesiniz. 

11. madde çerçevesinde, TAKASBANK tarafından sunulacak teminat saklama ve veri bildirimi 

hizmetleri karşılığında tahakkuk ettirilecek TAKASBANK komisyonlarını zamanında  yatırmayı 

kabul etmektesiniz. 

12. madde çerçevesinde, TAKASBANK sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin 

TAKASBANK kayıtları ile kanıtlanacağını, bunların kesin delil sayılacağını,  kayıtların 

bağlayıcılığı nedeniyle borç altına girebileceğinizi, bu taahhüdünüzün Hukuk  Muhakemeleri 

Kanunu’nun 193. Maddesine göre münhasır delil sözleşmesi teşkil edeceğini kabul etmektesiniz. 

13. madde çerçevesinde, Kurumunuz ile Takas Merkezi arasında çıkacak ihtilaflarda İstanbul 

Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmektesiniz. 
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Unvan  

 

Tarih  

 

İlgili Kurumun 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 şartlarını ve Bankanızca özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak kabul ettiğimizi, 

Sözleşme kurulduğunda bunların genel işlem şartları olarak Kurumumuzu bağlamasına rıza  ve 

kabulümüzün olduğunu beyan ederiz. 


