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

yapmayı arzu ettiğimiz Kıymetli Madenler Piyasası’nda Takasbank’ın Vereceği Merkezi Takas 

Hizmetine Yönelik 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 Piyasasında Takasbank’ın Vereceği Merkezi Takas Hizmetine Yönelik 

Üyelik Sözleşmesi 

2- Kıymetli Madenler Piyasasında Takasbank’ın Vereceği Merkezi Takas Hizmetine Yönelik 

Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu 

 

 

 

 

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

Ad –Soyad : 

İmza   : 

 



 

 
 

 

BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA 

TAKASBANK’IN VERECEĞİ MERKEZİ TAKAS HİZMETİNE YÖNELİK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

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

yapacağımız Kıymetli Madenler Piyasası’nda Takasbank’ın Vereceği Merkezi Takas Hizmetine 

Yönelik 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; 

1) Sözleşmenin  “Genel Esaslar” başlıklı 4 üncü maddesi kapsamında; gerçekleşen işlemlerde, 

işlemlerin Üye’nin kendisine veya müşterilerine ait olup olmadığına bakılmaksızın 

Takasbank tarafından sadece Üye muhatap alınır. 

2) Sözleşmenin  “Üyenin Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı 5 inci maddesi uyarınca üye; 

- Piyasa’da gerçekleştirilen tüm işlemler ile ilgili olarak İlgili Mevzuat, sistem kuralları, 

genelge, genel mektup ve diğer nam altında yapılan her türlü düzenleme ile ilgili 

diğer mevzuat hükümleri ve bu Sözleşme şartlarının uygulanacağını, 

TAKASBANK’ın söz konusu mevzuatı merkezi takas kuruluşu olarak yorumlamaya, 

açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve 

uygulamayı yönlendirmeye yetkili olduğunu, 

- İlgili Mevzuat ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası 

olduğunu, 

- Sistemde gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak TAKASBANK’ın her türlü 

düzenleyici ve değiştirici yetkiye sahip olduğunu, TAKASBANK tarafından 

duyurulan ve duyurulacak tüm kurallara uymayı ve TAKASBANK’ın bu yetkileri 

kullanmasına karşı itiraz hakkının olmadığını, TAKASBANK tarafından belirlenen 

tüm şartları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi, 

- TAKASBANK tarafından talep edilecek üyelik teminatı ve işlem teminatlarını ilgili 

Mevzuat hükümleri çerçevesinde tesis edeceğini,  

- Piyasa’da gerçekleştirilen işlemler sonucunda hesaplanan işlem teminatı 

gereksinimini tesis etmeyi, yapılan güncelleme işlemi sonucu teminatı yetersiz olan 

hesaplar için gerçekleştirilen teminat tamamlama çağrısını ilgili mevzuatta 

belirlenen süre içerisinde karşılamayı, 

- Takasbank tarafından iletilen teminat tamamlama çağrılarının Takasbank 

tarafından sağlanan üye ekranları ve/veya raporlama yoluyla yapıldığını, teminat 

tamamlama çağrısının sistem aracılığı ile gönderilmesi durumunda, başkaca bir 

ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın ilgili çağrıyı aldığını kabul ettiğini, söz konusu 

çağrıya ilişkin sorumluluğunun, Takasbank tarafından yapılan teminat tamamlama 

çağrısının üyeye ulaştığı anda başladığını, 



 

 
 

- Takas işlemlerinin teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde gerçekleştirileceğini, 

- Piyasa’da gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan nakit ve kıymet borcunu 

Prosedür’de belirtilen hesaplara yatıracağını (nakit/kıymet takas yükümlülüklerinin 

yerine getirilmemesi halinde TAKASBANK’ın söz konusu tutarı “serbest/cari 

hesabı”ndan tahsil edebileceğini) , 

- Sistem güvenliğinin ve kesintisiz çalışmasının sağlanması için TAKASBANK ve diğer 

yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılacak düzenlemeler çerçevesinde, gerekli altyapı, 

yazılım ve sistemleri hazır ve çalışır halde bulunduracağını, 

- Sistemin kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla TAKASBANK 

tarafından yapılan sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlayacağını 

ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini, 

- TAKASBANK ekranlarının kullanımını sağlayan ve üye yetkililerine teslim edilen 

kullanıcı kodları ile birlikte kullanılan şifrelerin güvenliğinin sağlanacağını, 

- TAKASBANK’a teslim edilen imza sirkülerindeki yetkili imzalarda meydana gelen 

değişiklikler hakkında derhal TAKASBANK’a bildirimde bulunarak, yeni sirkülerin 

teslim edileceğini, TAKASBANK’a herhangi bir bildirim yapılmamış ise mevcut yetkili 

imzalar mer’i olarak kabul edileceğini 

- Piyasa işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini, TAKASBANK nezdinde 

bulunan hesaplar aracılığıyla yerine getireceğini ve işlemlerin TAKASBANK ekranları 

ile izleneceğini 

- Sistemin güvenliğinin temini amacıyla iç denetim ve kontrol mekanizmalarını 

oluşturacağını ve idame ettirilmesi için gerekli önlemleri alacağını,  

- Takas işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini tehlikeye sokacak 

faaliyetlerden kaçınacağını; sistemin işleyişi ile ilgili sorunlarda kusurlu olduğu 

hallerde oluşacak tüm zarar ve ziyanı karşılayacağını,  

- Bu Sözleşme ve İlgili Mevzuat kapsamında tüm yükümlülüklerin ifası ile 

çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden sorumlu olduğunu,  

- TAKASBANK sistemi üzerinde işlem yapmak üzere yetkilendirdiği temsilcilerinin 

gerçekleştirdiği her türlü işlemden doğan yükümlülükler açısından sınırsız sorumlu 

olduğunu, temsil yetkilerine ilişkin değişikliklerin TAKASBANK’a yazılı olarak 

bildirilmediği sürece yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu, temsilcilerin sisteme 

bağlanmak için kullandığı kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazasının 

sorumluluğunun Üyeye ait olduğunu, kullanıcı kodu ve şifrenin temsilcinin rızası 

veya rızası dışında üçüncü şahısların eline geçmesi suretiyle yetkisiz kişiler 

tarafından kullanılmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, 

temsilcilerinin ve hesabına işlem gerçekleştirilen müşterilerin ehliyetlerinin 

olmaması ya da müşterilerinin talimatlarına aykırı hareket edilmesi veya müşteri 

talimatı olmaksızın müşterileri hesabına işlem gerçekleştirilmesi nedeniyle ortaya 

çıkan tüm zararlardan doğan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu,  

- Web üzerinden eriştiği sistemlere yetkisiz erişimin sağlanmaması, veri akışı 

içeriğinin kopyalanmaması ve indirilmemesi, erişimine izin verilmeyen web sitesi 

menülerine girişe teşebbüs edilmemesi, web sitesini veya sistemleri etkileyecek ve 

zarar verecek nitelikte taleplerin iletilmemesi, web sitesi veya sistemleri ile ilgili 

tersine mühendislik (sistemin yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl 

yürütme analiziyle keşfedilmesi) yapılmaması, yetkili olmayan kullanıcıların web 

sitesini kullanımının engellenmesi, web sitesine gönderilen içeriklerin üçüncü 

kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, hakaret ve iftira gibi suç niteliği 

taşıyan ifadeler içermemesi, herhangi bir işletmenin ticari sırlarını ifşa etmemesi, 

sahte, mevzuata aykırı ve müstehcen nitelikte olmaması ve ayrımcılık içermemesi, 

yasa dışı davranışlara teşvik etmemesi, reklam unsuru içermemesi, virüs, kötü 



 

 
 

niyetli yazılım, casus yazılım ya da diğer zararlı içerik ve kodları taşımaması için 

gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu, bu bentte belirtilen durumlarla ilgili 

olarak TAKASBANK’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin ile mükellef olduğunu,  

- Sistem aracılığı ile gerçekleştirmiş olduğu işlemlerle ilgili sorumluluğun kendisine 

ait olacağını, kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle TAKASBANK’ın ve/veya 

üçüncü şahısların zarara uğraması durumunda bu zararları karşılayacağını,  

- Sistem aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde kendisi ile üçüncü kişiler arasında 

oluşabilecek ihtilaflarda TAKASBANK’ın taraf olmayacağını,  

- Sistem ile ilgili TAKASBANK’ın kusuru dışında, teknik arıza, mücbir sebep ya da sair 

nedenlerle takas işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle doğabilecek 

zararlardan TAKASBANK’ı sorumlu tutmayacağını ve bu zararların karşılanması için 

TAKASBANK’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını,  

- İlgili Mevzuat’ta yer alan çalışma saatleri dışındaki taleplerin dikkate 

alınmayacağını, bu saatlerin Üyeye bildirilmek suretiyle her zaman 

değiştirilebileceğini,  

- TAKASBANK’ın İlgili Mevzuat ve bu Sözleşme kapsamında sunmuş olduğu 

hizmetlere ilişkin olarak uygulayacağı ücret ve komisyonları ilgili düzenlemelerde 

belirlenen sürelerde ödemeyi,  

- TAKASBANK tarafından talep edilecek üyelik teminatı ve işlem teminatlarını İlgili 

Mevzuat hükümleri çerçevesinde tesis edeceğini,  

- TAKASBANK tarafından öngörülmesi halinde, diğer üyelere karşı doğabilecek mali 

ve hukuki sorumluluğu teminat altına alan, genel ve özel mahiyette sigorta 

yaptırılmasına ilişkin düzenlemelere uyacağını ve bu nitelikteki diğer tedbirleri 

alacağını, 

- Bu Sözleşme’den doğan borçların tahsili amacı ile TAKASBANK’ın dava açmak veya 

icra takibi yapmak zorunda kalması durumunda, bu dava ve takipler nedeniyle 

yapılacak her türlü harç, masraf ve avukatlık ücretini ödemekle yükümlü olduğunu, 

- Yasal olarak tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtlara ek olarak, TAKASBANK 

tarafından kararlaştırılan diğer kayıtları tutacağını, bilgi ve belgeleri usulüne göre 

düzenleyeceğini; bunları periyodik olarak veya TAKASBANK’ın istediği zamanlarda 

TAKASBANK’a ileteceğini ve söz konusu kayıt ve belgeleri iki yıl boyunca 

saklayacağını, TAKASBANK tarafından gönderilen veya sistem tarafından üretilen 

bilgi ve belgelerine ilişkin sistemde oluşturulma anından sonra hata, hile ve iktisadi 

müzayaka iddialarının TAKASBANK tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik 

taşımayacağını, 

- İlgili Mevzuat kapsamındaki iş ve işlemler ile ilgili olarak TAKASBANK yetkililerince 

yapılacak incelemeleri kabul edeceğini ve her türlü desteği sağlayacağını, 

- TAKASBANK’ın, Sistemin işlerliği ve güvenilirliğinin olumsuz etkileneceğini 

öngördüğü olağanüstü durumların varlığı halinde alınacak önlemleri belirlemeye 

ve bu önlemleri uygulamaya yetkili olduğunu,  

                     kabul ve taahhüt eder. 

  

3) Sözleşmenin “TAKASBANK Ücretleri” başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre; 

Takasbank tarafından Üye’ye bu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin ücret 

tarifesi ve bu tarifede yapılacak değişiklikler Borsa’nın görüşü alınarak TAKASBANK 

tarafından belirlenip, duyurulur. Değişiklikler nedeniyle işbu sözleşmenin ilgili 

maddelerinde güncellemeye gerek yoktur. 



 

 
 

4) Sözleşmenin “Sözleşmenin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi” başlıklı 9 uncu maddesine 

göre; üyelerin mevzuat hükümleri uyarınca faaliyetleri devam ettiği müddetçe bu 

sözleşme hükümleri geçerlidir. 

 

5) Sözleşmenin “Sözleşmenin Tadili” başlıklı 10 uncu maddesine göre; Takasbank, yasal 

ve/veya teknik zorunluluklar veya merkezi takas kuruluşu olarak sunduğu hizmetlerin 

işlerliği ve güvenilirliğinin olumsuz etkileneceğini öngördüğü durumların varlığı halinde 

bu Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Takasbank, 

bu değişiklikleri Üye’ye bildirir. 

 

6) “Delil sözleşmesi” başlıklı 12. Madde Üye ile TAKASBANK arasında doğabilecek 

anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık konusu işlemle ilgili sadece TAKASBANK kayıtları, 

teyit mesajları, bilgisayar kayıtlarının ve TAKASBANK tarafından tutulan diğer kayıtların 

kesin delil olduğunu, bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193 üncü maddesi 

uyarınca münhasır delil sözleşmesi teşkil edeceğini taraflar kabul eder. 

 

7) 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. 

  

Kıymetli Madenler Piyasası Üyesinin Beyanı: 

Kıymetli Madenler Piyasasında Takasbank’ın Vereceği Merkezi Takas Hizmetine Yönelik 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: 


