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Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle 

yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu 

Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem şartlarına 

dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir.  

Bu çerçevede, işbu 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: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi   

           Sözleşme Öncesi Bilgi Formu  

 

 

…/…/2013 tarihinde tebellüğ aldım.  

Unvan-Ad -Soyad: 

İmza    : 

 

 



 

5 | 1 
 

 

ÖDÜNÇ PAY PİYASASI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 21 inci maddesi gereğince, Kurumunuzla 

imzalayacağımız sözleşmede bulunan genel işlem şartları ekte tarafınıza 

sunulmaktadır. Söz konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması 

ve irdelenerek değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim edilmesinden en az iki işgünü 

geçtikten sonra kabul edildiğinin Bankamıza (TAKASBANK - İSTANBUL 

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.) bildirilmesi durumunda sizinle işbu 

Sözleşmeyi yapmayı kabul ve beyan ediyoruz. Ayrıca ekte yer alan genel işlem 

şartlarının bir kısmına özellikle dikkatinizi çekmek isteriz.  

Şöyle ki; 

4 üncü maddede, Bankamızın açık teklif yöntemi ile ÖPP’de gerçekleşen işlemlerin 

merkezi karşı tarafı olduğu; ancak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer 

yöntemleri kullanarak merkezi karşı taraf olabileceği gibi, merkezi karşı taraf 

olmaktan imtina edebileceği de düzenlenmiştir. Bankamızın merkezi karşı taraf 

olma yöntemini değiştirme ya da merkezi karşı taraf olmaktan imtina etme kararına 

karşı itiraz hakkınız bulunmamaktadır.  

 

5 inci maddenin; 

- (a) bendi kapsamında, Kurumunuzun ÖPP’de gerçekleştireceği tüm işlemler 

için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankamız tarafından çıkarılan tebliğ, 

yönetmelik, yönerge, genelge, ilke kararı ve diğer nam altında yapılan her 

türlü düzenleme ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Sözleşme hükümleri 

uygulanacaktır. Takasbank söz konusu mevzuatı yorumlamaya, açıklık 

bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve 

uygulamayı yönlendirmeye yetkilidir.  

- (b) bendi uyarınca Bankamız, ÖPP’nin işleticisi olarak, sistemin işleyişi ve 

piyasa işlemleri ile ilgili her türlü düzenleyici ve değiştirici yetkilere sahip 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, Bankamız tarafından duyurulan ve 

duyurulacak olan tüm kurallara uymanız gerekmekte olup, söz konusu 

yetkilerin kullanılmasına hiçbir itiraz hakkınız bulunmamaktadır.  

- (g) bendi gereği, Bankamızın ÖPP’de gerçekleşecek işlemlerin vadesini 

belirlemeye, ilgili mevzuatta belirlenen durumlarda, gerçekleşen işlemlerin 

vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve açık pozisyonların tasfiye edilmesine 

karar vermeye yetkili olduğunu kabul etmektesiniz. 
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- (ğ) bendi kapsamında, Bankamız tarafından gönderilen veya sistem 

tarafından üretilen işlem teyitlerinin veya işlem bilgilerini içeren raporların 

sistemde oluşturulma anından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddiaları 

Bankamızca kabul edilmedikçe geçerlilik taşımayacaktır.  

- (ı) bendi uyarınca, ÖPP’de gerçekleştirdiğiniz işlemler nedeniyle oluşan 

yükümlülükler ile doğrudan veya dolaylı her türlü masraf (vergi, resim, fon 

ve harçlar) ile sair her türlü gider ve yasal kesintinin Bankamızın 

belirleyeceği sürelerde ödenmesinden sorumlu kılınmaktasınız. Aynı bent 

uyarınca, Takasbank’ın yetkili merciler tarafından saptanan sınırlar içinde 

kalmak kaydıyla faiz ve komisyonları artırma hakkı bulunduğunu, tüm vergi 

ve resimlerle, halen mevcut olanlara yapılabilecek zamları ve ilaveleri ihbara 

gerek kalmaksızın ödemeyi kabul etmektesiniz.  

- (i) bendine göre, Sözleşmeden doğan borçlarınızın tahsili amacı ile 

Bankamızın dava açmak veya icra takibi yapmak zorunda kalması 

durumunda, bu dava ve takipler nedeniyle yapılacak her türlü harç, masraf ve 

avukatlık ücreti ödeme yükümlüğü tarafınıza ait olmaktadır. 

- (j) bendi uyarınca, ilgili mevzuat hükümlerine ve Sözleşme şartlarına aykırı 

davranmanız halinde hiçbir itiraz hakkınız olmaksızın ÖPP’de işlem yapma 

yetkinizin kaldırılması mümkün olabilecektir.  

- (k) bendi uyarınca, Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda Bankamız 

düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümler uygulanacak olup, 

söz konusu mevzuatta değişiklik olması halinde değişen hükümler 

uygulanacaktır. 

7 nci madde kapsamında,  ÖPP’de işlem gerçekleştirebilmek için Bankamız 

tarafından talep edilecek tür ve miktarda teminatı tesis etmeyi; Bankamızın bu 

teminatları artırma ve/veya türünü değiştirme konusunda yetkili olduğunu; ÖPP 

işlemlerinin teminatı olarak vermiş olduğunuz teminatları Bankamıza temlik 

etmeyi; müşterileriniz hesabına gerçekleştirmiş olduğunuz işlemler için Bankanıza 

tevdi edeceğiniz teminatlar üzerinde tasarruf yetinizin bulunması gerektiğini ve 

buna ilişkin olarak müşterileriniz ile yapacağınız sözleşmelere hüküm koymayı; 

vermiş olduğunuz teminatların yetersiz hale gelmesi durumunda, Bankamızın 

belirleyeceği şart ve şekillerde teminat eksikliğini tamamlayacağınızı; tamamlama 

çağrısının Kurumunuz ekranlarına mesaj ve raporlama yapmak suretiyle 

bildireceğini; çağrının sistemde oluşturulma anında, başkaca bir bildirime gerek 

kalmaksızın çağrıyı almış sayılacağınızı ve çağrıyı aldığınız gün itibarıyla 

teminatları tamamlamakla yükümlü olduğunuzu; teminattan doğan getirilerin de 

teminata dahil edileceğini; rüçhan hakkı söz konusu olmuşsa bedelini yatırmanız 

koşuluyla bu hakların kullanılabileceğini ve bu yeni payların da teminat niteliğinde 

olduğunu kabul etmektesiniz.  
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8 inci madde kapsamında, ÖPP için oluşturulacak garanti fonuna Bankamız 

tarafından belirlenen tür ve miktarda katkı payı yatırmak zorunda olduğunuzu; ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde ilave garanti fonu katkı payı yatırılması gereken 

durumların varlığı halinde, Bankamız tarafından belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde ilave katkı payı ödemeyi; garanti fonu katkı payının mevzuat ile 

belirlenen seviyenin altına düşmesi durumunda Bankamızın belirleyeceği şart ve 

şekillerde eksikliğin tamamlanmasını talep edeceğini; bu talebini Kurumunuz 

ekranlarına mesaj ve raporlama yapmak suretiyle bildireceğini, çağrının sistemde 

oluşturulma anında, başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı almış 

sayılacağınızı ve çağrıyı almanızı müteakip Bankamız tarafından üç işgününden 

fazla olmamak üzere belirlenecek süre içinde katkı payını tamamlamakla yükümlü 

olduğunuzu; garanti fonuna yatırdığınız katkı paylarının, ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde ÖPP'de işlem gerçekleştiren diğer üyelerin borçları nedeniyle 

kullanabileceğini ve buna herhangi bir itiraz hakkınızın olmadığını kabul 

etmektesiniz.  

 

9 uncu maddeye göre, ÖPP’de gerçekleşen işlemler nedeniyle temerrüde düşmeniz 

durumunda, nezdimizdeki her türlü hak ve alacaklarınız üzerinde Bankamızın 

takas, mahsup ve hapis hakkı bulunmaktadır. ÖPP’de ödünç veren konumunda 

olmanız ve size karşı olan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temerrüde 

düşülmesi halinde, temerrüt süresince işlem komisyonunun tarafınıza ödenmeye 

devam edeceğini; ancak Bankamızdan başkaca bir talepte bulunamayacağınızı 

kabul etmektesiniz.  

 

12 nci madde uyarınca, Sözleşmenin imzalanmasından doğacak yada oluşabilecek 

her türlü vergi ve masrafları ödemekle yükümlü kılınmış bulunmaktasınız.  

 

14 üncü maddeye göre, fesih halinde, fesih tarihine kadar ÖPP’de 

gerçekleştirdiğiniz işlemlerden doğan sorumluluğunuz aynen devam edecektir. 

 

15 inci madde kapsamında, mevzuattan kaynaklanan ya da teknik nedenlerle 

veyahut olağanüstü durumların varlığı halinde Bankamız sözleşmeyi değiştirme 

hakkına sahiptir.  

 

17 nci madde çerçevesinde, bu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ancak 

Bankamız kayıtları delil olarak kullanılabilecektir. Zira, bankacılık işlemlerinin 

ulaştığı teknolojik boyut ve bilgi işlem teknolojilerinin bankaların her türlü 

işlemlerinde kullanılıyor olması olguları karşısında bugün bankaların alacağını 

kendi kayıtları dışında kanıtlama olanağı fiilen bulunmamaktadır. Öte yandan, 

bankaların tacir sıfatını haiz olmaları, güven kurumu olarak kabul edilmeleri, 
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denetime tabi olmaları, ticari defter ve kayıtlarını uluslararası muhasebe 

standartlarına uygun şekilde tutmak yükümlü olmaları dikkate alındığında bu 

Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ancak Bankamız kayıtlarının delil 

olarak kullanılabileceğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.  

 

18 inci madde uyarınca, Sözleşme nedeni ile çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul 

Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Bu çerçevede, Bankamızca 

aleyhinize açılabilecek davalar ve kanuni takipler ile tarafınızca Bankamız aleyhine 

açılabilecek davalar ve kanuni takipler ancak İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra 

Dairelerinde görülebilecektir. 
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Aracı Kuruluşun 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 bizi bağlamasına rıza ve 

kabulümüzün olduğunu beyan ederiz.     

 

 

Aracı Kuruluş   :      

Ünvan+ Kaşe+İmza  :  

Tarih:      

 

 

 

 

 


