
 
 
 

 

 

 

…………………………………. A.Ş.’nin 

……….sayılı müşterisi Sn………………….. 

 

 

…………………………....................A.Ş. ile Bankamız arasındaki kredi ilişkisi 

çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Rehin Sözleşmesinin bir örneği 

ile bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem 

şartlarına dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       TAKASBANK    

    İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 

 

Ekler: Rehin Sözleşmesi 

           Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (1Sayfa) 

 

 

…/…/20….. tarihinde tebellüğ aldım. 

Ad -Soyad: 

İmza    :  

  



 
 
 

 

 

REHİN SÖZLEŞMESİ  

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

Türk Borçlar Kanunu’nun 21.maddesi gereğince, sizinle yapacağımız 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 iş günü geçtikten sonra kabul edildiğinin 

Bankamıza 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; 

6.maddede yer alan, Bankamızın Aracı Kurumun kendisine olan kredi borçlarını ifa 

etmekte temerrüde düşmesi halinde; anapara, anapara faizi, temerrüt faizi, benzeri 

tüm borçlarını da kapsayacak şekilde kendisine Müşteri tarafından rehin verilen 

veya gelecekte rehin verilecek tüm sermaye piyasası araçlarını rehin veren 

Müşteriye herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmak ve cebri icra yoluna müracaat 

etmek zorunda kalmaksızın kendi takdirine göre uygun bulduğu en kısa zamanda 

özel yoldan paraya çevirme hakkına sahip olacağına dair hüküm teminatlarımızı 

süratli, adil ve güvenli bir şekilde paraya çevirmemize imkan tanıyan, bu yolla 

alacağımızın tahsilinde bize çabukluk ve kolaylık sağlayan bir hükümdür. Bu 

hüküm uyarınca, Bankamızın, aracı kurumun kredi borçlarını ifada temerrüde 

düşmesi durumunda kendisine müşteri tarafından rehin verilen veya gelecekte rehin 

verilecek olan tüm sermaye piyasası araçlarını cebri icra yoluna gitmeksizin paraya 

çevirme hakkına sahip olduğu açıktır. 

 

10.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 kurum olarak kabul edilmeleri, denetime tabi olmaları, 

ticari defter ve kayıtlarını uluslararası muhasebe standartlarına uygun şekilde 

tutmak ile yükümlü olmaları dikkate alındığında Sözleşmeden doğabilecek 

uyuşmazlıklarda ancak Bankamız kayıtlarının delil olarak kullanılabileceğinin 

kabulünde zorunluluk bulunmaktadır. 

 



 
 
 

 

Rehin Veren Müşterinin Beyanı: 

 

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile genel işlem şartlarını içeren Sözleşmeyi tam ve 

eksiksiz olarak teslim aldığımı, söz konusu form ile form ekinde sunulan genel 

işlem şartlarını içeren Sözleşmeyi ve Bankanızca özellikle dikkat çekilen maddeleri 

okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi, benim için getirdiği yükümlülükleri 

anladığımı, bahse konu genel işlem şartları ve Bankanızca özellikle dikkat çekilen 

maddeleri uygun bularak kabul ettiğimi, Sözleşme kurulduğunda bunların genel 

işlem şartları olarak beni bağlamasına rıza ve kabulümün olduğunu beyan ederim. 

 

İsim- Soyadı : 

T.C. Kimlik No: 

Tarih  : 

İmza  :  


