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Ekte Kurumunuz ile yapmayı  arzu  ettiğimiz  Saklama Sözleşmesinin  bir örneği ile  bu 

sözleşmenin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. açısından vazgeçilmez nitelikteki genel 

işlem şartlarına dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir.  

Saygılarımızla,  

 

 

 

Ekler: Saklama  Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu  

 

 

…/…/2013 tarihinde tebellüğ aldım.  

Ad – Soyad : 

İmza  : 
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SAKLAMA  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  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; 

Sözleşmenin 4. maddesinin “a) Fiziksel Teslim”  başlıklı bölümünün 5. fıkrası gereğince, fiziksel 

teslim ettiğiniz  menkul   kıymetlerdeki  aleni ya da gizli kusurlardan, bu kusurlar hangi   tarihte 

belirlenmiş olursa olsun, Bankamıza karşı sorumlu olmayı kabul etmiş bulunmaktasınız.  

4. maddenin “a) Fiziksel Teslim” başlıklı bölümünün 7. fıkrası uyarınca, menkul kıymetlerin 

iptali, ödeme yasağı konması, sahte olduğunun veya herhangi bir nedenle tevdiata uygun 

olmadığının anlaşılması halinde, Bankamız  bu menkul kıymetlerin miktarını saklama hesabından 

düşerek,   söz konusu menkul kıymetleri yasaklı kıymetler saklama hesabına alarak  tarafınıza 

bildirimde bulunacaktır.  

5. maddenin  “I. Menkul Kıymetlerin Saklanması” başlıklı bölümünün  c) fıkrası gereğince, 

Bankamızın saklamaya kabul edilen menkul kıymetler için saklama mahallini belirleme ve 

gerektiğinde bunu değiştirme yetkisi bulunmaktadır.  

5. maddenin  “II. Kıymetli Madenlerin Saklanması ” başlıklı bölümünde getirilen düzenlemeler  

çerçevesinde, fon kurucusu tarafından verilen talimatlarla yapılan işlemler ve sonuçlarının 

sorumluluğunun  Borsa Yatırım Fonu Kurucusuna ait olduğu  kabul edilmiştir. Hesapta bulunan 

kıymetli madenin Borsa İstanbul A.Ş.  mevzuat ile belirlenmiş standartlara uygun olmamasından, 

aleni veya gizli kusurlarından teslimi yapan Fon Kurucusu sorumlu  olacaktır. Fon Kurucusu bu 

gibi durumlarda Bankamızın  göreceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.  

7. maddesinin ( b) fıkrasında, uyuşmazlık halinde her zaman Bankamızın  kayıtlarının geçerli 

olacağı,  Bankamız  aleyhine,  Kurumunuz  lehine hatalı kayıtlarda, Bankamızın  hatayı 

düzeltmek üzere kayıtları değiştirmeye yetkili olduğu  düzenlenmiştir. Bu çerçevede işbu 

sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ancak Bankamız kayıtları delil olarak kullanılabilecektir.  
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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, denetime tabi olmaları, ticari defter ve 

kayıtlarını uluslararası muhasebe standartlarına uygun şekilde tutmakla yükümlü olmaları  

dikkate alındığında sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ancak Bankamız kayıtlarının delil 

olarak kullanılabileceğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.  

“Menkul Kıymetlerin İdaresi” başlıklı 8. maddenin c) fıkrası uyarınca, Bankamız, ihraççı şirketin 

veya bu şirket adına ödemeye aracılık eden kuruluşun geç ödemesi ve/veya ödeme yapmaması 

nedeniyle anapara, temettü, faiz, itfa ve diğer nakit ve menkul kıymet ödemesini zamanında 

yapmaması veya hiç yapmaması nedeniyle ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamayacaktır.  

8. maddenin f) fıkrası kapsamında, Bankamız, saklama hesabında bulunan ancak Borsa 

İstanbul’da işlem görmeyen menkul kıymetlerin hak  kullanımının takibinden sorumlu değildir. 

Söz konusu menkul kıymetlerin hak kullanımını Bankamızdan  talep etmeniz  halinde, bu talep  

Bankamız  tarafından değerlendirilir ve sonucu hakkında tarafınıza  bilgi verilir. 

“Talimatlar” başlıklı 9. maddenin c) fıkrası  uyarınca,  talimatınız ile  bağlantılı olarak meydana 

gelecek olan herhangi bir durum veya kusurdan Bankamız, kendi kasıtlı kusur, ihmal, sahtekarlık 

ve kötü niyeti dışında, sorumlu tutulamayacaktır.  

 9. maddenin d.) fıkrası gereğince,  okunaksız, hatalı okunan, tahrif edilmiş veya yanlış 

talimatlarda sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. 

17. madde uyarınca, bu sözleşmeye uygun olarak verilecek hizmetler için Bankamıza 

ödeyeceğiniz tüm ücret, komisyon ve tutarların  Türk Lirası olarak, Bankamızın yayınlamış 

olduğu Genel Mektuplarda ve/veya  Kurumunuza  özel olarak yapılan yazılı bildirimlerde yer 

alan ücret tarifeleri üzerinden ve buralarda belirtilen süre ve tutarlardan ödenmesi gerekmektedir. 

Bankamız,  Komisyon Tarifesini zaman zaman değiştirme ve yeni oranlar uygulama yetkisine 

sahip bulunmaktadır.  Ayrıca, saklama hesabına  bağlı olarak komisyonlar, ücret, vergi veya buna 

benzer borçlar tamamıyla ve kayıtsız şartsız ödenene kadar, Bankamızın  saklama hesabındaki 

menkul kıymetleri, kıymetli madenleri ve Bankamız nezdindeki nakdi değerleri blokede 

tutabileceğini,   ödenmemiş ücret, vergi ve komisyonlara karşılık Bankamızın  blokedeki menkul 

kıymetleri dilediği zaman ve dilediği fiyattan Borsa İstanbul’da satarak veya mevzuata uygun 

diğer yöntemlerle nakte çevirebileceğini ve nakit karşılığını Bankamıza  olan her türlü borcuna 

mahsup edebileceğini Kurumunuz kabul etmiş bulunmaktadır.   

20. maddenin ikinci fıkrası kapsamında, bu sözleşmeye uygun olarak taraflarca yapılacak tüm 

yazışmalar / haberleşme (SWIFT, teleks vs. dahil), HMK m. 193 uyarınca  taraflar arasında kesin 

delil olarak kabul edilmektedir.  
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21. madde  gereğince, sözleşmenin kurulması ve yorumlanması ile ilgili olarak ya da bu 

sözleşmeden doğan borçların ifası veya zamanında gereği gibi ya da hiç ifa edilmemesi hallerinde 

ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, münhasıran 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.  

 

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.   

 

Kurumun  Adı   : 

Tarih     : 

Ünvan+ Kaşe    : 

İsim+İmza    : 


