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TAKASBANK PARA PİYASASI SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1- TARAFLAR 

(1) Bu Sözleşme, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No: 4 Sarıyer 34467 İstanbul adresinde 

faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi ile 

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

…………………………………………………………………...............adresinde faaliyet gösteren 

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

………………………………………………………….. arasında aşağıdaki şartlarda aktedilmiştir.  

MADDE 2- TANIM VE KISALTMALAR 

(1) Bu Sözleşmede geçen,  

a. İlgili mevzuat: Sermaye Piyasası Kanunu, Takasbank Para Piyasası Yönergesi, 

Takasbank Para Piyasası Prosedürü ve ilgili diğer mevzuatı,  

b. Müşteri: Üye’nin gerçek veya tüzel kişi müşterilerini, 

c. Prosedür: Takasbank Para Piyasası Prosedürü’nü, 

ç. Takasbank: Bu Sözleşmenin tarafı olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim 

Şirketini, 

d. Takasbank Para Piyasası (TPP): Fon fazlası ve/veya fon ihtiyacı olan üyelerin talep ve 

tekliflerinin karşılaşmasını sağlayan, Takasbank tarafından kurulan ve işletilen piyasayı, 

e. Üye: Bu Sözleşmenin tarafı olan 

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

…………………………………………………………………………………...  Şirketini,  

ifade eder.  

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU 

(1) Bu Sözleşmenin konusu, Üye’nin TPP’de gerçekleştireceği alım satım, teminat, garanti fonu katkı 

payı ve temerrüt işlemlerine ilişkin esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.  

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

(1) Üye, bu Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde TPP’de fon alım satım işlemleri 

gerçekleştirir. Üye’nin fon alım işlemi gerçekleştirmesi durumunda sorumluluğu, borcun muaccel 

hale gelmesi ile anaparayı faiziyle birlikte Takasbank’a ödemektir. Üye fon satması durumunda ise 

işlemin valöründe anapara tutarını ödemekle yükümlüdür. 

(2) Üye’nin fon alım işlemi gerçekleştirmesi durumunda Takasbank’ın yükümlülüğü, işlemin 

valöründe üyelerin yükümlülüklerini yerine getirdiği oranda anaparayı Üye’ye ödemektir. Üye fon 

satım işlemi gerçekleştirmiş ise Takasbank, işlemin vadesinde anapara ve anapara üzerinden 

hesaplanan faiz tutarını üyelerin yükümlülüklerini yerine getirdiği oranda Üye’ye ödemekle 

yükümlüdür. Takasbank’ın Üye’ye karşı yükümlülükleri, Üye’nin alım veya satım emirlerinin 

eşleşmesi ile başlayıp, işlemin tasfiyesiyle son bulur. Takasbank’ın söz konusu yükümlülüklerini 

yerine getirmesindeki sorumluluğu, aldığı teminatlar, garanti fonu katkı payları ve piyasa için tahsis 

ve taahhüt ettiği sermayesi ile sınırlıdır.  
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(3) Bu Sözleşme ve ilgili mevzuat ile belirlenen diğer hak ve yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla Üye; 

a. TPP’de gerçekleştirilecek tüm işlemler için ilgili düzenleyici otoriteler ve Takasbank 

tarafından çıkarılan tebliğ, yönetmelik, yönerge, prosedür, genelge, ilke kararı ve diğer nam 

altında yapılan her türlü düzenleme ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve işbu Sözleşme 

şartlarının uygulanacağını, Takasbank’ın söz konusu mevzuatı yorumlamaya, açıklık 

bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve uygulamayı 

yönlendirmeye yetkili olduğunu, bu düzenlemelere aykırı davranılması halinde hiçbir itiraz 

hakkı olmaksızın TPP’de işlem yapma yetkisinin kaldırılabileceğini, 

b. Takasbank’ın TPP’nin işleticisi olarak TPP’nin işleyişi ile ilgili her türlü düzenleyici 

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 getireceğini, 

c. Gerek kendi nam ve hesabına gerekse kendi namına ve müşterileri hesabına  yaptığı işlemler 

nedeniyle oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Takasbank’ın muhatabının kendisi 

olduğunu; müşterilerine karşı olan yükümlülüklerinden Takasbank’ın hiçbir şekilde 

sorumlu tutulmayacağını,  

ç. TPP’de işlem yapmak üzere Üye tarafından görevlendirilen ve Takasbank’a bildirilen 

temsilcileri ile (ilgili mevzuatta belirlenen zaruri hallerde Üye’yi temsil ve ilzama 

yetkililerinin talimatı ile) 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 

Üye’ye ait olduğunu, kullanıcı kodu ve şifresinin temsilcinin rızası veya rızası dışında 

üçüncü şahısların eline geçmesi suretiyle yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasından 

doğacak her türlü zarardan Üye’nin sorumlu olduğunu, temsilcilerinin ehliyetlerinin 

olmaması nedeniyle ortaya çıkan tüm zararlardan doğan sorumluluğun kendilerine ait 

olduğunu, kullanıcı yetkilendirme işlemlerinin, bu Sözleşme ve ilgili mevzuat 

kapsamındaki işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli asgari yetkilerle sınırlı olarak 

gerçekleştirileceğini,  

d. Gerçekleşen işlemler, verilen emirler veya teminatlar vb. TPP ile ilgili gerekli tüm bilgileri, 

Takasbank üye uygulamaları vasıtasıyla ilgili rapor ve ekranlardan temin edeceğini,  

e. 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,  
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f. 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, 

virus, 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,  

g. TPP işlemleri ile ilgili olarak Takasbank tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi talep 

üzerine ibraz edeceğini, TPP’de gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Takasbank 

tarafından yapılacak finansal tablolarına ilişkin her türlü incelemeyi kabul ettiğini, Üye 

tarafından verilen bilgi ve belgelerin doğru olmadığının öğrenilmesi halinde Takasbank’ın 

Üye’nin işlemlerini durdurabileceğini, Takasbank’ın gerekli görmesi halinde masrafı Üye 

tarafından karşılanmak kaydıyla ilgili düzenleyici otoriteler tarafından belirlenenler 

arasından Takasbank’ın seçeceği bağımsız denetleme kuruluşuna inceletme yetkisine sahip 

olduğunu, 

ğ. Takasbank tarafından gönderilen veya sistem tarafından üretilen işlem teyitlerinin veya 

işlem bilgilerini içeren raporların sistemde oluşturulma anından sonra hata, hile ve iktisadi 

müzayaka iddialarının Takasbank tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik taşımayacağını, 

h. TPP’de Takasbank tarafından belirlenen çalışma saatleri dışındaki taleplerin dikkate 

alınmayacağını, bu saatlerin Takasbank tarafından Üye’ye bildirilmek suretiyle her zaman 

değiştirilebileceğini,  

ı. Seans içinde karşılaşmayan emirlerin otomatik olarak iptal edilmiş sayılacağını, TPP’de 

emirlerinin her an gerçekleşmiş olabileceğini, dolayısıyla vazgeçme kararı bildirildiğinde, 

girilen emirlerin eşleşmiş olması halinde vazgeçme talebinin geçersiz olduğunu,  

i. Üye, sistem veya hat problemleri gibi nedenler ile Takasbank sistemine bağlanılamayan 

durumlarda, ilgili mevzuatta belirlenen seans saatleri içerisinde telefonla iletilen emirlerde 

Takasbank tarafından emirlerin sisteme girildiği saatin emir giriş zamanı olduğunu ve buna 

ilişkin herhangi bir itirazının bulunmadığını,  

j. Takasbank’ın makul bir ekonomik ve finansal gerekçeyle açıklanamayan, muvazaalı 

nitelikteki emir ve işlemleri iptal etmek yetkisine sahip olduğunu ve bu yetkiye karşı itiraz 

hakkının bulunmadığını, 

k. İlgili mevzuat kapsamında işlemin taraflarının emir eşleşmesi sonrasında iradelerini 

mutabakatla değiştirmeleri ya da teknik sebeplerle iptal edilen işlemlerde, Takasbank ve 

işlemin taraflarının herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini, kasıt ya da ağır kusuru 

dışında, teknik arıza ve her türlü mücbir hal veya yargı ya da yetkili idari kuruluşların 

kararları ile başka sebepler nedeniyle işlemlerin gerçekleşememesi halinde Takasbank’ın 

sorumlu tutulmayacağını,  

l. Takasbank’ın, TPP’nin işlerliği ve güvenilirliğinin olumsuz etkileneceğini öngördüğü 

olağanüstü durumların varlığı halinde alınacak önlemleri belirlemeye ve bu önlemleri 

uygulamaya yetkili olduğunu, söz konusu durumlarda limitlerin değiştirilmesi, risk 

hesaplama yöntem ve parametrelerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi, takas 

süre ve şartlarının değiştirilmesi, teminat çekilmesinin belirli süre ve şartlarla 
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sınırlandırılması, işlem saatlerinin değiştirilmesi, emir iletiminin durdurulması, işlemlerin 

iptali ve diğer her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, 

m. Bu Sözleşmeden 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, 

n. Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda Takasbank düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuatta 

yer alan hükümlerin uygulanacağını, söz konusu mevzuatta değişiklik olması durumunda 

değişen hükümlerin uygulanacağını,  

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 5- TPP TALİMATLARININ FAKS/ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA İLETİLMESİ  

(1) Üye yetkililerince imzalanmış talimatların Takasbank’a faks/elektronik posta yoluyla iletilmesi 

halinde Takasbank, kendi ihtiyarında olmak üzere, faks/elektronik posta yoluyla gönderilen talimatı 

yazı aslı gibi kabul ederek, faks/elektronik posta teyidi beklemeksizin yerine getirmeye yetkilidir.  

(2) Üye, Takasbank’a faks/elektronik posta yoluyla talimat iletilmesinden sonra yapılacak işlemlerden 

doğacak ve bu Sözleşme hükümleri uyarınca Takasbank’a atfedilemeyecek olan bütün sonuçları 

peşinen kabul eder.  

(3) Üye, Takasbank’a faks/elektronik posta yoluyla talimat göndermesi durumunda;  

a. Talimatların, Sözleşmenin sonunda belirtilen veya Takasbank’a yazılı olarak bildirilen faks 

numarasından/elektronik posta adresinden iletileceğini, faks numarasının/ elektronik  posta 

adresinin değişmesi halinde bu durumu yazılı olarak derhal Takasbank’a bildireceğini,  

b. Sadece yetkilileri tarafından Takasbank’a faks/elektronik posta ile talimat iletilmesi için 

gerekli önlemleri alacağını, 

c. Faks/elektronik posta ile gönderilen talimatın bütün sayfalarının, Üye’yi temsil ve ilzama 

yetkili kişiler tarafından imzalanacağını, 

ç. Faks/elektronik postanın gönderilmesini müteakip beş iş günü içerisinde talimatın asıl 

nüshalarını teyit için posta ile veya yetkili elemanları aracılığı ile elden Takasbank’a teslim 

edeceğini, 

d. Takasbank’ın, faks/elektronik posta ile iletilen talimatları uygulamayıp asıl metnin kendine 

ulaşmasını bekleme hakkına sahip olduğunu, faks/elektronik posta ile iletilen talimatı 

uygulamış ise, faks/elektronik posta talimatının orijinal metni Üye tarafından bu Sözleşme 

koşullarında belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda, yapılan işlemlerin 

geçerli ve bağlayıcı olacağını, bu talimatların uygulanması nedeniyle doğabilecek her türlü 

zararı karşılayacağını ve TAKASBANK’a herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini,  

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

(4) Takasbank, Üye’nin gönderdiği, faks/elektronik posta talimatını aldığında, üçüncü fıkranın (ç) 

bendi uyarınca gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirir. Ancak, 

Takasbank’ın herhangi bir neden ileri sürmeksizin faks/elektronik posta ile iletilen talimatı yerine 

getirmeme hakkı saklıdır. Bu durumda Üye’ye bildirimde bulunur.  

(5) Takasbank, Üye tarafından kendisine bildirilen faks numarası/elektronik posta adresi dışında farklı 

bir faks numarası/elektronik posta adresinden gönderilen talimatı işlemin aciliyeti ve durumun 

gereklerine göre gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda takdir yetkisine sahiptir.  
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(6) Üye’nin faks/elektronik posta yolu ile gönderdiği talimat gerçekleştirildikten sonra teslim edilen 

orijinal talimat metni arasında farklılık olduğu tespit edilirse, Takasbank’a faks/elektronik posta 

yolu ile ulaşan talimat geçerli kabul edilir. Bu durumda Üye’nin itiraz hakkı bulunmamaktadır.  

(7) Üye, 

a. Faks/elektronik posta yoluyla gönderilen metin ile asıl talimat yazısı ve/veya imza 

sirkülerleri arasındaki ilk bakışta ayırdedilemeyecek imza benzerliklerinden, 

b. Faks/elektronik posta  talimatıyla ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, 

c. Yetkisiz kişilerce gönderilen talimatların sonuçlarından, 

ç. Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya 

arızalanmasından, 

d. Faks numarası/elektronik posta adresi değişikliğini Takasbank’a bildirmeden talimat 

göndermesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan, 

e. Faks/elektronik posta yoluyla iletilen talimatın yanlış ve/veya eksik olması nedeniyle 

doğacak sonuçlardan, 

f. Üçüncü kişilerin kusurlarından,  

Takasbank’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 6- İŞLEM LİMİTLERİ 

(1) Üye, TPP’de Takasbank’ın kendisine tahsis ettiği limitler çerçevesinde işlem yapacağını kabul eder. 

(2) İşlem limiti gizli olup, Takasbank tarafından Üye’ye yazılı olarak bildirilir.Üye’ye tahsis edilmiş 

olan işlem limitleri, Takasbank’ın taahhüdü değildir. Takasbank, Üye’yi bilgilendirmek suretiyle 

limitleri artırmaya, eksiltmeye, dondurmaya, iptal etmeye veya limitlerle ilgili her türlü 

düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Üye, Takasbank’ın bu yetkisini kullanmasına karşı itiraz 

hakkının bulunmadığını kabul eder.  

MADDE 7- TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR  

7.1. Teminatların Tesisi 

(1) Üye, TPP işlemleri ile ilgili olarak Takasbank tarafından belirlenen tür ve miktarda teminatı tesis 

etmek zorundadır. Üye, TPP’de gerçekleştireceği alım satım işlemine konu tutar için Takasbank 

tarafından belirlenen oran kadar değerlenmiş teminatı Takasbank tarafından saptanan koşullarda 

tevdi etmekle yükümlüdür. Teminatların tesisi, ilgili teminat hesaplarına aktarım ile gerçekleşir.  

(2) Üye’nin teminat olarak tevdi ettiği kıymetler üzerinde tasarruf yetkisinin bulunması zorunludur. 

Takasbank, Üye’nin mali yapısına ve işleme konu varlıkların risk düzeyine bağlı olarak, belirlenen 

başlangıç ve asgari bulundurulması gereken teminat oranını ve/veya teminata kabul edilebilecek 

varlık türlerini Üye’ye bildirmek suretiyle değiştirmeye yetkilidir. Bu durumda Üye, herhangi bir 

itiraz ileri sürmeksizin teminat oranını Takasbank tarafından talep edilen orana yükseltmeyi ve 

teminat türünü değiştirmeyi, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde temerrüt 

hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

(3) Üye, teminat olarak vereceği varlıkların kompozisyonunun Takasbank tarafından belirlenecek 

sınırlar içinde olmasını sağlamakla ve belirlenen kompozisyon içinde kalmasını takip ve teminle 

mükelleftir.  

(4) Takasbank’ın teminat olarak aldığı malvarlığı değerleri üzerinde hak ve yetkisi hiçbir şekilde 

sınırlandırılamaz.  

7.2. Teminat Amacıyla Temlik  

(1) Üye, TPP’de gerçekleşen işlemlerin teminatı ve garanti fonu katkı payı olarak tevdi edilen sermaye 

piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata ve garanti fonu katkı payına  konu olabilecek diğer 
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varlıklar ve nakdin mülkiyetini teminat amacıyla Takasbank’a devrettiğini, müşterisi hesabına 

gerçekleştirdiği işlemler için Takasbank’a teslim ettiği bu kıymetler ve/veya varlıklar üzerinde 

müşterisi ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde tasarruf hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve 

taahhüt eder.  

(2) Üye’nin Takasbank’a tevdi ettiği teminat ve garanti fonu katkı payı  konusu sermaye piyasası 

araçları, kıymetli madenler, teminata/garanti fonu katkı payına  konu olabilecek diğer varlıklar ve 

nakit üzerinde tasarruf yetkisinin bulunmaması, Takasbank’ın teminatlar ve garanti fonu katkı payı 

olarak tevdi edilen varlıklar  üzerinde ayni hak iktisabına engel olmaz. Üyenin Takasbank’a tevdi 

ettiği teminatlar ve garanti fonu katkı payları üzerinde tasarruf hakkının bulunmaması nedeniyle 

meydana gelebilecek zararlardan sorumluluk Üye’ye ait olup, Takasbank’a herhangi bir sorumluluk 

yüklenemez.  

(3) Teminat ve garanti fonu katkı payları konusu sermaye piyasası araçlarının, kıymetli madenlerin, 

teminata/garanti fonu katkı payına konu olabilecek diğer varlıklar  ve nakdin mülkiyetinin 

Takasbank’a teminat amacıyla temliki, teminat/ garanti fonu katkı payı hesaplarına aktarım ile tesis 

edilmiş olur.  

(4) Takasbank, kendisine devredilen sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata ve garanti 

fonu katkı paylarına  konu olabilecek diğer varlıklar  ve/veya nakit üzerinde mülkiyet hakkının 

sağladığı tüm kullanma, yararlanma ve paraya çevirme yetkilerine sahiptir.  

7.3. Teminatların Değerlemesi ve Tamamlama Çağrısı 

(1) Teminatlar, Takasbank tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde her iş günü itibarıyla değerlenir. 

Üye’nin yatırmış olduğu değerlenmiş teminat, Takasbank tarafından belirlenen asgari seviyenin 

altına düştüğü takdirde, Takasbank teminat eksikliğinin tespit edildiği gün itibarıyla teminat oranını 

başlangıç teminat oranına tamamlayacak miktarda değişim teminatını yatırmak üzere elektronik 

posta yoluyla veya Üye’nin ekranlarına mesaj ve raporlama yapmak suretiyle teminat tamamlama 

çağrısında bulunur. Üye, teminat tamamlama çağrısının sistemde oluşturulma anında, başkaca bir 

ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı alarak kendisine ulaştığını kabul eder. Üye’nin 

sorumluluğu, Takasbank tarafından yapılan teminat tamamlama çağrısının Üye’ye ulaştığı anda 

başlar. Üye, bildirimin yapıldığı gün itibarıyla teminatları hiçbir koşul ileri sürmeksizin 

tamamlamakla yükümlü olup, bu karara karşı itiraz hakkının olmadığını kabul eder.  

7.4. Teminatlardan ve Garanti Fonu Katkı Paylarından Doğan Haklar  

(1) Teminat amacıyla ve garanti fonu katkı payı olarak  devredilen sermaye piyasası araçları, kıymetli 

madenler, teminata  konu olabilecek diğer varlıklar ve nakdin temettü, kira ve faiz getirileri, 

bedelsiz sermaye artırımından kaynaklanan yeni paylar ile rüçhan hakkı bedelinin Üye tarafından 

yatırılması sonucu oluşacak yeni payların mülkiyeti, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın teminat 

amacıyla Takasbank’a devredilmiş kabul edilir.  

7.5. Teminatların ve Garanti Fonu Katkı Paylarının  İadesi 

(1) Takasbank, Üye’nin TPP’de gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yükümlülüklerini vadesinde yerine 

getirmesi şartıyla ve Üye’nin talebi üzerine teminat olarak aldığı kıymetleri ve/veya varlıkları 

mislen, bunun mümkün olmaması halinde eşdeğerini iade eder.  

(2) Bu Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teminatların kullanılması gereken durumlar 

ortaya çıkmış ve Takasbank teminatlardan alacağının tamamını karşıladıktan sonra teminatlardan 

artan kısım söz konusu olmuşsa Takasbank, kalan teminatı Üye’nin talebi üzerine mislen, bunun 

mümkün olmaması halinde eşdeğerini iade eder. 

(3) Garanti fonu katkı paylarının iadesi ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. 
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MADDE 7A-  GARANTİ FONU  

(1) Takasbank, üyelerin tesis ettikleri teminatların yetersiz kalması durumunda kullanılmak üzere 

üyelerin katkı payları ile oluşturulan bir Garanti Fonu kurar. Üye, Takasbank tarafından idare ve 

temsil olunan, Üye’nin veya TPP’de işlem gerçekleştiren diğer üyelerin temerrüdü nedeniyle 

teminatı aşan zararların karşılanması amacıyla oluşturulan garanti fonuna katılmak zorundadır.  

(2) Üye, Takasbank tarafından talep edilen miktar ve türde varlığı garanti fonu katkı payı olarak, ilgili 

mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevdi etmekle yükümlüdür. Üye’nin garanti fonu 

katkı payı olarak tevdi ettiği kıymetler üzerinde tasarruf yetkisinin bulunması zorunludur. Garanti 

fonu katkı paylarının tesisi, ilgili hesaplara aktarım ile gerçekleşir. Takasbank’ın garanti fonu katkı 

payı olarak aldığı malvarlığı değerleri üzerinde hak ve yetkisi hiçbir şekilde sınırlandırılamaz.  

(3) Garanti fonu katkı payları, ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde Takasbank tarafından 

değerlenir. 

(4) TPP için oluşturulan garanti fonunun piyasadaki fiyat değişimleri nedeniyle değer kaybetmesi, 

garanti fonu katkı paylarının kullanılması, Üye’nin garanti fonu katkı payı yükümlülüklerinin 

artması ve diğer nedenlerle garanti fonunun ilgili mevzuat ile belirlenen seviyenin altına düşmesi 

halinde Takasbank tarafından Üye’ye garanti fonu tamamlama çağrısı yapılır.  

(5) Garanti fonu katkı payı tamamlama çağrısı, elektronik posta iletimi veya Takasbank tarafından 

sağlanan Üye ekranlarına mesaj ve/veya raporlama yoluyla yapılır. Üye, tamamlama çağrısının 

sistemde oluşturulma anında, başkaca bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı alarak 

kendisine ulaştığını kabul eder. 

(6) Üye’nin sorumluluğu, Takasbank tarafından yapılan garanti fonu katkı payı tamamlama çağrısının 

Üye’ye ulaştığı anda başlar. Tamamlama çağrısının yerine getirilme süresi Takasbank tarafından 

Prosedür’de belirlenir. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili mevzuatta belirlenen 

oranda temerrüt faizi işletilir. 

(7) Üye, yatırılmış garanti fonu katkı payları ile ilave garanti fonu katkı paylarının ilgili mevzuat 

çerçevesinde Takasbank tarafından diğer üyelerin borcu nedeniyle kullanılmasına herhangi bir itiraz 

hakkının olmadığını kabul eder. Bir diğer üyenin borcu nedeniyle, Üye’nin garanti fonu katkı payına 

başvurulmuşsa, borçlu olan üyenin takibinden sağlanan kaynak, ilgili mevzuatta belirlenen sırada 

ve esaslar çerçevesinde, Üye’nin yatırmış olduğu ve diğer üyenin borcu nedeniyle kullanılan katkı 

paylarının iadesinde kullanılır. İade garameten yapılır. 

(8) Üye, diğer üyelerin borcu nedeniyle garanti fonu katkı paylarının Takasbank tarafından kullanılması 

halinde, borçlu üyeler hakkında Takasbank tarafından yapılan kanuni takibin kısmen veya tamamen 

neticesiz kalması nedeniyle zararının kısmen veya tamamen karşılanamaması durumunda, 

Takasbank’a karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

(9) Üye tarafından tesis edilen nakit Türk Lirası garanti fonu katkı paylarının zorunlu karşılık olarak 

tesis edilecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutarı kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak, 

Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırılır. Nemalandırma işlemi, 

Takasbank limitleri dâhilinde yapılır. Nemalandırılma sonucu elde edilen brüt nema tutarlarından, 

vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile Takasbank komisyonu düşülür. Bakiye nema tutarı, Üye’nin 

teminat hesabına eklenir. Olağandışı piyasa koşullarında nemalandırma yapılmayabilir. Piyasa 

koşulları nedeniyle Takasbank tarafından nemalandırma yapılamaması halinde nema ödenmez. 
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MADDE 8- BORCUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜT  

(1) Üye, TPP işlemleri nedeni ile oluşan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyi taahhüt eder. 

Üye’nin borcu aşağıdaki hallerde muaccel hale gelir.  

a. TPP’de gerçekleştirilen işlemlerin vadesinin/valörünün gelmesi, 

b. Üyenin teminat tamamlama  ve/veya ve garanti fonu katkı payı tamamlama 

yükümlülüklerini  ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan 

tamamlama çağrılarına rağmen yerine getirmemesi, 

c. İlgili mevzuat uyarınca Üye’nin faaliyetlerinin kısıtlanması gereken durumların ortaya 

çıkması nedeniyle Takasbank tarafından Üye’nin yükümlülüklerinin tasfiyesine karar 

verilmesi.  

(2) Üye, borcun muaccel hale geldiği tarihte, ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 

yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Takasbank tarafından protesto çekilmesine ihtarname 

gönderilmesine, süre verilmesine mahal kalmaksızın temerrüde düşmüş olur. Üye’nin temerrüt hali, 

Takasbank’ın kayıt ve defterlerine göre borç asıl ve fer’ileri ile birlikte tamamen ödeninceye kadar 

devam eder.  

(3) Üye temerrüde düşmesi durumunda, temerrüdün doğduğu tarihten kapandığı tarihe kadar geçen 

günlere ait, Prosedür’de belirlenen oranda temerrüt faizi ve yasal kesintileri ödemekle yükümlüdür.  

(4) Takasbank, Üye’nin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ifa etmemesinden dolayı temerrüt 

faizini aşan bir zarara uğramışsa, Üye bu zararları da karşılamakla yükümlüdür. Takasbank, Üye’nin 

muaccel hale gelen borçları, bu borçtan kaynaklanan her türlü faiz ve diğer masraflar ve temerrüt 

faizini aşan zararları için Üye’nin Takasbank nezdindeki varlıkları ile diğer her türlü hak ve 

alacakları üzerinde takas, mahsup ve hapis hakkına sahiptir.  

(5) Üye’nin fon alması durumunda vadeden önce borcunu ödeyerek işlemi sonlandırmayı talep etme 

hakkı yoktur. Ancak, Takasbank tarafından uygun görülmesi halinde, anapara ile birlikte vade 

sonuna kadar işleyecek faizi ödemek şartıyla vadeden önce borcunu kapatabilir. Bu Sözleşme ve 

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde borcun vadesinden önce muaccel hale gelmesi durumunda 

Üye, erken kapatılan tutarın vade sonuna kadar ve temerrüt süresince işleyecek faizini Takasbank’a 

ödemekle yükümlüdür. 

(6) Üye’nin borcu birinci fıkranın (c) bendi uyarınca muaccel hale gelmişse Üye, vade tarihini 

geçmemek kaydıyla en geç Prosedür’de belirlenen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirir. 

Böyle bir durumda temerrüt hükümleri, vade tarihini geçmemek kaydıyla en geç Prosedür’de 

belirlenen sürenin sonunda uygulanmaya başlar. 

(7) Takasbank, işlemin valör ya da vadesinde Üye’nin alacağını ödememiş veya kısmen ödemişse ise, 

Üye’ye  Prosedür’de belirlenen esaslara göre mağduriyet ödemesi yapılır. Ancak Üye, mağduriyet 

ödemesini aşan bir zarara uğradığı iddiasıyla Takasbank’tan bu zararının tazmin edilmesi talebinde 

bulunamaz.  

(8) Takasbank, temerrüde düşen Üye’nin önce hesaplarına, sonra teminatlarına  başvurur. Üye, teminat 

tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle borcun muaccel hale gelmesi 

durumunda, Takasbank’ın, temerrüt hükümleri çerçevesinde teminatları nakde dönüştürmek 

suretiyle borçlarının tamamını veya vadesi en yakın olan borcundan başlamak kaydıyla, teminat 

oranı başlangıç oranına ulaşıncaya kadar borçlarını tasfiye etmek hakkını haiz olduğunu kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 
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(9) Üye’nin temerrüdü nedeniyle ya da Sözleşme veya ilgili mevzuat hükümlerinde  öngörülen 

nedenlerle teminatlardan ve garanti fonu katkı paylarından Takasbank’ın alacaklarının karşılanması 

söz konusu olduğunda Takasbank, herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya 

idari merciden izin ya da onay alma, teminatın/garanti fonu katkı payının açık artırma ya da başka 

bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, 

teminat/ garanti fonu katkı payı konusu malvarlığını, Takasbank en iyi gayret göstererek organize 

ve/veya tezgah üstü piyasalardan satarak satım bedelinden alacağını karşılama hakkına sahiptir. 

Teminattan/garanti fonu katkı payından alacağın karşılanmasının gerektiği durumlarda Takasbank 

dilerse, teminatın/garanti fonu katkı payının alacağını karşılamaya yetecek kadarını mülkiyetinde 

tutma hakkını da kullanabilir. Böyle bir durumda Takasbank, teminat/garanti fonu katkı payı konusu 

kıymetlerin ve/veya  varlıkların seçim hakkını kullandığı andaki değerini esas alır. Teminata/garanti 

fonu katkı payına konu olan BİAŞ payları bakımından ise Takasbank ile Borsa İstanbul A.Ş arasında 

akdedilen Temerrüde Düşen Takasbank Üyelerinin Mülkiyetindeki Borsa İstanbul A.Ş Paylarının 

Borsa İstanbul A.Ş’ye Devrine İlişkin Protokol ile belirlenen fiyat esas alınacaktır. 

(10) Üye temerrüt süresince TPP’de işlem yapamayacağını, teminatlarına bloke konulacağını ve 

teminat çıkışına izin verilmeyeceğini kabul eder. 

(11) Üye’nin temerrüdü durumunda Takasbank temerrüdün kapatılabilmesi amacıyla Prosedür’de 

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Üye adına TPP’de alış işlemi gerçekleştirebilme yetkisine 

sahiptir. Bu durumda temerrüde düşmüş olan Üye işlemlerin gereği olan teminatı getirmekle 

yükümlüdür. Üye, teminat tamamlama çağrısını yerine getirmediği takdirde temerrüde düşmüş 

kabul edilir ve temerrüt hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında temerrüdün kapatılabilmesi 

amacıyla Takasbank tarafından yapılan alış işlemlerinden doğabilecek her türlü zarardan alış 

işleminin yapılmasına sebep olan mütemerrit üye sorumludur.  

MADDE 9- ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLAR 

(1) Üye, TPP’de gerçekleştirdiği her işlem için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen 

komisyonu Takasbank’a ödemekle yükümlüdür. Komisyon tutarı, Üye hesabından re’sen tahsil 

edilir.  

 

(2) Üye, TPP’de gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle oluşan yükümlülükler ile doğrudan veya dolaylı 

her türlü masraf (vergi, resim, fon ve harçlar) ile sair her türlü gider ve yasal kesintinin Takasbank’ın 

belirleyeceği sürelerde ödenmesinden sorumlu olduğunu, 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;Takasbank tarafından tahsil edilmiş olan faiz, komisyon ve yasal kesintilere itiraz hakkının 

bulunmadığını; hiçbir surette bunların iadesini ve/veya azaltılmasını istemeyeceğini kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 

 

(3) Üye, TPP’de gerçekleşen işlemlerin herhangi bir aşamasında doğan ve doğabilecek Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisi ile sair vergileri ödemekle yükümlüdür.  
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MADDE 10- TEBLİGAT ADRESİ 

(1) Taraflar, bu Sözleşme'nin 1 inci maddesinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri, diğer tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak 

tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.  

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ 

(1) Bu Sözleşme süresiz olarak  akdedilmiş olup, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Taraflar, karşılıklı 

olarak feshi ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. Üye’nin bu Sözleşmeyi feshetmesi 

için asgari üç ay öncesinden feshi ihbarda bulunması zorunludur. Sözleşmenin feshedilmiş olması, 

tarafların fesih tarihine kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan, bu Sözleşme ve ilgili mevzuattan 

kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.  

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN TADİLİ 

(1) Takasbank, yasal ve/veya teknik zorunluluklar veya TPP’nin işlerliği ve güvenilirliğinin olumsuz 

etkileneceğini öngördüğü olağanüstü durumların varlığı halinde bu Sözleşme hükümlerini kısmen 

veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Takasbank, bu değişiklikleri Üye’ye noter aracılığıyla 

bildirir. Üye, bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen yedi gün içinde bu değişikliklere açıkça 

herhangi bir itirazda bulunmadığı takdirde, bildirimin tebliğinden itibaren geçecek yedi günlük 

sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılır. İtiraz halinde ise Sözleşme, itirazı 

izleyen yedinci günün sonunda feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmiş olması, 

tarafların fesih tarihine kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan bu Sözleşme ve ilgili mevzuattan 

kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.  

MADDE 13- DEVREDİLMEZLİK 

(1) Üye, Takasbank’ın onayı olmaksızın bu Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü 

kişilere devredemez.  

MADDE 14- DELİL SÖZLEŞMESİ 

(1) Üye, TPP’de gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, 

uyuşmazlık konusu işlemle ilgili sadece Takasbank teyit mesajlarının, bilgisayar ve ses kayıtlarının, 

Takasbank faks numarasına/elektronik posta adresine gönderilen talimat mektuplarının ve 

Takasbank tarafından tutulan diğer kayıtların kesin delil olduğunu kabul eder. 

MADDE 15- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

(1) İşbu Sözleşmeden kaynaklanan/doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez 

mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

İşbu 15 maddeden ibaret Sözleşme taraflarca, İstanbul’da ………………..tarihinde iki nüsha olarak 

imzalanmıştır.  
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İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.  adına; 

 

İmza  : …………………………….                             …………………………………….                      

Adı Soyadı : …………………………….                            ………………..……………………                     

Unvan  : ……………………………                            …………………………………….. 

 

Adres    : Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer 34467 İstanbul                              

Vergi Dairesi   : Büyük Mükellefler                           

Vergi Numarası  : 4810026931 

Ticaret Sicil Numarası : 276870 

Mersis Numarası  : 0481002693100015  

İşletme Merkezi  : İstanbul 

İnternet Adresi    : www.takasbank.com.tr 

Mail Adresi   : ppe@takasbank.com.tr 

Telefon   : 212 315 25 25 

Faks    : 212 315 25 50 

 

 

 

………………………………………………………………………………..…………….… A.Ş. adına;  

 

     

 

İmza  : .………………………………..                        .………………………………….. 

Adı Soyadı : ……..………………………….                        .…………………………………..                            

Unvan  : ……..…………………………                         …………………………………… 

 

Adres   : ………………………………………………………………………..                             

Vergi Dairesi  : ………………………………………………………………………..                           

Vergi Numarası : ……………………….……………………………………………… 

Sicil Numarası  : ……………………………………………………………………….. 

MERSİS Numarası : ………………………………………………………………………... 

İşletme Merkezi : ….……………………………………………………………………. 

İnternet Adresi  :  …..……………………….………………………………………….. 

Mail Adresi  : ……………………………………………………………………….. 

Telefon  : ……………………………………………………………………….. 

Faks   : ……………………………………………………………………….. 


