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Kurumunuzun gerçekleştirdiği Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi Teminat Saklama İşlemleri 

dolayısıyla ekte imzalanmasını talep ettiğimiz Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi Teminat 

Saklama Hizmeti Katılımcı 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- Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi Teminat Saklama Hizmeti Katılımcı Sözleşmesi  

2- Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi Teminat Saklama Hizmeti Katılımcı Sözleşmesi  

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu 

 

 

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

 

Ad – Soyad : 

 

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

Kurumunuzla yapacağımız Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi Teminat Saklama Hizmeti 

Katılımcı Sözleşmesi (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 “Teminat Saklama Hizmetine İlişkin Genel Esaslar” başlıklı 4’üncü maddesi 

kapsamında; 

-TAKASBANK aracılığıyla gerçekleştirilecek olan Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemine 

(YTH) ait teminat saklama hizmetine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında belirlenecek uygulama 

esasları, TAKASBANK ve BKM tarafından yayımlanır.   

-TAKASBANK, Kurumunuzun, BKM ve diğer katılımcılara karşı yükümlülüklerinden dolayı 

sorumlu tutulamaz. 

-Kurumunuzun YTH Sistemine olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle 

teminatlarınızın kullanılmasına ilişkin yetki BKM’dedir. TAKASBANK, BKM’nin talimatı ile 

teminatları nakde çevirirken Kurumunuzun onayını almak zorunda değildir. 

 

2) Sözleşmenin “Katılımcı’nın Sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesi kapsamında; 

 

- YTH Sistemin’de gerçekleştirilecek tüm işlemler kapsamında ilgili mevzuat hükümleri ve 

bu Sözleşme şartlarının uygulanacağını, Takasbank’ın söz konusu mevzuatı teminat 

saklama kuruluşu olarak yorumlamaya, açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de 

dikkate alarak karar vermeye ve uygulamayı yönlendirmeye yetkili olduğunu,  

- Takasbank Sistemlerinde gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Takasbank tarafından 

duyurulan ve duyurulacak tüm kurallara uymayı Takasbank tarafından belirlenen tüm 

şartları ve yükümlülükleri yerine getireceğinizi, 

- Takasbank Sistemlerinin 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 bulunduracağınızı,   

- Takasbank Sistemlerinin kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla 

Takasbank tarafından yapılan sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum 

sağlayacağınızı ve davet edildiğiniz testlere iştirak edeceğinizi, 

- İşlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini tehlikeye sokacak faaliyetlerden 

kaçınacağınızı; sistemin işleyişi ile ilgili sorunlarda kusurlu olduğunuz hallerde oluşacak 

tüm zarar ve ziyanı karşılayacağınızı,   

- Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında tüm yükümlülüklerin ifası ile çalışanlarınızın 

görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden sorumlu olduğunuzu, 
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- Takasbank sistemi üzerinde işlem yapmak üzere yetkilendirdiğiniz temsilcilerinizin 

gerçekleştirdiği her türlü işlemden doğan yükümlülükler açısından sınırsız sorumlu 

olduğunuzu, 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 

Kurumunuza 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 olduğunuzu, temsilcilerinizin 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 

Kurumunuza ait olduğunu, 

- Web üzerinden eriştiğiniz 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 olduğunuzu, 

- Sistem aracılığı ile gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerle ilgili sorumluluğun Kurumunuza 

ait olacağını, kendi kusurunuzdan kaynaklanan nedenlerle Takasbank’ın ve/veya üçüncü 

şahısların zarara uğraması durumunda bu zararları karşılayacağınızı, 

- Sistem aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde Kurumunuz 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 işlemlerinizin tamamlanamaması nedeniyle doğabilecek zararlardan 

Takasbank’ı sorumlu tutmayacağınızı ve bu zararların karşılanması için Takasbank’tan 

herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, 

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

saatlerin Kurumunuza bildirilmek suretiyle her zaman değiştirilebileceğini, 

- Takasbank’ın ilgili mevzuat ve bu Sözleşme kapsamında sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin 

olarak uygulayacağı ücret ve komisyonları ilgili düzenlemelerde belirlenen sürelerde 

ödemeyi,   
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- 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 olduğunuzu, 

 

- İlgili mevzuat’ın ve bunlara ilişkin değişikliklerin bu Sözleşme’nın ayrılmaz parçası 

olduğunu , 

- BKM’nin onayı olmaksızın rehinli hesaplar üzerinde BKM’nin tasarruf yetkisini kısıtlayan 

ya da kaldıran talimatlar iletmeyeceğini; BKM’nin onayı olmaksızın iletilen talimatların 

Takasbank tarafından BKM’ye bildirileceğini ve konuya ilişkin BKM’nin cevap 

iletebilmesi amacıyla makul bir süre bekleneceğini bu sürede talimatınızın işleme 

konulmayacağını ve bu nedenle Takasbank’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat 

talebinde bulunmayacağınızı, 

- Teminatların kullanılması gereken durumlarda; TAKASBANK’ın teminata konu varlıkları 

BKM’nin talimatıyla en iyi gayretle nakte dönüştürerek YTH sistemi mutabakat hesabına 

aktaracağını, bu işlemler nedeniyle TAKASBANK’tan her ne nam altında olursa olsun 

tazminat talebinde bulunmayacağınızı 

 

             kabul ve taahhüt etmektesiniz. 

3) Sözleşmenin “Teknik Altyapı” başlıklı 7’nci maddesi kapsamında; TAKASBANK 

uygulamaları internet üzerinden erişim yöntemi ile çalışmakta olup, TAKASBANK erişim 

yöntemlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. TAKASBANK sistemlerine erişim 

TAKASBANK tarafından duyurulan erişim saatleri arasında sağlanacak olup, TAKASBANK 

erişim saatlerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler katılımcılara duyurulur. 

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

TAKASBANK tarafından sunulan hizmetlere ilişkin ücret tarifesi ve bu tarifede yapılacak 

değişiklikler TAKASBANK tarafından belirlenip, Katılımcılara duyurulur. Söz konusu ücret 

tarifesinin belirlenmesinde TAKASBANK'ın yasal yükümlülükleri ve bu işlemlere ilişkin 

giderleri dikkate alınır. 

5) Sözleşmenin “Delil Sözleşmesi” başlıklı 11’inci maddesi uyarınca bu sözleşmeden doğabilecek 

uyuşmazlıkların çözümünde uyuşmazlık konusu işlemle ilgili sadece TAKASBANK 

tarafından tutulan kayıtlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193 üncü maddesi gereği kesin delil 

teşkil edecektir.  

6) Sözleşmenin “Uyuşmazlıkların Giderilmesi” başlıklı 12’nci maddesi uyarınca bu sözleşmeden 

doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkili olacaktır.  
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YTH Teminat Saklama Hizmeti alan  Katılımcısının Beyanı: 

 

YTH Teminat Saklama hizmetine yönelik Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi Teminat Saklama 

Hizmeti Katılımcı Sözleşmesi 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 Kurumunuzca özellikle dikkat çekilen maddeleri okuduğumuzu, 

incelediğimizi, değerlendirdiğimizi, Kurumumuz için getirdiği yükümlülükleri anladığımızı, bahse 

konu genel işlem şartlarını ve Kurumunuzca özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak 

kabul ettiğimizi, Sözleşme kurulduğunda bunların genel işlem şartları olarak bizi bağlamasına rıza 

ve kabulümüzün olduğunu beyan ederiz.  

 

  

 

 

KATILIMCI:  

Ünvan+ Kaşe+İmza:  

 

Tarih: 

 


