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                                                 BANKALARARASI KART MERKEZİ  

                                        YURTİÇİ TAKAS VE HESAPLAŞMA SİSTEMİ 

                          TEMİNAT SAKLAMA HİZMETİ İÇİN KATILIMCI SÖZLEŞMESİ  

 

 

1. Taraflar  

Sözleşme;   

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul adresinde faaliyet 

gösteren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Bundan böyle TAKASBANK olarak 

anılacaktır.) ile  ………………………………………………….…………………………………..  

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

 …………………………………………………………………………..……………….. arasında 

imzalanmıştır. 

 

 Taraflar, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.   

 

2. Tanım ve kısaltmalar  

Bu Sözleşme’de geçen;  

 

BKM : Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’yi, 

EFT : Elektronik Fon Transferi’ni, 

EMKT : Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi’ni, 

İlgili Mevzuat : 27/06/2013 Tarihinde 28690 Sayı ile Resmi Gazetede 

yayımlanan 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet 

Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para Kuruluşları Hakkında Kanunu ve buna ilişkin TCMB 

alt düzenlemelerini, BKM Yurt İçi Takas ve Hesaplaşma 

Sistemi Yönetmeliğini,  İstanbul Takas ve Saklama 

Bankası A.Ş. YTH Sistemi Teminat Saklama Hizmeti 

Prosedürünü, 
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Prosedür 

 

Rehinli Hesaplar                                      

 

:  

 

: 

 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. YTH Sistemi 

Teminat Saklama Hizmeti Prosedürünü, 

Sistem Katılımcıları lehine rehin tesis edilen TL nakit ve 

DİBS depo hesaplarını, 

Sistem : Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma (YTH) Sistemi’ni, 

Sistem Katılımcısı : Bankalar ve Sisteme Katılımcı diğer kuruluşları, 

Sistem İşleticisi : Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’yi, 

Sözleşme : Taraflar arasında imzalanan işbu sözleşmeyi, 

Takasbank              

Takasbank Sistemleri                                                                                                                                         

: 

: 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi, 

Takasbank’ın BKM’ye sunmuş olduğu Teminat Saklama 

Hizmeti Sözleşmesinde yer verilen sorumluluklarını yerine 

getirmesi için işlettiği bilgi sistemlerini, 

Teminat : 

 

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş hazine 

bonosu, TL ödemeli devlet iç borçlanma senetleri ve nakit 

TL’yi, 

YTH Sistemi Hesapları : Rehinli Hesaplardaki varlıkların paraya çevrilme 

işlemlerinde kullanılmak üzere, BKM’nin kendi namına 

 ve Rehin Alan Katılımcılar hesabına, TAKASBANK 

nezdinde açılan ve TAKASBANK tarafından bu işe  

özgülenmiş hesapları ifade etmektedir.  

 

3. Sözleşme’nin kapsamı  

3.1.  Sözleşmenin kapsamı, TAKASBANK’ın BKM tarafından işletilen YTH Sistemi için 

oluşturulacak teminat mekanizması kapsamında vereceği teminat saklama hizmetine 

ilişkin, İlgili Mevzuat çerçevesinde TAKASBANK ve Katılımcı tarafından yerine 

getirilmesi gereken hususların belirlenmesidir.  
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4. Teminat Saklama Hizmetine İlişkin Genel Esaslar  

4.1.İlgili Mevzuat ile Sisteme yönelik teminat yönetiminin esasları belirlenmiştir. İlgili 

Mevzuat’ın teminat yönetimi işlemlerine ilişkin hükümlerinde yapılacak değişiklikler 

nedeniyle doğacak iş ve işlemler, bu Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ihtiyaç 

kalmaksızın TAKASBANK ve Katılımcı tarafından yerine getirilir. Katılımcı tarafından 

TAKASBANK aracılığıyla gerçekleştirilecek olan teminat saklama hizmetine ilişkin İlgili 

Mevzuat kapsamında belirlenecek uygulama esasları, TAKASBANK tarafından 

çıkarılacak Prosedür ile yayımlanır.   

 4.2.TAKASBANK, Katılımcının BKM ve diğer Katılımcılara veya BKM’nin Katılımcılara 

karşı yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz. TAKASBANK, BKM tarafından 

belirlenen zamanda ve tutarda Katılımcıdan talep edilen İlgili Mevzuat’ta belirtilmiş olan 

teminatları teslim almakla yükümlüdür.  

4.3. Katılımcı tarafından bireysel olarak teminat işlemlerinin yürütülmesi için TAKASBANK 

tarafından ilgili rehinli hesaplar açılır. Bu hesaplarla ilgili tüm işlemlerde BKM yetkilidir.   

4.4 Teminat olarak verilebilecek nakit ve nakit dışı teminatlara ilişkin esaslar İlgili Mevzuat’ta 

yer alır. Katılımcının BKM tarafından talep edilen Sistem Katılımcıları lehine  

TAKASBANK’a sunmuş olduğu teminatların toplam miktarının, Katılımcının 

bulundurması gereken teminat tutarından az olması halinde, TAKASBANK tarafından  

teminat tamamlama çağrısı yapılır. Sunulan teminatın; Katılımcının bulundurması gereken 

toplam teminat miktarından fazla olması durumunda, teminat fazlası İlgili Mevzuat’ta 

belirtilen süreler göz önünde bulundurularak, Katılımcı tarafından çekilebilir yada 

Katılımcının yazılı talebi üzerine TAKASBANK tarafından iade edilir.  

4.5. TAKASBANK, BKM adına Katılımcı bazında Sistem faaliyetlerine ilişkin kendisine 

sunulan teminat tutarının sistem katılımcıları lehine rehinli olduğunu kayıtlarına işler.  

4.6. Katılımcının Sisteme olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle teminatların 

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

nakde dönüştürmek üzere YTH Sistemi Hesaplarına aktarır ve BKM’nin talimatı ile nakde 

dönüştürerek Sisteme olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla BKM’nin TCMB 

nezdindeki mutabakat hesabına aktarır. TAKASBANK bu işlemler için Katılımcıdan 

ayrıca onay almak zorunda değildir. Katılımcı; Sistem İşleticisinin bu konularda tam 

yetkili olduğunu, bu nedenle Takasbank’tan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir 

tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
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4.7. Katılımcıya Takasbank tarafından yapılacak olan teminat tamamlama çağrısı esasları ve 

zamanlaması İlgili Mevzuat’ta yer almakta olup sözkonusu yükümlülükler bu çerçevede 

yerine getirilir.  

4.8. Katılımcı tarafından BKM adına TAKASBANK’a teminat olarak sunulan nakit dışı 

varlıklar, BKM tarafından belirlenen ve TAKASBANK Sistemine girilen değerleme 

katsayılarıyla değerlenir. 

5. TAKASBANK’ın Sorumlulukları  

5.1. Bu Sözleşme kapsamında teminat saklama hizmetlerini yerine getirirken, yeterli katkı ve 

çabayı sarfetmek, teminat saklama hizmetlerine ilişkin yedekli alt yapının ve gerekli 

yazılımların kurulması ve geliştirilmesi için BKM ile işbirliği içerisinde olmaktan,  

5.2. Teminat saklama işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için 

Sistem İşleticisi ve Katılımcı ile iletişimi sağlayacak olan altyapının kurulması ve kurulan 

Takasbank Sistemlerinin işletilmesinden,  

5.3. Takasbank Sistemlerinin   

5.3.1. Kesintisiz, güvenli, etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için 

gerekli önlemlerin alınmasından ve Katılımcının işlemlerinin düzenli olarak 

izlenmesinden,   

5.3.2. İlgili Mevzuat’la getirilen bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklere uyumu 

konusunda Katılımcı tarafından yerine getirilmesi gereken hususların takip 

edilmesinden ve Katılımcının söz konusu yükümlülüklere uymayan işlemleri 

hakkında BKM’nin bilgilendirilmesinden, 

 5.3.3. Gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgilerin gizliliği ve güvenliği ile ilgili olarak 

gerekli önlemlerin alınmasından,   

5.3.4. Beklenmedik bir şekilde Takasbank Sistemlerinin arızalanması ve ilgili 

Mevzuat hükümleri doğrultusunda tamamlanması gereken süreçlerin 

belirlenmiş olan süre zarfında tamamlanmayacağının ortaya çıkması 

durumunda,  

           Sistem İşleticisinin ivedilikle bilgilendirilmesinden, 

 

 

5.4. Sistem İşleticisi adına sunulan teminatların muhafazasından, teminatlara ilişkin 

gerçekleşen işlemlerin izlenmesinden, Katılımcının rehinli hesaplarında gerçekleştirilen 
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işlemler ve mevcut teminat seviyesi hakkında Sistem İşleticisi’nin ve Katılımcının 

zamanında ve doğru şekilde bilgilendirilmesinden,  

5.5. Aksi katılımcı tarafından bildirilmedikçe, Katılımcı tarafından TL cinsinden sunulan nakit 

işlem teminatlarının günün piyasa koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle 

günlük olarak nemalandırılmasından ve nema tutarlarının yasal yükümlülükler ve fon 

yönetim komisyonu düşülerek ilgili hesaplara aktarılmasından,  

5.6.  Katılımcı tarafından TAKASBANK’a ilgili Mevzuat uyarınca Sistem İşleticisi tarafından 

belirlenen tevdi edilecek teminatların kabul edilmesinden,   

5.7. BKM adına TAKASBANK tarafından yapılan teminat tamamlama çağrısına istinaden 

yapılan ödemelerin kabul edilmesinden,  

5.8. BKM’nin talimatı ile Katılımcıya herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın teminatların 

nakde çevrilmesinden ve BKM’nin TCMB nezdindeki mutabakat hesabına 

aktarılmasından,  

      5.9.Katılımcıya tanımlanan şifrelerin ve kullanıcı adlarının üçüncü kişilerle 

paylaşılmamasından,  

5.10.Takasbank’a Katılımcı tarafından ödenmesi gereken hizmet bedelleri hakkında, 

Katılımcıya ödeme bildirimi yapılmasından,   

sorumludur.  

6. Katılımcının Sorumlulukları   

6.1. Takasbank’a teslim edilen BKM tarafından belirlenen tutarda teminatın sistem 

katılımcıları lehine rehinli olduğunu kabul ettiğini, 

6.2. Sistemde gerçekleştirilecek tüm işlemler kapsamında; İlgili 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,   

6.3. Takasbank Sistemlerinde gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Takasbank tarafından 

duyurulan ve duyurulacak tüm kurallara uymayı Takasbank tarafından belirlenen tüm 

şartları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi,   
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6.4. 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 bulunduracağını,   

6.5. Takasbank Sistemlerinin kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla 

Takasbank tarafından yapılan sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum 

sağlayacağını ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini,    

6.6. İşlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini tehlikeye sokacak faaliyetlerden 

kaçınacağını; Takasbank sistemlerinin işleyişi ile ilgili sorunlarda kusurlu olduğu hallerde 

oluşacak tüm zarar ve ziyanı karşılayacağını,   

6.7. Bu Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında tüm yükümlülüklerin ifası ile çalışanlarının 

görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden sorumlu olduğunu,   

6.8. Takasbank sistemi üzerinde işlem yapmak üzere yetkilendirdiği temsilcilerinin 

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 

Katılımcıya 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 olduğunu, temsilcilerinin 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 

kendisine ait olduğunu,   

6.9. 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, 

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 olduğunu,   
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6.10. Takasbank Sistemleri aracılığı ile gerçekleştirmiş olduğu işlemlerle ilgili sorumluluğun 

kendisine ait olacağını, kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle Takasbank’ın ve/veya 

üçüncü şahısların zarara uğraması durumunda bu zararları karşılayacağını,   

6.11. Takasbank Sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde kendisi ile üçüncü kişiler 

arasında oluşabilecek ihtilaflarda Takasbank’ın taraf olmayacağını,   

6.12. Sistem ile ilgili Takasbank’ın kusuru dışında, teknik arıza, mücbir sebep ya da sair 

nedenlerle işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Takasbank’ı 

sorumlu tutmayacağını ve bu zararların karşılanması için Takasbank’tan herhangi bir 

talepte bulunmayacağını,   

6.13. İlgili Mevzuatta yer alan çalışma saatleri dışındaki taleplerin dikkate alınmayacağını, bu 

saatlerin Katılımcıya bildirilmek suretiyle her zaman değiştirilebileceğini,   

6.14. Takasbank’ın İlgili Mevzuat ve bu Sözleşme kapsamında sunmuş olduğu hizmetlere 

ilişkin olarak uygulayacağı üyelik teminatı, ücret ve komisyonları Prosedürde belirlenen 

sürelerde ödemeyi,   

6.15. 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,   

6.16. İlgili Mevzuatın ve bunlara ilişkin değişikliklerin bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası 

olduğunu ve İlgili Mevzuat çerçevesinde;   

 

6.16.1. BKM tarafından talep edilen teminatların TAKASBANK’ a zamanında ve 

doğru bir şekilde teslim edilmesinden ve bunların Takasbank ekranları 

vasıtasıyla izlenmesinden,  

6.16.2. Ödeme yükümlülüklerini teminat altına almak için TAKASBANK’ta adlarına 

açılmış olan rehinli hesaplara, BKM tarafından belirlenen, Takasbank 

tarafından bildirilen miktardaki teminatın zamanında ve eksiksiz 

yatırılmasından,  

6.16.3. TAKASBANK tarafından sunulan teminat saklama hizmetine ilişkin olarak 

kendilerinden talep edilen hizmet bedelleri, yasal yükümlülükler ve fon 

yönetim komisyonunun TAKASBANK’a zamanında ve eksiksiz 

yatırılmasından,  
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6.16.4. TAKASBANK’a teslim edilen imza sirkülerindeki yetkili imzalarda meydana 

gelen değişiklikler hakkında derhal TAKASBANK’a bildirimde bulunarak, 

yeni sirkülerin teslim edilmesinden (TAKASBANK’a herhangi bir bildirim 

yapılmamış ise mevcut yetkili imzalar mer’i olarak kabul edilir),  

                        sorumludur.   

6.17. Katılımcı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında İlgili Mevzuat ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince, 

TAKASBANK nezdindeki hesaplarında, işlemleri kendi namına gerçekleştirdiğini ve 

gerçekleştireceğini, hesaplarında başkası namına işlem yapması halinde, 

TAKASBANK’ı işlem yapmadan önce yazılı olarak bilgilendireceğini ve adına hareket 

ettiği kişilerin kimlik tespitine ilişkin belgeleri İlgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde 

derhal sunacağını, aksi halde, TAKASBANK’ ın, önceden bir ihtar göndermeksizin 

işlemleri kabul etmekten imtina etme ve Sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih etme hakkı 

bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.    

6.18. Katılımcı, 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 Katılımcı 

talimatının işleme konulmayacağını ve bu nedenle Takasbank’tan her ne nam altında 

olursa olsun tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.19. Katılımcı, 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 bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7. Teknik Altyapı  

7.1. Sistem Katılımcılarının kullandığı teminat saklama hizmetlerine ilişkin TAKASBANK 

tarafından sağlanan yazılımları ve bu yazılımlara ilişkin destek ve eğitim hizmetleri 

TAKASBANK tarafından TAKASBANK' ın belirlediği şartlar dâhilinde sağlanacaktır 

7.2. TAKASBANK, yazılımlarının yüklenmesi konusunda kendi merkezinde teknik destek 

sağlayacak ve telefon desteği verecektir ancak bu destek Katılımcı kuruluşun ofis 

ortamında program kuruluşu veya kullanımı desteğini içermeyecektir. Yazılımların Sistem 

Katılımcılarına sağlanması, web üzerinden gerçekleştirilecektir. Uygulama yazılımlarının 

kullanımıyla ilgili eğitim TAKASBANK tarafından gerekli olduğu hallerde 
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verilebilecektir. Uygulama programlarının kullanımıyla ilgili yardım masası hizmeti 

TAKASBANK tarafından sağlanacaktır.   

7.3. TAKASBANK uygulamaları internet üzerinden erişim yöntemi ile çalışacaktır.  

TAKASBANK erişim yöntemlerinde gerekirse değişiklik yapma hakkına sahiptir. Böyle 

bir durumda yapılacak değişiklik makul bir süre öncesinde Katılımcılara duyurulur. 

TAKASBANK Sistem uygulama programlarına erişime ilişkin internet sitesi ve diğer 

bilgiler genel mektup olarak TAKASBANK tarafından Katılımcılara duyurulur. 

Katılımcıların TAKASBANK uygulamalarının kullanımı konusunda aşağıdaki koşulları 

sağlamaları zorunludur.  

7.3.1. Sistem katılımcılarının TAKASBANK web uygulamasını kullanabilmeleri için 

yeterli hızda internet erişimine ve yeterli donanım seviyesinde bir bilgisayara 

sahip olmaları gerekmektedir.    

7.3.2. TAKASBANK web uygulamasına erişimin düzgün olarak yapılabilmesi için 

TAKASBANK tarafından duyurulan web tarayıcısının kullanımı gereklidir. 

Belirtilen tarayıcının haricindeki sürümleri ve diğer tarayıcılarda 

karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili olarak TAKASBANK tarafından yeterli 

teknik destek verilemeyebilir. 

7.3.3. TAKASBANK web uygulamasına erişim için kullanılan bilgisayardaki 

donanımsal veya yazılımsal, herhangi bir nedenle oluşan sorunları çözmek ve 

TAKASBANK’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmek Katılımcının 

sorumluluğundadır.  

7.3.4. TAKASBANK web uygulamasının çalışabilmesi için gerekli olup Katılımcıya 

web uygulamasına erişim duyurusunda detayları belirtecek olan üçüncü parti 

firmaların yazılımlarının (java, flash player vb.) kurulum sorumluluğu 

Katılımcının olup, TAKASBANK kurulumla ilgili problemlerde madde 7.2 

de belirtildiği şekilde destek verir.  

7.3.5. Katılımcı, güvenliğin ve sürekliliğin sağlanması amacıyla kullandığı bilgisayar 

sistemleri üzerine üretici firmalarca yayınlanan güvenlik yamalarını ve 

antivirüs yazılım güncellemelerini düzenli olarak yapacaktır.  

7.3.6. TAKASBANK tarafından Katılımcıya verilen kullanıcı adı ve şifre kullanılarak 

katılımcı hesaplarında kötü amaçlı kullanım sonucu meydana gelen 

zararlardan TAKASBANK sorumlu tutulamaz.  
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7.3.7. TAKASBANK sistemlerine erişim TAKASBANK tarafından duyurulan erişim 

saatleri arasında Katılımcıya sağlanır. Erişim saatlerindeki değişiklikler 

Katılımcıya duyurulur.   

8. TAKASBANK Ücretleri   

8.1. 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.  

8.2. Katılımcı adına TAKASBANK tarafından gerçekleştirilecek olan nakit ve kıymet 

transferleri karşılığında katılımcı bazında tahsil edilecek EFT, EMKT masrafı 

TAKASBANK web sitesinde yayımlanan ücret tarifesi çerçevesinde tahakkuk eder. 

8.3. Hizmete ilişkin olarak Katılımcının ödemesi gereken hizmet bedelleri TAKASBANK 

tarafından TAKASBANK ekranları vasıtasıyla elektronik ortamda günlük ve aylık bazda 

ilgili Katılımcıya bildirilir. Söz konusu bedeller, bu bedelin TAKASBANK ekranları 

vasıtasıyla bildirilmesinden itibaren ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde 

TAKASBANK’a ödenir.   

8.4. TAKASBANK tarafından sunulan hizmetler karşılığında Katılımcıya tahakkuk ettirilecek 

hizmet bedellerinin ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde ödenmemesi durumunda, 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 

belirlenen faiz oranı nispetinde gecikme faizi uygulanır.   

8.5. TAKASBANK tarafından sunulan hizmetler karşılığında Katılımcıya tahakkuk ettirilecek 

hizmet bedellerinin ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde ödenmemesi durumunda, 

TAKASBANK tarafından ilgili Katılımcının TAKASBANK nezdindeki 11 No’lu Serbest 

Cari Hesabından, borç kapama işlemi yapılacaktır. 11 No’lu serbest cari hesapta yeterli 

bakiye bulunmaması durumunda Katılımcının Üyelik Teminatına başvurulur. Bu 

hesaptaki bakiyenin yetersiz olması durumunda Katılımcının rehinli hesaplarında 

bulundurması gereken teminat tutarı fazlasına başvurulur. 

9. Sözleşme’nin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi  

9.1. Katılımcı ve TAKASBANK, İlgili Mevzuat hükümleri uyarınca Sistemdeki faaliyetlerine 

devam ettiği sürece, bu Sözleşme hükümleri devam eder. Takasbank ve BKM tarafından 

aktedilen yurt içi takas ve hesaplaşma sistemi teminat saklama sözleşmesi sona erdiğinde 

ya da Katılımcının YTH Sistemi katılımcılığının sona ermesi halinde bu sözleşme de 
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kendiliğinden sona erer. Ancak, Katılımcının sona erme tarihine kadar yapılan iş ve 

işlemlerden dolayı Takasbank’a karşı olan yükümlülükleri devam eder. 

10. Bu Sözleşme’de Hüküm Bulunmayan Haller  

10.1. Bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde İlgili Mevzuat’ta yer alan hükümler 

uygulanır. Teminat saklama işlemlerine ilişkin olarak bu sözleşmenin konusunu 

oluşturan iş ve işlemlerle ilgili olarak İlgili Mevzuat’ta açıklık bulunmayan hallerde 

yapılacak düzenlemeler tarafların mutabakatı ile BKM tarafından yönlendirilir.  

11. Delil Sözleşmesi                                                                                                     

11.1. Katılımcı ile TAKASBANK arasında doğabilecek anlaşmazlıkların  çözümünde, 

uyuşmazlık konusu işlemle ilgili sadece TAKASBANK kayıtları, teyit mesajları, 

bilgisayar kayıtlarının ve TAKASBANK tarafından tutulan diğer kayıtların kesin delil 

olduğunu, bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193 üncü maddesi uyarınca 

münhasır delil sözleşmesi teşkil edeceğini taraflar kabul eder.  

12. Uyuşmazlıkların Giderilmesi  

12.1. Bu Sözleşme’nin yorumu ve uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde 

münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

13. Gizlilik  

13.1. Taraflar bu Sözleşme’den doğan hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında Sözleşme’nin 

taraflarına ait öğrendikleri ve/veya sahip oldukları ticari öneme haiz, gizlilik içeren bilgi 

ve verilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve kendi iştirakleri ve/veya 

hissedarları olan tüzel kişiler dahil üçüncü şahıslara açıklamamak ve İlgili Mevzuat’ta 

belirtilen hususlar dışında kullanmamakla yükümlüdür.  

14. Tebligat Adresleri  

14.1. Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerini kanuni tebligat adresleri olarak göstermiş 

olup, adres değişikliği yazılı olarak karşı tarafa bildirilmedikçe, bu adreslerine yapılacak 

her türlü yazılı bildirim geçerli olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.   
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15. Yürürlük  

15.1. Bu Sözleşme taraflarca 2 nüsha olarak ……../.……/…….. tarihinde imzalanmış olup, 

imza tarihinde yürürlüğe girer.  

TAKASBANK A.Ş. adına; 

 

 

İmza  ...............................................   .........................………………... 

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

Ünvan  ...............................................   ..................……………….......... 

 

........................……………………………………………………………………………….adına; 

 

İmza  ...............................................   ..................………………........... 

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

Ünvan  ................................................                        ...........……………….................. 


