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KIYMETLİ MADENLER PİYASASI
KAPALIÇARŞI TESLİMAT MERKEZİ PROSEDÜRÜ
1. Amaç ve Kapsam
Bu düzenlemenin amacı, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasasında merkezi kasa olan
merkezi Kuyumcukent kasası dışında Kapalıçarşı’da Teslimat Merkezi açılması, kıymetli
maden teslim alma, teslim etme, saklama ile teslim ve tesellüm yapılacak kasanın emir eşleşme
kriteri olarak belirtilmesine ilişin usul ve esasları belirlemektir.
2. Dayanak
Bu düzenleme 24/03/2016 tarihli ve 2016/10 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayanılarak
hazırlanmıştır.
3. Kısaltmalar ve tanımlar
Bu düzenlemede geçen;
a) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi
b) EBS: Elektronik Borsa Sistemini
c) Genel Müdür: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürünü,
ç) Kuyumcukent: Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası’nın Kuyumcukent
lokasyonundaki merkezi kasasını,
d) Kapalıçarşı: Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasasında merkezi kasa olan merkezi
Kuyumcukent kasası dışında Kapalıçarşı bölgesinde de kıymetli maden teslim alma, teslim
etme, saklama hizmeti verecek Kapalıçarşı Teslimat Merkezini,
ifade eder.
4. Teslimat Merkezi hizmetinin yürütülmesi
Teslimat Merkezi hizmeti, Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından Borsa personeli ile
birlikte yürütülecektir. Teslimat Merkezine giriş-çıkışlara nezaret ve bilgisayar kayıtlarının
tutulması, makbuzların alınıp, verilmesi, kontrolü ve imzalanması için bir Borsa saklama kasası
görevlisi görev yapacaktır. Borsa sistemi üzerindeki işlemlerin tamamı Borsa görevlisi
tarafından yapılacaktır. Teslimat Merkezinde limit fazlası durumunda Kapalıçarşı ile
Kuyumcukent arası taşımalar ile Kapalıçarşı Teslimat Merkezi kasalama ve kasa işletim
hizmeti, konuya ilişkin duyuruda belirtilen ilgili şirket tarafından Borsa ile yapılan sözleşme
kapsamında verilecektir.
5. Teslimat Merkezini kullanabilecek üyeler
Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösteren üyelerden, Ek’te yer alan Kapalıçarşı Teslimat
Merkezi Yararlanma Sözleşmesini imzalayanlar Teslimat Merkezi’nden teslim, tesellüm ve
Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet
sitesinde yer almaktadır. Kullanmadan önce bu dosyanın doğru versiyon olduğunu kontrol ediniz.
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saklama hizmeti alabileceklerdir. Kapalıçarşı Teslimat Merkezi Yararlanma Sözleşmesini
imzalamadığı halde Kapalıçarşı Teslimat Merkezi işlemi yapılması durumunda söz konusu
sözleşme imzalanmadan teslim, tesellüm ve saklama mümkün olmadığından şartları varsa
temerrüt hükümleri uygulanır. Sözleşme imzalamayan üyenin alıcı olması durumunda kıymetli
madenin teslimi mümkün olmayacaktır.
6. Teslimat Merkezi emirleri
Uygulamanın devreye alınmasından itibaren kıymetli maden teslim edilecek, teslim alınacak
ve saklama yapılacak kasa bir emir eşleşme kriteri olarak seçilmek zorundadır. Bu nedenle alıcı
için kıymetli madeni teslim alma yeri tercihini, satıcı için kıymetli madeni teslim etme yerini
ifade etmekte olan lokasyon için Kuyumcukent ve Kapalıçarşı olmak üzere iki seçenek söz
konusu olacaktır.
7. Teslimat Merkezi’nde işleme konu kıymetli madenler
Lokasyon olarak Kapalıçarşı seçildiğinde, 1 kg 995 ayar altın emri girilebilecektir.
Lokasyon olarak Kapalıçarşı seçildiğinde sadece T+0 valörlü emir girilebilecektir, diğer bir
ifadeyle ileri valörlü emirler girilemeyecektir.
İthalat sonrası ilk işlem nedeniyle gelen kıymetli madenlerin teslimi, yurt içinde cevherden
üretim kıymetli madenlerin rafinaj işleminden sonra Borsaya teslimi, dönüşüm işlemleri, fon
işlemleri, müşteri işlemleri ile ödünç işlemleri sadece Kuyumcukent kasasından
yapılabilecektir.
8. Kasaya göre yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Farklı lokasyonlardaki kıymetlere ilişkin kıymet yükümlülükleri sadece emirde belirtilen ilgili
lokasyonda yerine getirilebilecektir. Bu nedenle, örneğin, bir üye Kapalıçarşı kasası için satış
işlemi gerçekleştirmiş olmakla birlikte söz konusu kasada kıymetli madeni bulunmuyorsa ve
takas saatine kadar Kapalıçarşı kasasına takas yükümlülüğünü yerine getirmezse,
Kuyumcukent’teki merkezi kasada kıymetli madeni mevcut olsa dahi temerrüde düşecektir.
Benzer şekilde, bir üye Kuyumcukent kasası için satış işlemi gerçekleştirmiş olmakla birlikte
söz konusu kasada kıymetli madeni bulunmuyorsa ve takas saatine kadar Kuyumcukent
kasasına takas yükümlülüğünü yerine getirmezse, Kapalıçarşı kasada kıymetli madeni mevcut
olsa dahi temerrüde düşecektir.
9. Nakit yükümlülükleri ve teminatlarla ilgili uygulama
Nakit yükümlülüklerin yerine getirilmesi uygulaması aynı şekilde devam edecektir. Nakit
yükümlülüğünün kasa yeri ile bir ilgisi olmayacaktır.
Teminat uygulaması da lokasyon seçiminden bağımsız olarak mevcut haliyle devam edecektir.
Her iki lokasyondaki kıymetli madenler de teminat olarak kabul edilecektir. Ancak teminat
olarak bloke edilen altının ilgili kasadan Borsa tarafından yapılacak transfer dışında, transfer
amaçlı da olsa çıkışına izin verilmeyecektir.
Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet
sitesinde yer almaktadır. Kullanmadan önce bu dosyanın doğru versiyon olduğunu kontrol ediniz.
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10. İşlem limitleri
Lokasyon olarak Kapalıçarşı seçildiğinde maksimum emir büyüklüğü 25 kg olacaktır.
Lokasyon olarak Kapalıçarşı seçildiğinde takvim günü bazında toplam alış ve toplam satış
işlemleri için üye bazında maksimum limit 100 kg olacaktır. Limiti geçen işlemden sonraki
işleme sistem izin vermeyeceği gibi limiti aşma ihtimali olan emre de emir girişi sırasında izin
verilmeyecektir. Örneğin maksimum alış sınırı 100 kg olduğu durumda, üyenin o ana kadarki
alış satış işlemlerinin toplamı 95 kg ise, üye 10 kg’lık emri giremeyecek ve en fazla 5 kg olarak
emir girebilecek, bu emirlerin karşılanması durumunda toplamda 100 kg işlem yapmış olacaktır
(emir bölünmesi olmayacaktır). Bu durumda üye bu andan itibaren teslimat merkezi için artık
alış ya da satış emiri giremeyecektir.
11. İşlem ve saklama komisyonları
İşlem komisyonlarında bir değişiklik olmayacaktır. Saklama komisyonundaki ilk 15 gün
muafiyeti, transfer amaçlı çıkışlar neticesinde altın diğer kasaya taşınsa bile devam edecek, 15
günlük süre yeniden başlatılmayacaktır.
Teslimat Merkezinde hizmet veren şirket, üyeye Borsa hesabı dışında saklama hizmeti vermesi
durumunda üyeden her türlü indirim, iade ve kampanyalar sonucunda günlük en az %0,001
(yüzbinde bir) oranında net ücret alacaktır.
12. Erken takas
Erken kıymet ve nakit takası, mevcut düzenlemeler çerçevesinde her iki lokasyon için de
uygulanacaktır.
13. Transfer amaçlı kasadan çıkış
EBS’de sadece tescilli altınlar için kullanılmak üzere Kapalıçarşı transfer amaçlı çıkış seçeneği
olacaktır. Bu durumda çekme komisyonu hesaplanmayacaktır. Aynı şekilde Kuyumcukent
transfer amaçlı çıkış da olacaktır. Kuyumcukent’e transfer amacıyla Kapalıçarşı’dan çıkarılan
altınlar ile Kapalıçarşı’dan Kuyumcukent’e transfer amacı ile çıkarılan altınlar, aynı gün mesai
bitimine kadar teslim edilmemişse çekme komisyonu tahakkuk ettirilecektir.
Kasalardan birinden transfer amaçlı çekilen altınla diğer kasaya teslim edilen altın birebir aynı
olmalıdır. Kuyumcukent’ten çekilen ve Kapalıçarşı’ya teslim edilen altın miktarının ve
özelliklerinin (seri numarası dahil) aynı olmaması durumunda, Kuyumcukent kasasından
yapılan ve birebir aynı olmayan kısmın çekilmesine çekme komisyonu tahakkuk ettirilecektir
Kuyumcukent kasasından Kapalıçarşı kasasına üye tarafından verilecek imzalı talep sonrası
yapılacak teslim amaçlı çıkışa istinaden yapılan transferlerde nakliye üye tarafından
yapılacaktır.
Borsa, Teslimat Merkezi faaliyeleri kapsamında limit aşımı durumunda taşıma hizmetini sadece
Kapalıçarşı kasadan Kuyumcukent kasaya olan taşımalarda verecektir.
Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet
sitesinde yer almaktadır. Kullanmadan önce bu dosyanın doğru versiyon olduğunu kontrol ediniz.

5

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI KAPALIÇARŞI TESLİMAT MERKEZİ PROSEDÜRÜ

Gerek üye tarafından gerek Borsa tarafından kasadan transfer amaçlı çıkış yapıldığında üye
işlem yetki limitleri de buna göre değişecektir. Transfer edilen altının kasaya giriş kaydı
yapıldığında üye işlem yetkisi de güncellenecektir.
14. Sigorta
Borsa, Kapalıçarşı Teslimat Merkezinde kasa/taşıma limiti dahilinde her türlü riske karşı ve
mislen tazmini öngören sigorta poliçesi çerçevesinde Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. taşıma
ve saklama hizmeti alacaktır.
15. Teslimat Merkezi kasa genel limiti
Kasa limitinin aşılması riski ile karşılaşılması halinde ve fiili olarak limitin aşıldığı durumda
Kuyumcukent’e yapılacak taşımalara ilişkin üyelerden ücret talep edilmeyecektir. TM hizmeti
veren firmayla yapılan sözleşme gereği aylık 6 ücretsiz taşıma hakkı kullanılsa dahi üyelerden
ücret talep edilmeyecektir.
Kapalıçarşı Teslim Merkezi’nde saklanan altının değeri 80 milyon USD’yi geçmeyecektir.
Kasada her bir üyenin bulundurabileceği tek bir genel üye limiti olacaktır. İlk aşamada bu limit
500 kg olarak belirlenmiştir. Ancak kasanın kullanımı ve piyasanın durumuna göre genel üye
limiti 80 milyon USD saklama kasası genel limiti dâhilinde en fazla %50 oranında (yaklaşık
250-750 kg arasında) arttırılabilecek ya da azaltılabilecektir. Genel üye limitini Bölüm Müdürü
belirleyecektir.
Limit aşımı durumunda 15:30 itibarıyla yapılacak aşağıdaki hesaplama yöntemine uygun olarak
bulunacak miktarlar saat 16:30 itibarıyla ücretsiz taşımaya konu olacaktır. Taşımalarda
seçilecek altın, imkân dâhilinde üyelerin tercihleri ve fiili kasa durumu da dikkate alınarak,
öncelikle LIFO yöntemine göre belirlenecektir.
Saat 16:00 itibarıyla kasada bulunan altınların tutarı 80 milyon USD’yi geçiyorsa, ya da limite
yaklaşma ihtimali mevcutsa 10 milyon USD’ye karşılık gelen miktar kadar taşıma
yapılabilecektir. Belirlenen tutara karşılık gelen altınların hangi üyeden ve hangi miktarda
olacağı Borsa tarafından belirlenecek ve üyelere bildirilecektir. Taşımaya konu olabilecek altın
miktarı ilgili üyelere Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’na
bildirilen elektronik posta adresine mesaj göndermek suretiyle aşağıdaki iki alternatif
sunulacaktır:
a) Altınlarını kasadan çekmeleri (kasadan çıkış yapılır, çekme komisyonu alınır).
b) Saklama hizmeti veren kuruluşa ücretli olarak saklama yaptırılması (Borsa hesabından
çıkışta çekme komisyonu alınır).
Üye saat 16:00’a kadar birinci ve ikinci seçenekten hangisini tercih ettiğini e-posta veya faks
ile bildirmez veya altınları kasadan çekmez veya transfer etmez ise yukarıda belirtilen esaslar
çerçevesinde Borsa tarafından ücretsiz olarak en geç saat 16:30 itibarıyla çekme komisyonu
alınmadan Kuyumcukent kasasına taşıma yapılacaktır.

Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet
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Ücretsiz taşıma yapılması durumunda 10 milyon USD’yi geçmeyecek şekilde karşılık gelen
miktar taşınacaktır. Bu durumda örneğin kasada 84 milyon USD tutarında (yaklaşık 2.100 kg)
altın varsa 10 milyon USD değerinde altın (yaklaşık 250 kg) Kuyumcukent’e taşınacaktır ve
böylece kasa bakiyesi 1.850 kg’a düşecektir.
Saklama hizmeti kasa üst limitleri dâhilinde verilecektir. Kasada bulunan altının toplam değeri
80 milyon USD olması veya saklamaya konu olacak altının teslim alınması durumunda üst limit
aşılacak ise mevcut üye başı limitini aşmış üyeye saklama hizmeti verilmeyecektir.
16. Teslimat Merkezi kasa limiti uygulama örneği
Aşağıdaki örnekte gün sonu ücretsiz taşımaya konu olacak üye bazında altın miktarının
bulunmasına ilişkin yöntem anlatılmaktadır.
Bir kg altının 40.000 USD olarak alındığı duruma uygun bir örnektir. Bu durumda maksimum
kasa limiti (80 milyon USD) 2.000 kg’a karşılık gelmektedir.
Bir önceki gün kasa limitinin 500 kg olduğu ve kasadaki aşağıdaki 12 üyenin karşılarında
belirtilen miktarlarda altını olduğu varsayılsın. Bu durumda toplam 1.750 kg altın
bulunmaktadır.
Üye
Üye 1
Üye 2
Üye 3
Üye 4
Üye 5
Üye 6
Üye 7
Üye 8
Üye 9
Üye 10
Üye 11
Üye 12
Toplam

Bakiye (kg)
500
500
200
200
150
50
50
40
25
20
10
5
1.750

Gün içerisinde aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere Üye 13 ve Üye 14 olarak görülen üyelerin
saklanmak üzere TM’ye sırasıyla 200 kg ve 150 kg teslim ettiği varsayılsın. Bu durumda
hakkaniyet gereği altınları kabul edilen bu üyelerin altınlarıyla beraber kasa bakiyesi 2.100 kg’a
yükselmiştir Saat 15:30’da yapılan hesaplama sırasında limitin 100 kg aşıldığı görülecektir.
Taşıma maliyetlerinin optimizasyonu gereği bir taşımada yaklaşık 250 kg altın taşınması
gerektiğinden limit 100 kg aşılmasına rağmen saat 16:30 itibarıyla yaklaşık 250 kg altının
Kapalıçarşı kasasından Kuyumcukent kasasına taşıması yapılacaktır.

Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet
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Üye
Üye 1
Üye 2
Üye 3
Üye 4
Üye 5
Üye 6
Üye 7
Üye 8
Üye 9
Üye 10
Üye 11
Üye 12
Üye 13
Üye 14

Bakiye
500
500
400
110
60
50
45
35
25
15
5
5
200
150

Toplam

2.100

Taşıması yapılacak yaklaşık 250 kg altının hangi üyelerden alınacağı ise taşıma miktarını
yaklaşık 250 kg yapacak (10 milyon USD) yeni limite göre belirlenecektir. Örnekte bir önceki
limit 500 kg idi ancak yaklaşık 250 kg taşımayı sağlayabilmek için yeni limitin 384 kg olarak
belirlenmesi gerekecektir. Yeni limitin 384 kg olarak belirlenmesinin ardından 384 kg’dan fazla
bakiyesi olan üyelerin fazla bakiyeleri taşımaya konu edilecektir.

Üye
Üye 1
Üye 2
Üye 3
Üye 4
Üye 13
Üye 14
Üye 5
Üye 6
Üye 7
Üye 8
Üye 9
Üye 10
Üye 11
Üye 12
Toplam

Üye Taşıma
Öncesi Bakiye
(kg) (A)
500
500
400
110
60
50
45
35
25
15
5
5
200
150
2.100

Yeni Limit
(kg)
(B)
384
384
384
384
384
384
384
384
384
384
384
384
384
384

Taşınacak
Miktar
(C=A-B)
116
116
16
248

Üyenin Taşıma
Sonrası Bakiyesi
384
384
384
110
60
50
45
35
25
15
5
5
200
150
1.852

17. Yürürlük
Bu düzenleme 21/07/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet
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18. Yürütme
Bu düzenleme hükümlerini Genel Müdür yürütür.
19. Ekler
Ek-1

Kapalıçarşı Teslimat Merkezi Yararlanma Sözleşmesi

Revizyonlar
1. Revizyon
12/02/2019 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
“Uygulama Usul ve Esasları” olan belge türünün “Prosedür” olarak değiştirilmesine yönelik
zorunlu değişiklikler yapılmıştır.

Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet
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EK

KAPALIÇARŞI TESLİMAT MERKEZİ YARARLANMA
SÖZLEŞMESİ

(Aracı Kuruluşun Unvanı,
Adresi)

(Bundan böyle üye olarak anılacaktır)
ve
Borsa İstanbul A.Ş.,
Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan,
Sarıyer 34467 İstanbul

(Bundan böyle Borsa olarak anılacaktır)

arasında, aşağıdaki şartlarla bir Kapalıçarşı Teslimat Merkezi Yararlanma Sözleşmesi
imzalamışlardır.

1.

Kapalıçarşı Teslimat Merkezi işlemleri Borsa tarafından belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilir.

2.

Üye’nin, Kapalıçarşı Teslimat Merkezinde kıymetli maden teslim alması, teslim etmesi ve
saklama hizmetinden yararlanması ancak işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip
mümkündür.

3.

Kapalıçarşı Teslimat Merkezi kasalama (saklama) ve kasa işletim hizmeti ile Kapalıçarşı
Teslimat Merkezinde saklama için belirlenen üst limitin aşılması durumunda Kapalıçarşı ile
Kuyumcukent arası taşımalar; taşıma, kasalama ve kasa işletim konularında anlaşma yapılacak
firma/şirket ve Borsa arasında imzalanacak sözleşme kapsamında ilgili firma/şirket tarafından
verilecektir.

4.

İşbu 3 üncü madde kapsamında hizmet alınacak ilgili firma/şirket tarafından Kapalıçarşı
Teslimat Merkezinde saklanan kıymetli madenlerin çalınma, kayıp ve tahribata karşı korunması
ve Üyenin Genel Saklama sözleşmesinden doğan hakları için Borsa en iyi gayreti gösterir.
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5.

Borsa, Kapalıçarşı Teslimat Merkezinde kasa/taşıma limiti dahilinde mislen tazmini öngören
sigorta poliçesi çerçevesinde kıymetli madenler için ilgili firma/şirketten taşıma ve saklama
hizmeti alacaktır. Kasalama/taşıma limiti, Borsa tarafından belirlenecek usul ve esaslarda tespit
edilecektir.

6.

Kapalıçarşı Teslimat Merkezine teslim edilecek kıymetli madenlerin Borsa tarafından
belirlenen niteliklere sahip olması zorunludur.

7.

Borsa, Kapalıçarşı Teslimat Merkezi’nde yer alan kasanın kapasitesine göre bu kasaya Üye
tarafından yapılacak teslimatları ve söz konusu merkez esas alınarak yapılan kıymetli maden
alım satım işlemlerini önceden belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ya da acil durumlarda
belirlenecek farklı usul ve esaslarla sınırlayabilir.

8.

Kapalıçarşı Teslimat Merkezinden yapılacak teslim ve tesellümler için Borsa Takas Merkezi
için belirlenen kurallar geçerlidir ancak Borsa tarafından belirlenecek usul ve esaslarda,
Kapalıçarşı Teslimat Merkezine yapılacak teslim ve tesellüme ilişkin Borsanın Merkezi
Kasasından farklı kurallar belirlenebilir.

9.

Kapalıçarşı Teslimat Merkezinde hizmet veren firma/şirket, Üye’ye Borsa hesabı dışında
saklama hizmeti vermesi durumunda Üye’den her türlü indirim, iade ve kampanyalar sonucunda
günlük en az %0,001 (yüzbinde bir) oranında net ücret alır.

10. Borsa, Kapalıçarşı Teslimat Merkezini geçici ya da sürekli olarak kapatabilir. Bu durumda
teslimat merkezindeki Üye’ye ait kıymetli madenler Borsanın uygun gördüğü yere Üye’ye
herhangi bir ilave bedel yüklenmeden Borsa tarafından taşıtılır.
11. Bu sözleşme devir ve temlik edilemez. Ancak Üye’yi hak ve borçları ile yasal olarak devralacak
kuruluşlar bakımından da sözleşme şartları bağlayıcı olacaktır.
12. Borsa Üye’liğinin iptali veya Üye’nin borçlarını ödeyemez duruma gelmesi, iflasını istemesi,
iflası için yasal takibata geçilmesi hallerinde Borsa sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.
Üye, Üyelikten ayrılma halinde hiçbir borcunun olmaması ve hiçbir yükümlülüğünün
kalmaması şartı ile bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
13. Yasalar ve ilgili mevzuat bildirimi zorunlu kılmıyorsa taraflar saklamada tutulan kıymetli
madenlerle ilgili bilgilerin Kapalıçarşı Teslimat Merkezinde hizmetin alınması itibarıyla hizmet
sağlayıcı firma/şirketin bilmesi gerekenler dışında üçüncü şahıslar karşısında tamamen ve her
zaman gizli tutulması için gerekli bütün tedbirleri almayı ve bu bilgilerden bu sözleşmenin
amaçları dışında hiçbir şekilde çıkar sağlamamayı taahhüt ederler. Bu yükümlülükler Aracı
Kuruluşun üyeliği sona erdikten sonra da devam eder.
14. Taraflar herhangi bir adres değişikliği söz konusu olduğunda bu değişikliği noter kanalı ile
birbirlerine bildirmedikçe sözleşme metninde yazılı adrese yapılan yasal bildirimler dahil tüm
bildirimler geçerlidir.
15. Taraflar bu sözleşme ile ilgili bir ihtilaf doğduğunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin
yetkili olduğunu ve ihtilafa Türk Hukukunun uygulanacağını kabul ederler.
16. Bu sözleşmenin belli bir maddesi veya şartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu yararına
aykırı hale gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz
yönde etkileyecek şekilde değişmediği sürece, sözleşmenin bütün diğer şartları ve hükümleri
geçerliliğini korur. Sözleşmenin belli bir şartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse,
taraflar bu şartı özgün anlamına en yakın ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde
yenilerler.
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17. Bu sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu sözleşme ile
bağlantılı yetki ya da haklarından birini veya bir kısmını kullanmaması ya da geç kullanması,
bu yetki ve haklardan feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca yetki ve hakların bir kez veya
kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan
kaldırmaz. Bu sözleşme hükümlerinden herhangi birinden feragat, ancak yazılı olmak ve karşı
tarafın bu feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip
imzalaması kaydı ile geçerlilik kazanır.
18. Bu ek sözleşme ile ilgili tahakkuk edecek her tür vergi, resim ve harç üye tarafından ödenecektir.
19. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Borsa ve Üye arasında daha önce imzalanmış
olan Genel Saklama Sözleşmesinin 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 nci ve diğer maddeleri başta olmak
üzere Borsa mevzuatı uygulanır.
20. Bu sözleşme, Üye tarafından imzalanmış bir nüshasının Borsa’ya teslimi ile yürürlüğe girer.

3 sayfa 20 maddeden oluşan iki orijinal nüsha imzalanmıştır.

ARACI KURULUŞ’UN UNVANI

BORSA İSTANBUL A.Ş.

YETKİLİ İKİ KİŞİNİN ADI/SOYADI

GÖREVLERİ

KAŞE/İMZALAR
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