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

sitesinde yer almaktadır. Kullanmadan önce bu dosyanın doğru sürüm olduğunu lütfen kontrol ediniz. 

BISTANTREPO 

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR SAKLAMA SÖZLEŞMESİ 

 

1. Sözleşmenin tarafları 

1.1 Adına saklama yapılan kullanıcı 

Unvanı  

……………………………………………………………………………….  

(bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)  

Adresi  

 

İletişim 

bilgileri 

 

 

 

1.2. Saklama yapan antrepo işleticisi 

Unvanı BORSA İSTANBUL A.Ş. (Bundan böyle “Borsa” olarak anılacaktır.) 

Adresi Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4, 34467 

Sarıyer/İstanbul  

İletişim bilgileri 
Telefon: 0212 298 21 00 

Faks: 0212 298 25 00 

Kep Adresi: borsaistanbul@hs03.kep.tr 
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1.3 Bundan böyle Borsa ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

1.4 Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin 1.1’inci maddesinde belirtilen adresini tebligat adresi olarak 

kabul etmiştir. Adres değişiklikleri, değişikliği müteakip en fazla 7 (yedi) gün içinde 1.5’inci 

maddede belirlenen usule uygun şekilde Borsaya bildirilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak 

tebligat Kullanıcı’ya yapılmış sayılır. 

1.5 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki her türlü bildirimi yazılı olarak işbu Sözleşme’nin 

1.1’inci ve 1.2’inci maddesinde belirtilen tebligat adreslerine iadeli taahhütlü posta veya noter 

marifeti ile gönderecek veya teslim alan Taraf’ın gönderilen bildirimi teslim almaya yetkili gerçek 

kişi tarafından teslim alındığına dair imzalı teslim-tesellüm tutanağı mukabilinde elden teslim 

edecektir. Evrak fotokopisi resmen işleme alınmaz. Elden teslimler, aynı adreste teslim edilecek, 

teslim alan Taraf’ın gönderilen bildirimi teslim almaya yetkili gerçek kişi tarafından imzalanmış 

teslim-tesellüm tutanağının tutulması mukabilinde evrakın aslı resmen bildirilmiş sayılacaktır.  

İşin hızla yürüyebilmesi amacıyla faks veya e-posta ile yazışma yapılabilir. Söz konusu yazışmalar 

Taraflar’ın işbu Sözleşme’de bildirdikleri faks numaraları veya e-posta adresleri vasıtası ile 

yapılır. Faks veya e-posta bildirimini yapan Taraf Kullanıcı ise faks ve/veya e-posta ile yapılan 

yazışmalarda dahi kullanılan teknolojinin mümkün kıldığı hallerde söz konusu iletinin teslim 

edildiğine dair Borsadan onay istenecektir. Bunun mümkün olmaması halinde ise faks ve/veya e-

posta ile yapılan tüm yazışmaların aslı da derhal işbu maddedeki hüküm ve şartlara tabi olmak 

kaydıyla posta yoluyla, noter marifetiyle veya elden gönderilecektir.   

Faks veya e-posta yoluyla evrak kabulü yapılan durumlarda, işbu Sözleşme veya kanun gereği 

işleyecek süreler, aynı evrakın iletildiğinin Borsa tarafından onaylandığı veya ıslak imzalı aslının 

posta yoluyla, noter marifetiyle veya elden teslimi ile işlemeye başlar. Gönderen Taraf’ın Borsa 

olması halinde faks veya e-posta ile yapılan bildirimin tarihi esastır. 6102 Sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun 18’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen bildirimlere ilişkin hükümler saklıdır. 

2. Tanım ve kısaltmalar 

 

2.1. Bu Sözleşme kapsamında olmak üzere; 
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32 Sayılı Karar : 11/08/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı, 

Antrepo İşleticisi : Borsa İstanbul Anonim Şirketini, 

Antrepo Sorumlusu/Sorumluları : Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve 

Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyon Direktörü 

tarafından görevlendirilen Direktörlük 

çalışanlarını, 

Antrepo/BISTANTREPO : Borsa İstanbul tarafından işletilen Borsa 

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli 

Taşlar Antreposunu, 

Beyan Edilen Değer : Kullanıcı tarafından teslim edilen Kıymetli 

Madenlere ve Kıymetli Taşlara ilişkin beyan 

edilen meblağı, 

Borsa/Borsa İstanbul  : Borsa İstanbul Anonim Şirketini, 

Borsa Saklama Kasası Görevlisi : Borsa saklama kasasında görevli saklama 

kasası çalışanlarını, 

Elleçleme :  Girişi ya da çıkışı yapılan Kıymetli Madenin 

ve/veya Kıymetli Taşların gözetilme 

aşamasında özellikleri değiştirilmeden ve 

zarar verilmeden taşınması, yerlerinin 

farklılaştırılması, farklı kap ya da paletlere 

konulması ve aktarılması gibi işlemleri, 
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Emtia : 32 Sayılı Karar’da tanımlanan antrepoya 

konulabilecek olan Kıymetli Madenleri 

ve/veya Kıymetli Taşları, 

İdare : Gümrük İdaresi ve/veya Müdürlüklerini, 

Kasa Mahalli : Kıymetli maden Saklama Kasasının içini, 

KASA uygulaması : Saklama Kasasında saklanan Kıymetli 

Madenlerle ve/veya Kıymetli Taşlarla ilgili 

olarak üyelerin ve diğer kurumların 

hesaplarının ve yetkililerinin takibinin 

yapıldığı ve her türlü giriş-çıkış, blokaj, 

virman vb. işlemlerin gerçekleştirildiği 

elektronik işletim sistemini, 

Karşı Tarafı Tanı :        İş yapılan tarafı tanıma kuralını, 

Kasa/Saklama Kasası : Borsa İstanbul tarafından işletilen, piyasada 

yapılan işlemlerin fiziki takasının 

gerçekleştirildiği ve Kıymetli Madenlerin 

ve/veya Kıymetli Taşların saklandığı güvenli 

alanı, 

KEP : Kayıtlı Elektronik Posta sistemini, 

Kıymetli Maden : 32 Sayılı Karar’da tanımlanan ve standartları 

belirlenen Kıymetli Madenleri, 

Kıymetli Taş : 32 Sayılı Karar’da tanımlanan Kıymetli 

Taşları, 

KMP  Kıymetli Madenler Piyasasını, 
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Kullanıcı : Borsa tarafından verilen izin çerçevesinde 

antrepoya Kıymetli Maden ve/veya Kıymetli 

Taş teslim/tesellüm eden gerçek veya tüzel 

kişileri, 

Kullanıcı Yetkilisi : Kullanıcı tarafından antrepoya Kıymetli 

Maden ve/veya Kıymetli Taş teslimi ve 

antrepodan teslim alınması konusunda yetki 

verilmiş gerçek kişileri, 

MASAK : Mali Suçları Araştırma Kurulunu, 

Metal Fiyatı : Kıymetli Madenler Piyasasında her kıymetli 

maden ve fiyat tipi için ayrı ayrı olmak üzere 

hesaplanan ve Borsa kurumsal internet 

sitesinde ilan edilen fiyatı, 

Rafineri  : Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Borsaca 

belirlenen Rafineriler Listesinde yer alan ve 

Kıymetli Madenleri Borsa’da işlem görecek 

rafinerileri, 

Rafineri Listesi  : Borsa tarafından kabul edilen rafinerilerin yer 

aldığı ve Borsa’nın kurumsal internet 

sitesinde ilan edilen listeyi, 

Hizmet/Sunulan Hizmet : Kıymetli Madenlerin ve/veya Kıymetli 

Taşların karşılıklı anlaşma ile antrepoda 

depolanması ve saklanmasını, 
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Tescil : İthal edilen veya cevherden üretilen Kıymetli 

Madenlerin KMP’de ilk defa işlem görerek 

kayda alınmasını, 

Teslim Makbuzu : Emtianın miktarını, özelliklerini, teslim 

alındığı tarihi gösteren evrakı, 

YGM :            Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirini, 

 

ifade eder. 

 

3. Sözleşmenin konusu  

3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcıların Kıymetli Madenleri ve/veya Kıymetli Taşları, Borsa tarafından 

işletilen Antrepoya teslim etmelerini, Antrepodan teslim almalarını ve Kıymetli Madenlerin 

ve/veya Kıymetli Taşların aşağıdaki şartlarda Antrepoda saklanmasını kapsar. 

4. Antrepo mahalli 

4.1. Antrepo mahalli Borsa İstanbul’un Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sok. No:24 – 

Bahçelievler 34197 İstanbul adresinde bulunan yerleşkesidir.  

5. Antrepoya kabul edilebilecek Kıymetli Madenler ve/veya Kıymetli Taşlar 

5.1. Antrepo sadece Kıymetli Madenler ve/veya Kıymetli Taşların saklanması için kullanılır ve 

Antrepoya sadece niteliği Borsa düzenlemelerinde belirlenen ve 32 Sayılı Kararda düzenlenen 

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar kabul edilir.  

5.2. Borsa tek taraflı olarak, hiçbir sebep göstermeden ve önceden bildirmeden kabul edilecek 

Kıymetli Madenlerle veya Kıymetli Taşlarla ilgili uygulamayı geçici veya sürekli olarak 

değiştirebilir.  

6. Antrepoya Emtia teslimi, kabul ve çıkış düzenlemeleri  

6.1. Antrepoya Emtia alış süreci tamamen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Borsa’nın iç 

düzenlemeleri gözetilerek gerçekleştirilir. Antrepoya getirilen Emtianın getiriliş, saklama veya 
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kullanım amacına göre Borsa gereken bilgi ve belgeleri talep eder ve uygun görmediği durumlarda 

Emtia girişine izin vermez.  

6.2. Getirilen Emtia, meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ithalat, ihracat veya transit işlemleri 

olmak üzere üç şekilde Antrepodan çıkarılabilir. Bu üç ayrı işlem için de beyanname vermek 

suretiyle gümrük mevzuatı çerçevesinde Antrepodan çıkış gerçekleştirilebilir. 

7. Kullanıcının sorumlulukları 

7.1. Kullanıcı, Antrepo hizmeti nedeniyle tahakkuk eden ücreti belirtilen sürede ödemek 

zorundadır. Temerrüt halinde herhangi bir ilave bildirim yapılmaksızın Antrepodaki varlıklar 

bloke edilir. Kullanıcının yükümlülüğü gecikme faiziyle birlikte tahsil edildikten sonra bloke 

kaldırılır. Temerrüt tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmeyen borçlar için rehin tutulan emtia 

paraya çevrilerek borç tahsil edilir. 

7.2. Kullanıcı, Kullanıcı Yetkililerinin kimlik bilgilerini ve imza örneklerini Borsa’ya önceden 

gönderir.  

7.3. Teslim edilen Emtianın mevzuat ile belirlenmiş niteliklere ve beyan edilen niceliklere uygun 

olmamasından, aleni veya gizli kusurlarından, bu kusurlar hangi tarihte gerçekleşmiş ve/veya 

tespit edilmiş olursa olsun yalnızca teslimi yapan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu gibi 

durumlarda, Borsanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Sözleşme ve ilgili mevzuat 

uyarınca kendisinin münhasıran sorumlu olacağını, Borsa herhangi bir tedbir alsın veya almasın, 

üçüncü kişilere yapılan ödemeler de dahil olmak üzere, Borsanın herhangi bir zarara uğraması 

halinde bundan doğan her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.4. Emtianın beyana uygunluğundan yalnızca Kullanıcı sorumludur. 

7.5. Antrepo hizmetinden yararlanan Kullanıcı, söz konusu hizmetin Borsa tarafından verildiğine 

ilişkin haber, görsel veya ilanları, Borsanın ön yazılı onayını almaksızın yazılı, görsel basında 

ve/veya sosyal medya yoluyla veya sair surette açıklayamaz ve/veya reklam aracı olarak 

kullanamaz. 

7.6. Antrepodan Emtiayı teslim alan Kullanıcının bu Emtianın teslim etmiş olduğu Emtia olup 

olmadığı, herhangi bir eksik veya hasar bulunup bulunmadığı hususlarında kontrol yükümlülüğü 

vardır. Kullanıcının Borsa Takas Merkezinden teslim aldığı Emtia ile ilgili, Emtianın tahrip 

edilmiş olduğuna ilişkin talep ve iddialar hariç, kontrol yükümlülüğünün olduğu hususlara ilişkin 



8/15 

 

herhangi bir itirazı var ise Emtia saklama kasasından teslim alınmadan önce bu itirazını Borsaya 

bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Kullanıcı hiçbir hak iddia edemez. Kullanıcı tarafından teslim 

alınan Emtianın tahrip edilmiş olduğuna ilişkin talep ve iddialar ancak Emtiayı teslim alırken 

imzalanan Teslim Makbuzunda ileri sürülebilir, daha sonra Kullanıcı tarafından bu konuda hiçbir 

itiraz, iddia veya talepte bulunulamaz.  

7.7. Antrepoya Emtia girişi İdare tarafından tespit edilen miktar üzerinden yapılır. Eğer İdare tespit 

yapmamışsa Antrepoya giriş yapılmaz. İdareye miktar tespit ettirme işlemi, Kullanıcı tarafından 

gerçekleştirilir.  

7.8. Kullanıcı tarafından Antrepodan ithalat yoluyla çıkış işlemi planlanıyor ise bu işlem sadece 

Borsa üyeleri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde ithalat işlemi şeklinde gerçekleştirilir.  

7.9. Kullanıcı tarafından Antrepodan ihracat veya transit yoluyla çıkış işlemi planlanıyor ise 

Emtianın Borsaya teslimi öncesi, Borsanın sorumlu tedarik zinciri düzenlemeleri çerçevesinde 

Emtianın kaynağı ve gideceği lokasyon konusunda tevsik edici bilgi ve belgeler Kullanıcı 

tarafından sunulur. Belgelerin uygun veya yeterli olmaması halinde eksiklikler giderilinceye kadar 

Emtianın çıkış işlemine izin verilmez. 

7.10. Emtianın teslim edilebilmesi için varsa emtiaya ilişkin vergi ödemelerinin tamamının 

yapılmış olması gerekir. Emtiaya ilişkin vergi ödeme kanıtları Kullanıcı tarafından Borsaya 

sunulur. Vergilerin kontrolünden Kullanıcı sorumludur. 

7.11. Kullanıcı Yetkilisi, daha önce Antrepoya konulan Emtiayı Borsa Saklama Kasası Görevlileri 

ve Antrepo Sorumlusu gözetiminde sayarak ve kontrol ederek teslim alır.  

8. Kullanıcının hakları 

8.1. Antrepo kullanım süresi sınırsızdır. 

8.2. Kullanıcı, sisteme erişimde sorunla karşılaşması halinde Antrepoda saklanan Kıymetli 

Madenlere ilişkin detaylı bilgileri Borsadan her zaman talep edebilir. 

8.3. Antrepo hesaplarında Tescilsiz olarak tutulan Kıymetli Madenlerin KMP’de Tescil işlemine 

konu olmadan ilgili hesaplardan çıkışı yapılabilir. 

9. Borsanın yükümlülükleri 
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9.1. Borsa, Kullanıcı Yetkililerinin kimlik bilgilerini kontrol ederek, bu kişilerin daha önce 

Borsa’ya bildirilen kişiler olup olmadığını tespit eder.  

9.2. Borsa, Kullanıcı tarafından teslim edilen Emtianın çalınma, kaybolma ve tahribata karşı 

korumak için gereken bütün tedbirleri alır ve saklama hizmetini en yüksek standartta yerine 

getirmek için gereken özen ve gayreti gösterir. 

 

9.3. Borsa, Kullanıcı adına teslim edilen Kıymetli Madenleri; Kullanıcı adına ve hesabına aynen 

saklamak üzere, rafineri damgasını, seri numaralarını, miktarını ve Kıymetli Madeni teslim eden 

Kullanıcı ile ilgili kimlik ve adres bilgilerini kontrol ederek kaydeder.  

9.4. Borsa Kullanıcıya, saklama hesabındaki Kıymeti Madenlerin takibi için Kasa Uygulamasına 

şifreli bir erişim sağlar. 

9.5. Saklama hizmeti verilen Emtianın sigorta ettirilmesi Borsanın yükümlülüğündedir. Borsa bu 

amaca uygun olarak en geniş kapsamlı sigortanın yapılması için gayret gösterir. 

9.6. Borsa, Antrepoda sakladığı Emtiaya ilişkin kayıtları tam ve doğru bir şekilde bulundurur ve 

kayıtlarını beş yıl süre ile saklar. Uyuşmazlık halinde her zaman Borsanın kayıtları geçerlidir. 

Borsa hatalı kayıtları düzeltmeye yetkilidir. Bu durumda Borsa düzeltilmiş kayıtları Kullanıcı’ya 

gönderir. 

9.7. Antrepoda giriş, çıkış ve saklama uygulamaları Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında Borsa 

kurallarına göre yürütülür.  

9.8. Kasa Mahalline girişten itibaren olan iş ve işlemler Borsa Saklama Kasası Talimatnamesi 

kapsamında yürütülür. 

9.9. Emtianın Antrepoya kabul edilmesinden sonra bu işleme ilişkin olarak düzenlenen tutanak 

Kullanıcıya verilir. 

9.10 Antrepoya giriş yapacak YGM yetkili personelinin KMKTP Yenibosna yerleşkesine 

ulaşımını sağlarken herhangi bir harcama yapması halinde ilgili masraf Borsa tarafından karşılanır.  

10. Borsa’nın hak ve yetkileri 

10.1. Borsa, Antrepoya Emtia teslim etmek isteyenler hakkında MASAK düzenlemeleri uyarınca 

“karşı tarafı tanı” kuralı çerçevesinde gerekli incelemeleri yapar. Ayrıca her Emtianın Borsaya 
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teslimi öncesinde Bakanlık ile Borsa tarafından yayımlanan sorumlu tedarik zinciri düzenlemeleri 

kapsamında gerekli bilgi ve belgeler gözetilir. 

10.2. Borsa, Kullanıcı adına saklamada bulundurulan Emtiaya gelebilecek her tür tedbir, haciz,  

rehin vb. yasal kısıtlamaları uygulama,  ilgili resmi makamlara bilgi verme hakkına sahiptir. 

10.3. Borsa Antrepoya alınacak Emtia üzerinde, her türlü fiziki kontrol hakkını haizdir. Saklama 

Kasa Mahalline girişten itibaren, Borsa Saklama Kasası Talimatnamesi kapsamında iş ve işlemler 

yürütülür. Teslimat ve teslim alma işlemleri, bu Sözleşmedeki hükümlerin yanı sıra, Borsa 

tarafından belirlenen Saklama Kasasına Fiziksel Olarak Kıymetli Maden Girişi ve Çıkışı ile İlgili 

Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.  

10.4. Borsa teslim edilecek Emtiayı herhangi bir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme yetkisini 

haizdir. Ancak Borsa böyle bir durumun varlığı halinde bu kararını ivedilikle Kullanıcıya bildirir.  

10.5. Borsa, Kullanıcı tarafından talep edilen herhangi bir hizmeti sağlamayı hiçbir gerekçe 

göstermeden reddetme hakkına sahiptir.  

11. Saklanan Emtianın Değeri 

11.1. Borsanın depolamadan doğan ve Beyan Edilen Değer üzerindeki yükümlülüklerine ilişkin 

azami tazminat sorumluluğu, Emtianın mevcut piyasa değerine göre belirlenir. 

11.2. Antrepoda saklanan Kıymetli Madenlerin cari değeri net Kıymetli Maden miktarı ile Borsa 

tarafından açıklanan hesaplama tarihindeki Metal Fiyatı üzerinden, Kıymetli Taşların değeri ise 

Borsa tarafından belirlenmiş değerleme kuruluşları tarafından yapılacak değerlemeye göre 

belirlenir. 

12. Ücret ve Komisyon ve Masraflar 

12.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu saklama ve Elleçleme hizmeti karşılığında Borsaya, Borsa 

tarafından tespit edilecek tarifeye göre komisyon öder. Komisyonun ödenme şekli ve  zamanını 

Borsa tespit eder. Borsanın söz konusu komisyon oranını, ödenme şekli ve zamanını tek taraflı 

olarak değiştirme hakkı vardır.   

12.2. Borsa, talep halinde işbu Sözleşmeden veya mevzuattan kaynaklanan bir değişiklik veya 

kısıtlama olmadığı takdirde saklamadaki Emtiayı saklama komisyonu ile ilgili hiçbir borcunun 

kalmamış olması halinde Kullanıcıya teslim eder. 
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12.3. Emtianın Antrepoya getirilmesi, Antrepodan teslim alınması, taşınması, nakli ve Kıymetli 

Madenin miktarının İdare’ye tespit ettirilmesi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

her türlü masraf, gider, ücret vb. harcama Kullanıcı tarafından yapılacaktır.   

13. Gizlilik 

13.1. Yasalar ve ilgili mevzuat bildirimi zorunlu kılmıyorsa Taraflar saklamada tutulan Emtiaya 

ilgili bilgilerin 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. Mahkemeler ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Emtiaya 

ilişkin talep edilebilecek bilgiler bu kapsamda değildir.  

13.2. İdare, Antrepo görüntülerini sesli olarak izleme ve kaydetme yetkisine sahiptir. İdare’nin 

ayrıca Borsa sistemi üzerinden Antrepoda saklanan Emtiaya ilişkin detaylı rapor alma yetk isi 

bulunmaktadır. Bu durum gizlilik ihlali olarak değerlendirilmez.  

13.3 Borsa talep edilen hizmetleri Kullanıcıya sunmak ve Kullanıcı ile olan ilişkiyi yönetmek için 

kişisel verileri toplayabilir ve işleyebilir. Borsa bu tür bilgileri ilgili düzenleyicilere yasaların 

gerektirdiği durumlarda açıklayabilir. Borsa Kullanıcı verilerini beş yıla kadar veya yasal ve 

düzenleyici nedenlerle gerektiği şekilde ve sürede saklayabilir.  

14. Uyuşmazlıkların Çözümü  

14.1. Taraflar bu Sözleşme ile ilgili bir ihtilaf doğduğunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve 

İcra Dairelerinin yetkili olduğunu ve ihtilafa Türk Hukukunun uygulanacağını kabul ederler. 

15. Borsanın yükümlülüklerinin ortadan kalkması ve mücbir sebepler 

15.1. Borsa, Kullanıcının Birleşmiş Milletler kararlarına, ulusal veya Avrupa Birliği yasalarına ya 

da düzenlemelerine aykırı uygulamaları sebebiyle herhangi bir yaptırım, men ya da kısıtlama 

içerisinde bulunduğunu tespit ederse Kullanıcıya karşı yükümlülüklerini ifadan kaçınabilir. Böyle 

bir durumda Kullanıcı, Borsadan hiçbir hak ve talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder.  

15.2. Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, etkilenen Tarafın kontrolü dışında gelişen, 

etkilenen Tarafın gereken özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, öngörülemeyen veya 

kaçınılmaz olan, etkilenen Tarafın işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen ya 

da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkânsızlaştıran ve 
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etkilenen Taraftan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmeyen tabii afetler, yangın, seferberlik ilanı, 

grev, lokavt ve salgın hastalık halleri mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) olarak değerlendirilecektir. 

Mücbir Sebep halinin devamı süresince, Taraflardan herhangi biri diğerine karşı, bu Sözleşme 

çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu 

olmayacak, Tarafların işbu Sözleşme’den kaynaklanan sorumlulukları askıda kalacaktır. Mücbir 

Sebep’e maruz kalan Taraf derhal ve en geç 5 (beş) işgünü içerisinde diğer Tarafa bu durumu, 

etkilerini ve tahmini süresini mevcut ise ilgili belgeleri de eklemek suretiyle yazılı olarak 

bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi 

ifa etmek ve taahhütlerine uymak için gereken işlemleri yerine getirecektir.  

16. Çeşitli hükümler 

16.1. Taraflar, diğer Tarafın yazılı mutabakatı olmaksızın işbu Sözleşme’yi, işbu Sözleşme’den 

kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini gerçek veya tüzel üçüncü kişilere kısmen ya da tamamen 

devredemezler. Ancak Kullanıcıyı hak ve borçları ile yasal olarak devralacak kişi ve kuruluşlar 

bakımından da işbu Sözleşme şartları bağlayıcı olmaya devam eder. 

16.2. Bu Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmeden 

doğan 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. 

16.3. Bu Sözleşme ve ekleri, Sözleşme’de düzenlenen konular bakımından Taraflar arasındaki 

anlaşmanın bütününü oluşturmakta ve bir bütün olarak Taraflar arasında aynı konuda daha 

önceden mevcut sözleşme, beyan, taahhüt ve teklifleri geçersiz kılarak, bunların yerine 

geçmektedir. 

16.4. Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen 

veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya 

kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz 

konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya 

yürürlüğünü etkilemeyecektir.  
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17. Sözleşmenin süresi ve sona ermesi 

17.1. İşbu Sözleşme, süresiz olarak akdedilmiştir.  

17.2. Borsa bu Sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin yazılı olarak on gün önceden 

bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman feshedebilir. 

17.3. Kullanıcının tüzel kişiliğinin sona ermesi, borçlarını ödeyemez duruma gelmesi, iflasını 

istemesi, iflası için yasal takibata geçilmesi hallerinde Borsa Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına 

sahiptir.  

17.4. Kullanıcı ancak işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin tamamını yerine getirmiş olması 

ve bu kapsamda hiçbir borcunun kalmaması şartı ile Sözleşmeyi feshedebilir. Aksi takdirde 

Kullanıcı Borsanın bu nedenle uğrayacağı zararların tamamı ilk talep üzerine Borsaya nakden ve 

defaten tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

17.5. Fesih, Tarafların, fesih tarihinde veya öncesinde mevcut olan herhangi bir Sözleşme ihlaline 

ilişkin tazminat talep etme hakkı da dâhil olmak üzere, fesih tarihine kadar tahakkuk eden haklarını 

ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir. 

18. Sözleşmeden doğacak yasal yükümlülükler 

18.1. Bu Sözleşme ile ilgili tahakkuk edecek damga vergisi de dahil her türlü vergi, resim ve harç 

Kullanıcı tarafından ödenecektir. 

19. Yürürlük 

19.1. Bu Sözleşme, Kullanıcı tarafından imzalanmış bir nüshasının Borsaya teslimi ile yürürlüğe 

girer. 

İşbu …. ana ….. alt maddeden oluşan ….. sayfa Sözleşme iki orijinal nüsha düzenlenerek 

aşağıdaki yetkililer tarafından belirtilen tarihlerde imzalanmıştır. 

Kullanıcının unvanı 

Temsile yetkili kişilerin adı-soyadı kaşe ve imzası 

Borsa İstanbul A.Ş. 
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İmza tarihi:     …/…/….. İmza tarihi:     …/…/….. 

 Ek: İmza Sirkülerleri 
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