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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, KISALTMALAR VE TANIMLAR 
 

1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 

1.1 Amaç ve Kapsam 

Bu düzenlemenin amacı, kıymetli madenlerin üyeler ve/veya üçüncü şahıslar ile TCMB nam 

ve hesabına tahsissiz şekilde saklama havuzunda saklanması esaslarını düzenlemektir. 

1.2 Dayanak 

Bu düzenleme, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası ve Kıymetli Madenler Ödünç 

Piyasası Yönergesi’nin “Piyasalarda müşteri nam ve hesabına üyelerin yapacakları veya 

müşterilerin üyeler üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlere ve saklamaya ilişkin esaslar 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.” şeklindeki 29. maddesi ve 21/09/2017 tarihli ve 2017/21 

sayılı toplantısında alınan 9 numaralı Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Kararına dayanılarak 

çıkartılmıştır. 

1.3 Kısaltmalar ve tanımlar 

Bu düzenlemede geçen; 

a) 32 Sayılı Karar: 11/08/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı, 

b) Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketini, 

c) Has Miktar: Belirli bir tip kıymetli maden içinde bulunan o kıymetli madenin net 

miktarını, 

ç) LBMA: Londra Külçe Piyasası Birliğini 

d) Müşteri: Üyeler aracılığıyla piyasada nam ve hesaplarına işlem yapılan gerçek ve tüzel 

kişileri, 

e) Genel Müdür: Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Müdürünü, 
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f) Kıymetli Maden: 32 Sayılı Karar’da tanımlanan ve standartları belirlenen kıymetli 

madenleri, 

g)   Ödünç Piyasası: Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasını, 

ğ) Rafineri: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde 

Borsaca belirlenen rafineriler listesinde yer alan kıymetli madenleri Borsada işlem görecek 

rafinerileri, 

h)  Rafineri Listesi : Ürettiği kıymetli madenleri Borsa tarafından kabul edilen rafinerilerin yer 

aldığı listeyi, 

i) TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

TAHSİSSİZ SAKLAMA YAPILACAK KIYMETLİ MADENLERE İLİŞKİN 

ESASLAR 
 

2. Tahsissiz Saklama Yapılacak Kıymetli Maden Tipleri ve Genel Esaslar 

2.1 Tahsissiz Saklamaya konu olacak kıymetli madenler ve tipleri 

Tahsissiz saklama kasasında LBMA Listesinde yer alan rafineriler tarafından üretilmiş 1 kg, 

995 ayar külçe altınlar saklamaya konu olur. İthalat, cevherden üretim gibi yollarla kasaya 

getirilen altınlar, Borsada işlem görmeden tahsissiz saklama kasasına alınamaz. TCMB hem 

miktar hem de rafineri kısıtlamalarından müstesnadır. 

2.2 Tahsissiz saklama 

Tahsissiz kıymetli maden hesap sahiplerinin kıymetli madenleri, herhangi bir tahsis işlemi 

olmaksızın;  rafineri  ismi  ve  seri  numaralarından  bağımsız  olacak  biçimde  misli  nitelikte 

saklanır. Borsa, teslim edilen kıymetli madenleri mislen saklamak üzere rafineri damgasını, seri 

numaralarını, miktarını, teslim edenin bilgilerini kaydeder. Teslim alınan kıymetli maden 

Borsa’ya ait saklama havuzuna dâhil edilir. 

Tahsissiz olarak saklanan kıymetli madenler, kasada tahsisli saklanan kıymetli madenlerden ayrı 

bir bölümde saklanır. Bu kasada yer alacak altın miktarının üst sınırı yirmi bin (20.000) 

kilogramdır. Bu sınır Genel Müdür kararıyla artırılıp azaltılabilir. Hesap sahipleri tarafından, 

tahsissiz hesaplarından yapılması talimatı verilen işlemler, bakiyeler iki taraf arasındaki borç 

miktarını gösterecek şekilde, tahsissiz saklama havuzunda fiziki hareket olmaksızın yapılır. 
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Hesaplardaki alacak bakiyeleri, alacaklıya rafineri ve seri numarası belirli külçelerin sahipliğini 

vermez. Külçe talepleri, tahsissiz saklama havuzunun genel stoklarından karşılanır. 

2.3 Süreç, belge ve kayıt düzeni 

Üyelerin kendi sahipliklerinde bulunan altınlar için, tahsissiz saklama talep eden üyelerle, ekteki 

tahsissiz saklama sözleşmesi imzalanır. 3.Şahısların veya üyelerin müşterilerinin altınlarının 

tahsissiz saklanabilmesi için, 3.Şahıslarla Borsa arasında ekteki 3.Şahıs saklama sözleşmesi 

imzalanır. 

Tahsissiz saklamaya konu olmak üzere getirilen altınlar, aynen tahsisli süreçteki gibi kontrol 

edilip seri numaraları girilmek suretiyle kasanın tahsissiz saklama için ayrılmış bölümüne alınır. 

Külçe altınlar hesap sahibi tarafından çekilmek ya da tahsisli saklamaya alınmak istendiğinde, 

hesap sahibine aynı emsalde ama üretici ve seri numarası farklı olabilecek şekilde mislen teslim 

edilir. Takas ve teslimat işlemleri, son giren ilk çıkar (LIFO) esasına göre yapılır. Tahsissiz 

saklama kasası hesabına yapılan ve tahsissiz kasa hesabından ilgili hesaplara yapılan 

virmanlarda komisyon hesaplanmaz. 

Tahsissiz saklama işlemlerinde, tahsisli saklama işlemlerinde uygulanan kayıt ve belge düzeni 

uygulanır. 

Tahsissiz saklanmak üzere Borsa’ya teslim edilen kıymetli madenler üzerinde her türlü kullanım 

hakkı Borsa’ya geçer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KOMİSYONLAR 
 

3. Komisyon Türü 

3.1 Saklama Komisyonu 

Tahsissiz saklama kapsamında, standart altınların saklama kasasına teslim edilmesinden itibaren 

Kıymetli Madenler Piyasası ve Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönergesi çerçevesinde 

belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda komisyon tahsil edilir. TCMB için bu oranın 1/8’i 

uygulanır. Komisyon oranları prosedürün eki tabloda gösterilmiştir. (Ek:1) 

Saklama komisyonu kıymetli madenin has miktarı üzerinden alınır. Saklama komisyonu, ay 

sonlarında tahakkuk ettirilir; saklamaya konu kıymetli madenin kasaya girişinden itibaren ay 

sonuna kadar olan gün sayısı üzerinden kıstelyevm yapılmak suretiyle hesaplanır ve izleyen ay 

içinde faturalanır. 
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4. Diğer Hükümler 

Bu prosedürde yer almayan hususlarda Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası ve 

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönergesi, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve 

Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve diğer ilgili 

mevzuat hükümleri geçerlidir. 

5. Yürürlük 

Bu düzenleme, 18/01/2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

6. Yürütme 

Bu düzenleme hükümlerini Genel Müdür yürütür. 

 

EKLER 

Ek-1 Tahsissiz Saklama Komisyon Oranları 

Ek-2 Tahsissiz (Unallocated) Kasa Saklama Sözleşmesi (Aracı Kuruluşlar için)  

Ek-3 Tahsissiz (Unallocated) Kasa Saklama Sözleşmesi (3. Şahıslar için) 



 

Ek:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tahsissiz Saklama Komisyon Oranları (%) 

 

Vadesiz Oran (Onbinde) 

Üyeler-3.Şahıslar 0,5 

TCMB 0,0625 
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TAHSİSSİZ (UNALLOCATED) S A K L A M A  S Ö Z L E Ş M E S İ 

 

(Aracı Kuruluşun Unvanı/Adresi)  

                         

(Bundan böyle Üye olarak anılacaktır) 

 

ve 

 

BORSA İSTANBUL A.Ş.,  

Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi,  

No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul.  

    

(Bundan böyle Borsa olarak anılacaktır) 

 

 

arasında aşağıdaki şartlarla bir saklama sözleşmesi imzalamışlardır. 

 

1. Borsa, Üye tarafından teslim edilen kıymetli madenleri Üye adına mislen saklamak üzere 

rafineri damgasını, seri numaralarını, miktarını, teslim eden Üye ile ilgili kimlik ve adres 

bilgilerini kayıt etmek, kıymetli madeni teslim eden kişinin daha önce Borsa’ya yazı ile 

bildirilen takas görevlileri olduğunu kontrol etmek suretiyle kabul eder ve yine aynı şekilde 

Borsa’da işlem gören eşdeğerde kıymetli madeni teslim eder. Üyelerin sadece kendi 

sahipliklerinde olan altınları tahsissiz saklamaya konu olabilir. Müşterilerin üyeler nezdinde 

tuttukları altınların tahsissiz saklamaya konu olabilmesi için müşterilerle 3. Şahıs Saklama 

Sözleşmesi imzalanır ve tahsissiz saklama hususu Üye tarafından Borsaya bildirilir.    

 

Hiçbir şüpheye mahal bırakmamak adına Üye tarafından teslim edilen kıymetli madenler 

üzerinde her türlü kullanım hakkı Borsa’ya geçecektir. Borsa kıymetli madeni kullanımı 

karşılığında, kullanım amacı ve usulü ne olursa olsun herhangi bir ücret, bedel yahut faiz 

ödemeyecek olup, taraflar bunu peşinen kabul ederler. Üyenin  varsa alt hesap sahipleri (üye 

müşterileri) ile aralarında bu hususu düzenlememiş olması halinde, alt hesap sahiplerinin bu 

yöndeki taleplerinden Üye sorumludur. 

 

2. Borsa, Üyeler tarafından teslim edilen kıymetli madenleri çalınma, kayıp ve tahribata 

karşı korumak için gereken bütün tedbirleri almayı ve saklama hizmetini en yüksek 

standartta yapmak için gereken özen ve gayreti göstermeyi kabul eder. 

 

3. Saklama hizmeti verilen kıymetli madenlerin Borsa lehine sigorta ettirilmesi Borsa’nın 

yükümlülüğündedir. 

 

4. Borsa, kıymetli madenleri saklama mahallini belirlemekte ve gerekirse bu mahalli 

değiştirmekte serbesttir. Ancak bu işleri yaparken Üye’nin bu sözleşmeden doğan haklarını 

korumak için gerekli tedbirleri alır. 

 

5. Teslim alınan kıymetli maden Borsa’ya ait saklama havuzuna dahil edilir. İşlemler, 

hesapları borçlandırıp alacaklandırarak, bakiye iki taraf arasındaki borç miktarını gösterecek 

şekilde yapılır. Hesaptaki alacak bakiyeleri, alacaklıya belirli kıymetli madenlerin 

(külçelerin) sahipliğini vermez ancak talep hesabın bulunduğu Borsa tahsisli olmayan 

saklama havuzunun genel stokuyla karşılanır. Saklama havuzundaki altınların “kullanma 
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hakkı” Borsa’ya aittir ve bu altınları kendi mevzuatı çerçevesinde, takas, dönüşüm, ödünç 

verme gibi değişik amaçlarla kullanabilir. Üyeler (ya da hesap sahipleri) teslim edilen 

kıymetli madenler bakımından yalnızca Borsa’nın alacaklısıdır. Kıymetli madenler çekilmek 

istendiğinde, aynı emsalde üretici ve seri numarası farklı olabilecek şekilde mislen iade 

edilir. 

 

Üye, Borsa’nın kullanım hakkı sahibi olacağı ve Borsa’nın altınları kendi mevzuatı 

çerçevesinde, takas, dönüşüm, ödünç verme gibi değişik amaçlarla kullanabileceği yönünde 

varsa hesap sahiplerinden (müşterilerinden) gerekli tüm muvafakatları almakla mükelleftir. 

Bu konuda tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Üye ilgili muvafakatın alınmaması sebebiyle 

Borsa'nın zarara uğraması halinde, Üye bu zararı tazmin edeceğini ve Borsanın bu nedenle 

hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlamayı kabul eder. 

 

6. Üye tarafından Borsa’ya ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 

yayımlanan veya yayımlanacak olan kıymetli Madenlerin standartları ile ilgili tebliğlerde 

sayılan ve Borsa tarafından belirlenen niteliklere uygun kıymetli madenleri ekli form 

aracılığıyla vade belirtmek suretiyle teslim edebilir. Bu niteliklere uygun olmayan kıymetli 

madenin teslim alınmasından Borsa kaçınma hakkına sahiptir. Buna rağmen teslim edilen 

kıymetli madenin mevzuata uygun olmamasından, aleni veya gizli kusurlarından bu kusurlar 

hangi tarihte belirlenmiş olursa olsun yalnızca teslimi yapan Üye sorumludur. Teslim edilen 

kıymetli madenin (takas, dönüşüm, ödünç veya Borsa tarafından uygun görülecek usullerde 

kullanılması amacıyla) kullanım hakkının Borsa’ya geçmiş olması Üye’nin bu konudaki 

sorumluluğunu sona erdirmez. Üye bu gibi durumlarda Borsa herhangi bir tedbir alsın veya 

almasın Borsa'nın maruz kalacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini ve Borsanın bu nedenle 

hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlamayı kabul eder. 

 

7. Borsa Takas Merkezinden kıymetli maden teslim alan Üye’nin ve kıymetli madenin  

dönüşüm amacıyla teslim alınması halinde de teslim alan Üye veya üye olmayan rafinerinin, 

bu kıymetli madenlerin mevzuatta belirlenen niteliklere uygun olup/olmadığını kontrol 

yükümlülüğü vardır. Üye’nin veya üye olmayan rafinerinin yaptığı kontrolde teslim alınan 

kıymetli madenin mevzuata aykırı olduğunun anlaşılması halinde sorumluluk yalnızca daha 

önce bu kıymetli madenleri Borsa’ya teslim eden Üye’ye aittir. Mevzuata aykırı kıymetli 

maden teslim aldığını iddia eden üyenin ve/veya üye olmayan rafinerinin hak talebinde 

bulunabilmesi için, kıymetli madenleri Borsa Takas Merkezinden teslim aldığı gün dahil 3 

(üç) iş günü içinde durumu yazılı olarak Borsa’ya bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde 

hiçbir hak iddia edemez. Borsa teslim aldığı veya teslim ettiği kıymetli madenlerin mevzuata 

uygun olmadığının ortaya çıkması halinde bu durumu derhal bu tür kıymetli madeni teslim 

eden Üye’ye ve gerekli resmi makamlara bildirir. Teslim alınan kıymetli madenlerin tahrip 

edilmiş olduğu iddiası bu hükmün dışındadır. Böyle bir iddia ancak kıymetli madenleri 

teslim alırken imzalanan Teslim Makbuzunda ileri sürülebilir, daha sonra bu konuda hiçbir 

itiraz veya iddia ileri sürülemez. 

 

8. Borsa, Üye adına saklamada bulundurulan kıymetli madenler yönünden hesaplara  

gelebilecek her tür tedbir, haciz, haciz ihbarnamesi, rehin, tazmin talebi gibi yasal 

kısıtlamaları derhal Üye’ye bildirerek, ilgili resmi makamlara bilgi verme ve yerine 

getirmesi gereken yasal taleplere uyma hakkına sahiptir. Takas yükümlülüklerinin 

bulunması halinde Borsa tedbir, haciz, rehin ve tazmin gibi yasal kısıtlamaları tatbik etmek 

mükellefiyeti altında değildir, bu durumda Borsa, kıymetli madeni, kıymetli maden 

alacaklısı hesabına geçirir.   
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9. Borsa, nezdinde sakladığı kıymetli madenlere ilişkin kayıtları tam ve doğru bir şekilde 

bulundurur ve kayıtlarını beş yıl süre ile saklar. Uyuşmazlık halinde her zaman Borsa’nın 

kayıtları geçerlidir. Üye Borsa aleyhine, Üye lehine hatalı kayıtların varlığını iddia ediyor 

ise bunu Borsa’ya bildirir. Borsa hatayı düzeltmek üzere kayıtları değiştirmeye yetkilidir. Bu 

konuda takdir yetkisi Borsa’ya aittir. Bu durumda Borsa düzeltilmiş kayıtları Üye’ye 

gönderir. 

 

10. Borsa gün içinde işlem yapan Üye’ye aynı gün, saklamada kalan kıymetli maden 

miktarını, ekstre ile bildirir veya Üye’nin bilgi alabileceği bir raporlama sistemi kurar. Üye 

tarafından, gönderilen ekstreye veya alınan raporlara üç gün içinde itiraz edilmediği takdirde 

Borsa ekstre içeriği bilgilerin kabul edildiğini var sayar ve bu tarihden sonra yapılacak 

itirazlar kabul olunmaz. 

 

11. Üye bu sözleşme ile yükümlenen tahsissiz saklama hizmeti karşılığında Borsa’ya, 

mevzuata uygun olarak tespit edilecek tarifeye göre komisyon öder. 

 

12. Borsa, talep halinde bu sözleşmenin hükümlerine tabi olmak şartıyla, yasa veya 

düzenlemelerden kaynaklanan değişiklik veya kısıtlama olmadığı takdirde saklamadaki 

kıymetli madenleri mislen Üye’ye teslim eder. Ancak alınan saklama komisyonu hiçbir 

şekilde Üye’ye iade edilmez. 

 

13. Taraflar kendi ihmal ve hatasından kaynaklananlar hariç kontrolleri dışındaki savaş, iç 

savaş, işgal, abluka, isyan, sivil veya askeri karışıklık, hükümet müdahalesi, yasa, karar ya 

da hükümet veya hükümet organlarının, mahkemelerin, askeri makamların dolaylı veya 

doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı birbirlerinin uğrayacağı zarar, kayıp veya cezalardan 

sorumlu olmayacaklardır. Borsa işbu sayılan hallerde, bu hallerden etkilenen sözleşme 

kapsamındaki yükümlüklerini askıya alabilir.  

 

14. Bu sözleşme devir ve temlik edilemez. Ancak Üye’yi hak ve borçları ile yasal olarak 

devralacak kuruluşlar bakımından da sözleşme şartları bağlayıcı olacaktır. 

 

15. Borsa Üye’liğinin iptali veya Üye’nin borçlarını ödeyemez duruma gelmesi, iflasını 

istemesi, iflası için yasal takibata geçilmesi, Üye’nin yasaya ve özellikle sermaye piyasası 

mevzuatına, işbu sözleşmeye ve Borsa düzenleme ve talimatlarına aykırı hareket etmesi  

hallerinde Borsa sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Takasa ilişkin 

yükümlülüklerin bulunması halinde, Borsa’nın yetkileri saklıdır. Tazminat sebebiyle 

doğabilecek Borsa’nın ve üçüncü kişilerin tazminat talepleri saklıdır.  

 

Üye, üyelikten ayrılması halinde üyenin hiçbir borcunun olmaması ve hiçbir 

yükümlülüğünün kalmaması şartı ile bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 

 

16. Yasalar, ilgili mevzuat ve Borsa’nın taraf olduğu düzenleme ve sözleşmeler bildirimi 

zorunlu kılmıyorsa taraflar saklamada tutulan kıymetli madenlerle ilgili bilgilerin üçüncü 

kişiler 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. Üye bakımından bu yükümlülük üyeliği sona erdikten sonra da devam eder. 

 

17. 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. 
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18. Taraflar bu sözleşme ile ilgili bir ihtilaf doğduğunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra 

Dairelerinin yetkili olduğunu ve ihtilafa Türk Hukukunun uygulanacağını kabul ederler. 

 

19. 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 biri 

bakımından sözleşmenin devamını çekilmez kılacak düzeyde olumsuz etkilenmediği 

durumda , 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. 

 

20. 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 feragate konu sözleşme hükmünün sağladığı haklardan ilgili hak sahibi 

tarafın açıkça ve yazılı olarak vazgeçtiğini beyan edip imzalaması kaydı ile geçerlilik 

kazanır. 

 

21. Bu sözleşme ve ekleri, sözleşme içinde yer alan konular bakımından sözleşmenin 

bütününü oluşturmakta ve bir bütün olarak taraflar arasında aynı konuda daha önceden 

mevcut sözleşme (aynen saklamanın esas olduğu tahsisli sözleşmeler hariç), beyan, taahhüt 

ve teklifleri geçersiz kılarak, bunların yerine geçmektedir. 

 

22. Bu sözleşme ile ilgili tahakkuk edecek her tür vergi, resim ve harç Üye tarafından 

ödenecektir. 

 

23. Bu sözleşme, Üye tarafından imzalanmış bir nüshasının Borsa’ya teslimi ile yürürlüğe 

girer. 

 

Dört sayfa 23 maddeden oluşan iki orjinal nüsha imzalanmıştır. 

 

ARACI KURULUŞUN UNVANI        BORSA İSTANBUL A.Ş. 

YETKİLİ İKİ KİŞİNİN ADI/SOYADI 

GÖREVLERİ 

KAŞE/İMZALAR



 

1 

 

 

TAHSİSSİZ (UNALLOCATED) S A K L A M A  S Ö Z L E Ş M E S İ 

 

Gerçek veya Tüzel 3.Şahıs Ad Soyad/Unvan/Adresi       

 

(Bundan böyle 3. Şahıs olarak anılacaktır) 

 

ve 

 

BORSA İSTANBUL A.Ş.,  

Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi,  

No: 4, 34467 Sarıyer/İstanbul.  

    

(Bundan böyle Borsa olarak anılacaktır) 

 

 

arasında aşağıdaki şartlarla bir saklama sözleşmesi imzalamışlardır. 

 

1. Borsa, 3. Şahıs tarafından teslim edilen kıymetli madenleri 3. Şahıs adına mislen 

saklamak üzere rafineri damgasını, seri numaralarını, miktarını, teslim eden 3. Şahıs ile ilgili 

kimlik ve adres bilgilerini kayıt etmek, kıymetli madeni teslim eden kişinin daha önce 

Borsa’ya yazı ile bildirilen takas görevlileri olduğunu kontrol etmek suretiyle kabul eder ve 

yine aynı şekilde Borsa’da işlem gören eşdeğerde kıymetli madeni teslim eder.   

 

Hiçbir şüpheye mahal bırakmamak adına 3. Şahıs tarafından teslim edilen kıymetli madenler 

üzerinde her türlü kullanım hakkı Borsa’ya geçecektir. Borsa kıymetli madeni kullanımı 

karşılığında, kullanım amacı ve usulü ne olursa olsun herhangi bir ücret, bedel yahut faiz 

ödemeyecek olup, taraflar bunu peşinen kabul ederler.  

 

2. Borsa, 3. Şahıslar tarafından teslim edilen kıymetli madenleri çalınma, kayıp ve tahribata 

karşı korumak için gereken bütün tedbirleri almayı ve saklama hizmetini en yüksek 

standartta yapmak için gereken özen ve gayreti göstermeyi kabul eder. 

 

3. Saklama hizmeti verilen kıymetli madenlerin Borsa lehine sigorta ettirilmesi Borsa’nın 

yükümlülüğündedir. 

 

4. Borsa, kıymetli madenleri saklama mahallini belirlemekte ve gerekirse bu mahalli 

değiştirmekte serbesttir. Ancak bu işleri yaparken 3. Şahsın bu sözleşmeden doğan haklarını 

korumak için gerekli tedbirleri alır. 

 

5. Teslim alınan kıymetli maden Borsa’ya ait saklama havuzuna dahil edilir. İşlemler, 

hesapları borçlandırıp alacaklandırarak, bakiye iki taraf arasındaki borç miktarını gösterecek 

şekilde yapılır. Hesaptaki alacak bakiyeleri, alacaklıya belirli kıymetli madenlerin 

(külçelerin) sahipliğini vermez, ancak, talep hesabın bulunduğu Borsa tahsisli olmayan 

saklama havuzunun genel stokuyla karşılanır. Saklama havuzundaki altınların “kullanma 

hakkı” Borsaya aittir ve bu altınları kendi mevzuatı çerçevesinde, takas, dönüşüm, ödünç 

verme gibi değişik amaçlarla kullanabilir. 3. Şahıslar (ya da hesap sahipleri) teslim edilen 

kıymetli madenler bakımından yalnızca Borsanın alacaklısıdır. Kıymetli madenler çekilmek 

istendiğinde, aynı emsalde üretici ve seri numarası farklı olabilecek şekilde mislen iade 

edilir. 
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6. 3. Şahıs tarafından Borsa’ya ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi 

Gazete’de yayımlanan veya yayımlanacak olan kıymetli madenlerin standartları ile ilgili 

tebliğlerde sayılan ve Borsa tarafından belirlenen niteliklere uygun kıymetli madenleri ekli 

form aracılığıyla vade belirtmek suretiyle teslim edebilir. Bu niteliklere uygun olmayan 

kıymetli madenin teslim alınmasından Borsa kaçınma hakkına sahiptir. Buna rağmen teslim 

edilen kıymetli madenin mevzuata uygun olmamasından, aleni veya gizli kusurlarından bu 

kusurlar hangi tarihte belirlenmiş olursa olsun yalnızca teslimi yapan 3. Şahıs sorumludur. 

Teslim edilen kıymetli madenin (takas, dönüşüm, ödünç veya Borsa tarafından uygun 

görülecek usullerde kullanılması amacıyla) kullanım hakkının Borsa’ya geçmiş olması 3. 

Şahsın bu konudaki sorumluluğunu sona erdirmez. 3. Şahıs bu gibi durumlarda Borsa 

herhangi bir tedbir alsın veya almasın Borsa'nın maruz kalacağı zarar ve ziyanı tazmin 

edeceğini ve Borsanın bu nedenle hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlamayı kabul eder. 

 

7. Borsa Takas Merkezinden kıymetli maden teslim alan 3. Şahıs ve kıymetli madenin  

dönüşüm amacıyla teslim alınması halinde de teslim alan Üye veya üye olmayan rafinerinin, 

bu kıymetli madenlerin mevzuatta belirlenen niteliklere uygun olup/olmadığını kontrol 

yükümlülüğü vardır. Üye’nin veya üye olmayan rafinerinin yaptığı kontrolde teslim alınan 

kıymetli madenin mevzuata aykırı olduğunun anlaşılması halinde sorumluluk yalnızca daha 

önce bu kıymetli madenleri Borsa’ya teslim eden 3. Şahsa aittir. Mevzuata aykırı kıymetli 

maden teslim aldığını iddia eden 3. Şahsın veya rafinerinin hak talebinde bulunabilmesi için, 

kıymetli madenleri Borsa Takas Merkezinden teslim aldığı gün dahil 3 (üç) iş günü içinde 

durumu yazılı olarak Borsa’ya bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde hiçbir hak iddia edemez. 

Borsa teslim aldığı veya teslim ettiği kıymetli madenlerin mevzuata uygun olmadığının 

ortaya çıkması halinde bu durumu derhal bu tür kıymetli madeni teslim eden 3. Şahsa ve 

gerekli resmi makamlara bildirir. Teslim alınan kıymetli madenlerin tahrip edilmiş olduğu 

iddiası bu hükmün dışındadır. Böyle bir iddia ancak kıymetli madenleri teslim alırken 

imzalanan Teslim Makbuzunda ileri sürülebilir, daha sonra bu konuda hiçbir itiraz veya 

iddia ileri sürülemez. 

 

8. Borsa, 3. Şahıs adına saklamada bulundurulan kıymetli madenler yönünden hesaplara  

gelebilecek her tür tedbir, haciz, haciz ihbarnamesi, rehin, tazmin talebi gibi yasal 

kısıtlamaları derhal 3. Şahsa bildirerek, ilgili resmi makamlara bilgi verme ve yerine 

getirmesi gereken yasal taleplere uyma hakkına sahiptir.  

 

9. Borsa, nezdinde sakladığı kıymetli madenlere ilişkin kayıtları tam ve doğru bir şekilde 

bulundurur ve kayıtlarını beş yıl süre ile saklar. Uyuşmazlık halinde her zaman Borsa’nın 

kayıtları geçerlidir. 3. Şahıs Borsa aleyhine, kendi lehine hatalı kayıtların varlığını iddia 

ediyor ise bunu Borsa’ya bildirir. Borsa, hatayı düzeltmek üzere kayıtları değiştirmeye 

yetkilidir. Bu konuda takdir yetkisi Borsa’ya aittir. Bu durumda Borsa düzeltilmiş kayıtları 

3. Şahsa gönderir. 

 

10. Borsa, gün içinde işlem yapan 3. Şahsa aynı gün, saklamada kalan kıymetli maden 

miktarını, ekstre ile bildirir veya 3. Şahsın bilgi alabileceği bir raporlama sistemi kurar. 3. 

Şahıs tarafından, gönderilen ekstreye veya alınan raporlara üç gün içinde itiraz edilmediği 

takdirde Borsa ekstre içeriği bilgilerin kabul edildiğini var sayar ve bu tarihden sonra 

yapılacak itirazlar kabul olunmaz. 

 

11. 3. Şahıs bu sözleşme ile yükümlenen tahsissiz saklama hizmeti karşılığında Borsa’ya, 

mevzuata uygun olarak tespit edilecek tarifeye göre komisyon öder. 
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12. Borsa, talep halinde bu sözleşmenin hükümlerine tabi olmak şartıyla, yasa veya 

düzenlemelerden kaynaklanan değişiklik veya kısıtlama olmadığı takdirde saklamadaki 

kıymetli madenleri mislen 3. Şahsa teslim eder. Ancak alınan saklama komisyonu hiçbir 

şekilde 3. Şahsa iade edilmez. 

 

13. Taraflar kendi ihmal ve hatasından kaynaklananlar hariç kontrolleri dışındaki savaş, iç 

savaş, işgal, abluka, isyan, sivil veya askeri karışıklık, hükümet müdahalesi, yasa, karar ya 

da hükümet veya hükümet organlarının, mahkemelerin, askeri makamların dolaylı veya 

doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı birbirlerinin uğrayacağı zarar, kayıp veya cezalardan 

sorumlu olmayacaklardır. Borsa işbu sayılan hallerde, bu hallerden etkilenen sözleşme 

kapsamındaki yükümlüklerini askıya alabilir.  

 

14. Bu sözleşme devir ve temlik edilemez. Ancak tüzel kişi 3. Şahsı hak ve borçları ile yasal 

olarak devralacak kuruluşlar bakımından da sözleşme şartları bağlayıcı olacaktır. 

 

15. 3. Şahsın  borçlarını ödeyemez duruma gelmesi, iflasını istemesi, iflası için yasal 

takibata geçilmesi, 3. Şahsın yasaya ve özellikle sermaye piyasası mevzuatına, işbu 

sözleşmeye ve Borsa düzenleme ve talimatlarına aykırı hareket etmesi  hallerinde Borsa 

sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Tazminat sebebiyle doğabilecek Borsa’nın ve 

sözleşme dışı üçüncü kişilerin tazminat talepleri saklıdır.  

 

16. Yasalar, ilgili mevzuat ve Borsa’nın taraf olduğu düzenleme ve sözleşmeler bildirimi 

zorunlu kılmıyorsa taraflar saklamada tutulan kıymetli madenlerle ilgili bilgilerin üçüncü 

kişiler 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.  

 

17. 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. 

 

18. Taraflar bu sözleşme ile ilgili bir ihtilaf doğduğunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra 

Dairelerinin yetkili olduğunu ve ihtilafa Türk Hukukunun uygulanacağını kabul ederler. 

 

19. 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 biri 

bakımından sözleşmenin devamını çekilmez kılacak düzeyde olumsuz etkilenmediği 

durumda , 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. 

 

20. 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 feragate konu sözleşme hükmünün sağladığı haklardan ilgili hak sahibi 

tarafın açıkça ve yazılı olarak vazgeçtiğini beyan edip imzalaması kaydı ile geçerlilik 

kazanır. 
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21. Bu sözleşme ve ekleri, sözleşme içinde yer alan konular bakımından sözleşmenin 

bütününü oluşturmakta ve bir bütün olarak taraflar arasında aynı konuda daha önceden 

mevcut sözleşme (aynen saklamanın esas olduğu tahsisli sözleşmeler hariç), beyan, taahhüt 

ve teklifleri geçersiz kılarak, bunların yerine geçmektedir. 

 

22. Bu sözleşme ile ilgili tahakkuk edecek her tür vergi, resim ve harç 3. Şahıs tarafından 

ödenecektir. 

 

23. Bu sözleşme, 3. Şahıs tarafından imzalanmış bir nüshasının Borsa’ya teslimi ile 

yürürlüğe girer. 

 

Dört sayfa 23 maddeden oluşan iki orjinal nüsha imzalanmıştır. 

 

 

 

 

3.ŞAHIS ADI SOYADI/UNVANI                       BORSA İSTANBUL A.Ş. 

 

 

İMZALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


