ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ REHİN SÖZLEŞMESİ
Rehin Alan (Banka)

Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi

Rehin Veren
Borçlular

1- Rehin Veren
234-

Rehinli Varlıklar
ISIN
Alım Satım Belge Numarası
Lisanslı Depo İşletmesi
Ürün Türü
Ürün Tipi
Ürün Sınıfı
Ürün Grubu
Ürün Alt Grubu
Depolandığı Yer
Hasat Yılı
Son Depolama Tarihi
Elektronik
Ürün
Senedi
Miktarı
Rehin Konusu Elektronik
Ürün Senedi Miktarı (KGBalya)
Borsa’daki
Birim
Fiyatı
(TL/KG-Balya)
Teminat Altına Alınan Borçlar
1. Borçlunun/Borçluların, Banka’nın Merkez ve Şubelerinden kullandığı ve kullanacağı tüm
nakdi ve gayri nakdi kredilerden ve kredi sayılan işlemlerden kaynaklanan doğmuş ve doğacak
borçları,
2. Borçlunun/Borçluların, kendisinin/kendilerinin ve Banka’nın diğer kredi borçlularının,
Banka’nın Merkez ve Şubelerinden kullandığı ve kullanacağı nakdi ve gayri nakdi krediler ve
kredi sayılan işlemlerden kaynaklanan doğmuş ve doğacak borçları için verdikleri ve
verecekleri kambiyo senetlerinden kaynaklanan doğmuş ve doğacak borçları,
3. Borçlunun/Borçluların, kendisinin/kredilerinin ve Banka’nın diğer kredi borçlularının,
Banka’nın Merkez ve Şubelerinden kullandığı ve kullanacağı nakdi ve gayri nakdi krediler ve
kredi sayılan işlemlerden kaynaklanan doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak
verdikleri ve verecekleri kişisel teminatlardan (kefalet, garanti, aval, borca katılmalar vb. kişisel
teminat etkisi doğrudan her türlü durum) ve ayni teminatlardan (rehin, ipotek, alacağın devri,

Sayfa 1 / 15

01-02503060/R00

mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış ve ayni teminat etkisi doğrudan her türlü durum)
kaynaklanan doğmuş ve doğacak borçları,
4. Borçlunun/Borçluların Bankaya karşı yukarıda belirtilen kalemlerden dolayı, doğmuş ve
doğacak anapara, kâr payı, gecikme cezası, gecikme nedeniyle tahakkuk eden bedeller, teminat
mektubu komisyonu, sigorta primi, avukatlık ücreti, cezaevi harcı, prim, vergi, resim, harç, fon
ve benzeri mali yükümlülükler ve diğer giderler ile temerrüt halinde yasa ve sözleşme gereği
ödenmesi gereken fer’iler ile mevzuatın teminatın kapsamına dâhil olacağını belirttiği borçları.
(Bundan böyle “Borçlar” olarak anılacaktır)
Madde 1 – Rehin Veren, bu Sözleşme ile birlikte, Rehinli Varlıklar üzerinde Borçların sürekli
teminatını teşkil etmek üzere, her türlü takyidattan ari olarak, Banka lehine birinci sırada rehin tesis
etmiştir.
Madde 2 – Rehin Veren, rehni Rehinli Varlıkların bulunduğu banka veya finans kuruluşu (“Yatırım
Kuruluşu”) ile (Banka tarafından talep edilmesi durumunda) lisanslı depo işletmesine (“Lisanslı
Depo İşletmesi”) bu Sözleşme’nin eklerinde yer alan veya Banka tarafından belirlenecek şekil ve
içerikteki yazıyla bildirmeyi, Rehinli Varlıkların Banka adına açılmış hesaba bağlı bir rehin/teminat
alt hesabına geçmesini, rehnin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (“MKK”) kayıtlarına
işlenmesini, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi (“Borsa”) nezdinde tescil edilmesini,
Yatırım Kuruluşu ile (Banka tarafından talep edilmesi durumunda) Lisanslı Depo İşletmesi’nin, bu
Sözleşme’nin eklerinde yer alan veya Banka tarafından uygun bulunacak şekil ve içerikteki yazıyla
Banka’ya teyit vermesini sağlamayı, rehinle ilgili gerekli diğer her türlü iş ve işlemi yapmayı,
Banka’nın taleplerini yerine getirmeyi, Banka’nın da hiçbir borç altına girmemek kaydıyla, gerekli
her türlü iş ve işlemi, giderleri Rehin Veren’e ait olmak üzere yapabileceğini ve giderleri Rehin Veren
hesabına borç kaydedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 3 – Rehin Veren, Rehinli Varlıklara ilişkin mudi (malik) sıfatını haiz olduğunu, bu
Sözleşme’yi imzalamaya ve rehin tesis etmeye ehil ve yetkili olduğunu, bu Sözleşme’nin rehnin
geçerli, bağlayıcı, ifa ve icra edilebilir olduğunu, Rehinli Varlıklar üzerinde herhangi bir takyidat
bulunmadığını ve beklenmediğini, Rehinli Varlıkların Borsa değerinin gerçek değerini yansıttığını,
aciz halinde olmadığını, Rehinli Varlıklar ve kendisi ile ilgili olarak bu Sözleşme ile tesis edilen rehni
etkileyebilecek herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığını beyan ve garanti eder.
Madde 4 – Bu Sözleşme ile birlikte Rehin Veren’in Rehinli Varlıklar üzerindeki tasarruf yetkisi sona
ermiş olup, Rehin Veren, Rehinli Varlıkları üçüncü kişilere devredemez veya ayni yahut kişisel hakla
kısıtlayamaz, Rehinli Varlıkların bulunduğu ve Rehinli Varlıklarla ilgili ödemelerin yapılacağı Banka
ve Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesapları üzerinde tasarrufta bulunamaz, Rehinli Varlıkları Lisanslı
Depo İşletmesinden teslim alamaz. Rehinli Varlıklar üzerinde tasarruf yetkisi Banka’ya ait olup,
Banka, hiçbir borç altına girmemek kaydıyla Rehinli Varlıkları rehin/teminat alt hesabından serbest
alt hesabına geçirebilir, Rehinli Varlıkları üçüncü kişilere devredebilir, Rehinli Varlıklar üzerinde alt
rehin tesis edebilir, başkaca tasarruflarda bulunabilir, Rehinli Varlıkları Lisanslı Depo İşletmesinden
teslim alabilir, Rehinli Varlıklarla ilgili diğer her türlü iş ve işlemi yapabilir. Banka’nın, hiçbir borç
altına girmemek kaydıyla, zaman zaman Rehin Veren’in Rehinli Varlıkları kullanmasına izin
vermesi, rehne halel getirmez.
Madde 5 – Rehin, Rehinli Varlıkların temsil ettiği ürünleri, Rehinli Varlıkların her ne surette olursa
olsun nakde çevrilmesi halinde elde edilen bedelleri, Rehinli Varlıklara ilişkin sigorta tazminatını,
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prim ve indirim tarifesi kapsamındaki tazminatları, Rehinli Varlıkların istimval edilmesi veya başka
bir nedenle kamu mülkiyetine alınması halinde ödenecek bedelleri, Lisanslı Depoculuk Tazmin
Fonundan (“Fon”) veya başkaca bir nedenle Rehinli Varlıklara ilişkin yapılacak ödemeleri, Rehinli
Varlıkların bulunduğu ve Rehinli Varlıklara ilişkin ödemelerin yapılacağı Banka ve Yatırım Kuruluşu
nezdindeki mevcut ve ilerideki hesaplarını, Rehinli Varlıklar nedeniyle, Rehin Veren’in Yatırım
Kuruluşu, Lisanslı Depo İşletmesi, MKK, Borsa, sigortacı, Fon, yetkili sınıflandırıcı, Borsada aracılık
yapmaya yetkili olan ürün piyasası aracı kurumları, borsalar ve diğer üçüncü kişiler nezdindeki
doğmuş ve doğacak hak ve alacakları ile ferilerini, Rehinli Varlıkların doğmuş ve doğacak getirilerini
ve ferilerini, Rehinli Varlıkların kullanılması suretiyle elde edilecek ürünleri, Rehinli Varlıkların
kaim değerlerini, Rehinli Varlıkların bahşettiği her türlü yetkiyi, diğer her türlü hak ve imtiyazı ve
mevzuatın rehnin kapsamında olduğunu belirttiği her türlü malvarlığı değerini kapsamaktadır. Bu
Sözleşme’de Rehinli Varlıklara yapılan atıflar, rehnin kapsamında olan her türlü malvarlığı değerini
kapsar.
Madde 6 – Banka, hiçbir borç altına girmemek kaydıyla, Rehinli Varlıklarla ilgili yapılacak ödeme,
teslim ve diğer ifaları talep, kabul, takip ve davaya/hakeme başvurmaya yetkili olup, bunlar için ilgili
mevzuatın izin verdiği ücretleri ve giderlerini Rehin Veren’den alabilir. Rehin Veren, Rehinli
Varlıklarla ilgili üçüncü kişilerce yapılacak ödeme, teslim ve diğer ifaların zamanında, gereği gibi,
tam ve eksiksiz olarak yerine getirileceği garanti etmekte olup, yapılmayan ödeme, teslim ve ifalarla
ilgili Banka’nın maruz kalabileceği her türlü teminat açığı ve zararı karşılayacağını, Banka’nın
Rehinli Varlıklar kapsamında yapılacak ödemeler, teslimler ve diğer ifalar ile ilgili ilgili işlemlerin
yürütülmesinden sorumlu olmayacağını, bunlar için herhangi bir işlem yapmak, dava açmak/hakeme
başvurmak, kanuni takibe geçmek gibi mecburiyetinin bulunmadığını ve bu kapsamda
gerçekleşebilecek her türlü gecikmelerden sorumlu tutulmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
Rehinli Varlıklarla ilgili ödeme, teslim ve diğer ifalar her ne surette olursa olsun Rehin Veren’e
yapılırsa, Rehin Veren aynı gün bunları Banka’ya aktaracak olup, aksi halde Banka’nın her türlü
teminat açığı ve zararından sorumludur.
Madde 7 – Rehin Veren, Banka’nın Borçlu/Borçlular, Yatırım Kuruluşu, sigortacı, Lisanslı Depo
İşletmesi, yetkili sınıflandırıcı, Borsada aracılık yapmaya yetkili olan ürün piyasası aracı kurumları,
Fon, borsalar ve diğer üçüncü kişilere karşı hakları ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla:
7.1. Rehin Veren, herhangi bir zamanda Rehinli Varlıkların Borsa değerinde veya gerçek değerinde
azalma meydana gelirse, değer azalması kadar,
7.2. Rehinli Varlıklar kısmen dahi zayi olursa, zayi olan Rehinli Varlıkların Borsa veya gerçek değeri
kadar (hangisi yüksekse),
7.3.1. Rehinli Varlıkların üzerinde Banka’nın kusurundan kaynaklanmayan bir nedenle Banka’nın bu
Sözleşme ve rehin kapsamındaki haklarını ve yetkilerini kullanmasını engelleyecek şekilde bir
takyidat oluşursa veya
7.3.2. Borçlar’dan herhangi birisinin zamanında gereği gibi, tam ve eksiksiz olarak ifa edilmemesi
halinde (“Temerrüt Hali”), 15 (on beş) gün içerisinde Rehinli Varlıklar paraya çevrilemezse yahut
7.3.3. Borçların geri dönülemez şekilde sona ermemesine veya Banka’nın yazılı olarak rehnin sona
erdiğini belirtmemesine karşın, bu Sözleşme, rehin veya Banka’nın alacak, hak ve yetkileri kısmen
de olsa etkisiz hale gelirse;
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(hangisi yüksekse) bu Sözleşme’nin imza tarihindeki, Banka’nın talep tarihindeki veya fiili ödeme
tarihindeki Rehinli Varlıkların Borsa değeri yahut gerçek değeri kadar,
nakit parayı Banka tarafından belirlenecek hesaba depo etmek zorundadır.
Rehin Veren’in bu Sözleşme kapsamında ek teminat verme borcunun vadesi, ek teminat verme
yükümlülüğünün gerçekleştiği iş günüdür. Bu Sözleşme kapsamında verilecek olan tüm ek teminatlar
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 279 hükmü anlamında teminat verme taahhüdüne istinaden verilmiş
sayılır. Banka’ya verilen ek teminatlar bu Sözleşme hükümlerine göre Rehinli Varlıklar üzerindeki
rehnin fek edilmesi gerekmedikçe geri istenemez. Banka, teminatlar için Rehin Veren’e herhangi bir
getiri ödemesi yapmak zorunda değildir.
Madde 8 – Rehin Veren, Temerrüt Halinde, giderleri Rehin Verene ait olmak üzere; Banka’nın,
kendisine herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da
onay yahut karar alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi
bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın:
8.1. Rehinli Varlıkları işlem anındaki Borsa fiyatından, mülkiyetine geçirebileceğini veya
8.2. Rehinli Varlıkları işlem anındaki Borsa fiyatından Borsa’da satabileceğini,
8.3. Dilerse Rehinli Varlıkları Borsa dışında kendi yapacağı/yaptıracağı değerleme neticesinde
belirlenecek fiyat üzerinden satabileceğini yahut;
8.4. Rehinli Varlıkları değerleme neticesinde belirlenecek fiyat üzerinden mülkiyetine
geçirebileceğini,
8.5. Dilerse hiçbir yükümlülük altına girmemek kaydıyla cebri icra yoluyla Rehinli Varlıkları
sattırabileceğini ve
elde ettiği bedeller ile dilediği Borçtan takas ve mahsup yapabileceğini, bu konuda Banka’nın hiçbir
sorumluluğu bulunmadığını ve Banka’nın iş ve işlemlerinden dolayı Banka’yı en geniş anlamda ibra
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 9 – Rehin Veren, Banka’nın Borçlar ile ilgili olarak takas, mahsup, hapis ve virman hakkının
bulunduğunu, Banka’nın bu haklarını kullanabilmesi için alacakların muaccel, aynı türde ve karşılıklı
olmasına yahut Rehin Veren’e ihbar veya ihtar göndermesine gerek bulunmadığını, Banka’nın
haklarını kullanırken farklı para birimleri üzerinden kendi belirleyeceği kur üzerinden dönüşüm
yapabileceğini, bu konuda Banka’ya karşı hiçbir talebinin olmayacağını, bu madde açısından altın,
gümüş, platin gibi kıymetli madenlerin ve diğer misli eşya/hakların da para hükmünde olduğunu,
Banka’nın haklarını kullanması sırasında vadenin bozulması ve kur değişiklikleri yahut başkaca bir
nedenle uğrayabileceği zararları Banka’dan talep edemeyeceğini, Banka’nın hapis hakkı konusu
malvarlığı değerlerini kendi belirleyeceği yöntemle cebri icra yoluna başvurmaksızın paraya
çevirebileceğini, Banka’nın haklarını kullanacağı Borçlar, alacakları ve diğer malvarlığı değerlerini
belirlemede münhasır takdir yetkisi olduğunu, Banka’nın bu maddede belirtilen haklarını kullanmak
gibi bir yükümlülüğü olmadığını ve Banka’ya karşı, takas, mahsup ve hapis hakkından feragat ettiğini
kabul ve beyan eder.
Madde 10 – Borçlar’ın tamamının geri dönülemez şekilde sona ermesi halinde, Banka Rehin
Veren’in yazılı talebinin kendisine ulaşmasından sonra 15 (on beş) iş günü içerisinde Rehinli
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Varlıklar üzerindeki rehnini kaldıracaktır. Banka Rehinli Varlıkları kullandıysa, Banka’nın tercihine
göre Rehinli Varlıkların mislen iade edecek veya Rehinli Varlıkların bu Sözleşme’nin imza tarihi,
Banka’nın rehinli varlıkları kullanılma tarihinde veya iade tarihindeki değeri (hangisi az ise) (“Eş
Değer”) kadar nakdi Rehin Veren’in Banka nezdindeki özel cari hesabına yahut Eş Değeri haiz olan
başkaca elektronik ürün senedi ya da menkul kıymetleri Rehin Veren’in Yatırım Kuruluşu nezdindeki
yatırım hesabına aktaracaktır. Rehinli Varlıklarla Borçların karşılanması halinde, Banka’nın iade
yükümlülüğü Rehinli Varlıkla borçlar karşılandıktan sonra arta kalan değer ile sınırlıdır.
Madde 11 – Rehin Veren, Rehinli Varlıklar’dan ötürü sahip olduğu hakları korumak için gerekli
bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve bu yüzden Banka’yı her türlü
sorumluluktan ibra eder. Banka hiçbir borç altına girmemek kaydıyla, Rehin Veren’e herhangi bir
ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay yahut karar alma ya
da başka yola başvurma zorunluluğu olmaksızın rehin kapsamındaki haklarının ve Rehinli
Varlıkları’nın değerinin korunmasını sağlamak için Rehin Veren tarafından yapılması gerekenler de
dâhil olmak üzere gerekli tüm iş ve işlemleri bizzat yapabilir ve her türlü sigortanın yaptırılması da
dâhil olmak üzere uygun gördüğü diğer tedbirleri alarak, giderleri Rehin Veren hesabına borç
kaydedebilir. Rehin Veren, Banka’nın Rehinli Varlıklar üzerindeki alacak, hak ve yetkilerini
kullanabilmesi için Banka’ya gerekli desteği vereceğini, gerekmesi halinde Banka’nın belirleyeceği
avukata, Banka’nın belirleyeceği şekil ve içerikte vekâletname düzenleyeceğini, Banka’nın talep
edeceği diğer her türlü iş ve işlemi gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 12 – Rehin Veren bu Sözleşme’de yer alan veya herhangi bir sebeple Banka’ya yazılı olarak
yahut kaydı tutulan telefonda ya da kalıcı veri saklayıcısı ile bildirdiği veya devamlı olarak Banka ile
iletişimde kullandığı adresinin veya Merkezi Adres Kayıt Sisteminde/Ticaret Sicilinde kayıtlı son
adresinin, kanuni ikametgâhı olduğunu, adres değişikliklerini noter aracılığı ile bildirmediği sürece
bu adreslere gönderilecek tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder.
Rehin Veren, bu Sözleşme’de veya herhangi bir sebeple Banka’ya yazılı olarak yahut kaydı tutulan
telefonda ya da kalıcı veri saklayıcısı ile bildirdiği veya devamlı olarak Banka ile iletişimde kullandığı
adres, e-posta adresi, KEP adresi, faks numarası ve GSM numarasında meydana gelen değişiklikleri
derhal ve imza karşılığı Banka bildirmeyi, aksi halde iletişim bilgileri kullanılarak yapılacak
bildirimlerin kendilerine ulaşmış kabul edileceğini ve bunun tüm hukuki sonuçlarına katlanacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Rehin Veren, imza yetkililerinde ve diğer temsilcilerinde meydana gelecek değişiklikleri usulüne
uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirmekle birlikte, bu
değişiklikleri noter marifetiyle veya imza karşılığında derhal Banka’ya bildirmeyi, bildirmediği
takdirde, bu değişiklikten doğacak zararlardan Banka’nın hiçbir surette sorumlu tutulamayacağını,
her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 13 – Bu Sözleşme’nin müzakeresi, kurulması, ifası, icrası ve Tarafların bu Sözleşme
kapsamındaki alacak hak ve yetkilerini kullanmasından kaynaklanan her türlü gider, vergi, resim,
harç (cezaevi harcı dâhil), fon ve benzeri mali yükümlülükler Rehin Veren tarafından karşılanacak
olup, Banka hiçbir borç altına girmemek kaydıyla, ilgili gider ve mali yükümlülükleri karşılayıp,
Rehin Veren hesabına borç kaydedebilir.
Madde 14 – Bu Sözleşme ancak Taraflarca imzalanmış yazılı bir metin ile tadil edilebilir. Banka
tarafından bu Sözleşme tadil edilmek istendiği takdirde, Rehin Veren Banka’nın tadil talebini 7 gün
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içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde Banka’nın tadil talebi kabul edilmiş sayılır. Rehin
Veren makul olmayan nedenlerden olayı, Banka’nın tadil talebini kabul etmemekten imtina edemez.
Taraflar arasındaki, açık, örtülü veya farazi uygulamalar bu Sözleşme’nin tadil edildiği şeklinde
yorumlanamaz.
Madde 15 – Rehin Veren, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere
devredemez. Banka, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere
devredebilir.
Madde 16 – Bu Sözleşme ve bu Sözleşme’ye istinaden tesis edilen rehin, Borçların tamamı veya bir
kısmı için tesis edilen diğer teminatlardan bağımsız olup, Banka diğer teminatlara başvurmadan
doğrudan bu Sözleşme ve rehin kapsamındaki haklarını kullanabilir. Diğer teminatların varlığı,
geçerliliği, ifa ve icra edilebilirliği, bu Sözleşme’nin ve rehnin geçerliliğini etkilemez.
Banka’nın bu Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta yer alan herhangi bir hakkını veya yetkisini
kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bunlardan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu Sözleşme
veya ilgili mevzuat kapsamındaki herhangi bir hakkın veya yetkinin bir kere ya da kısmen
kullanılması bu hakkın veya yetkinin daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hakkın veya yetkinin
kullanılmasını engellemez.
Banka, bu Sözleşme veya ilgili mevzuat ile kendisine tanınan hakları ve yetkileri kullanıp
kullanmamakta veya bu hakları kısmen veya tamamen kullanmakta serbesttir. Banka, Rehin Veren’e
karşı bu hakların kullanıp kullanılmamasından dolayı doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu
tutulamaz, Rehin Veren bu Sözleşme veya mevzuat kapsamında, Banka’nın alacak, hak ve yetkilerini
kullanmasından dolayı Banka’dan hiçbir talepte bulunamaz ve konu hakkında Banka’yı en geniş
anlamda ibra eder. Rehin Veren, Banka’nın bu Sözleşme kapsamındaki alacak, hak ve yetkilerini
kullanması için Banka’ya gereken her türlü desteği vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanacak geçersiz veya icra edilemez sayılması halinde,
söz konusu hüküm Sözleşmeden ayrılmış sayılacaktır ve bu hükmün yerine bu hükmün etkisine
mümkün olduğu kadar yakın bir etkiye sahip geçerli yeni bir hüküm getirilecektir. Herhangi bir
hükmün geçersiz veya icra edilemez sayılması bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve
icra edilebilirliğini etkilemeyecektir.
Banka’nın diğer sözleşmeler kapsamındaki her türlü alacak, hak ve yetkisi saklı kalmak kaydıyla, bu
Sözleşme, buradaki konuya ilişkin taraflar arasındaki mutabakatın tamamını teşkil etmekte olup, bu
Sözleşme ile ilgili olarak Taraflar arasında daha önce akdedilen veya müzakere edilen sözleşmelerin
önüne geçmektedir.
Madde 17 – Taraflar, bu Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan
uyuşmazlıklarda Banka’nın müstenitli olsun veya olmasın defter ve kayıtları ile Rehin Veren’in bu
Sözleşme’de belirtilen veya herhangi bir sebeple Banka’ya yazılı olarak yahut kaydı tutulan telefonda
ya da kalıcı veri saklayıcısı ile bildirdiği veya devamlı olarak Banka ile iletişimde kullandığı faks
numarasından – e-posta adresinden – KEP adresinden ve GSM numarasından göndermiş olduğu
iletilerin Banka’nın bilgisayarına ulaşan hali dâhil Banka’nın tüm bilgisayar ve diğer elektronik
kayıtlarının, Banka tarafından tutulmuş olan ses ve görüntü kayıtları, belgeler, mikrofilm, mikrofiş
vs. Banka’nın tüm kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 gereğince kesin delil teşkil
ettiğini, kabul ve beyan ederler.
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Madde 18 – Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan
uyuşmazlıkların çözümünde kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yanı sıra İstanbul
(Merkez/Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkili olup, uyuşmazlığı esasına Türkiye
Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır.
Madde 19 – Rehin Veren, Borçlar ile ilgili olarak tesis edilen rehinlerin, Banka’nın rehnin özel
yoldan dâhil olmak üzere paraya çevrilmesi yolu ile yapacağı takiplerin yanında, kendisi aleyhine
sorumlu olduğu Borçlar açısından haciz veya iflas yolu ile icra takibi yapabilmesine mâni
olmayacağını ve bu kapsamda Banka’dan rehnin kaldırılmasını talep edemeyeceği gibi haciz veya
iflas yolu ile yapılan takibin iptali için yasal yollara başvurmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Madde 20 – Rehin Veren Banka’nın herhangi bir adli veya idari merciden, bu Sözleşme kapsamında
kapsamandaki haklarının korunması amacıyla herhangi bir talepte bunulması veya herhangi bir
hukuki süreç başlatması (ihtiyati haciz ve/veya ihtiyati tedbir dâhil) veya Banka’ya karşı bu Sözleşme
kapsamında herhangi bir talepte bulunulması veya Banka’ya karşı dava açılması /hakeme
başvurulması halinde, Banka söz konusu adli veya idari merciye herhangi bir teminat göstermek
zorunda değildir. Rehin Veren, bu maddede belirtilen teminat gösterme zorunluluğu ile ilgili
kendisine tanınan haklardan peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka bu Sözleşme
kapsamındaki adli veya idari süreçlerden ötürü teminat göstermek zorunda kalırsa, söz konusu
teminat için yapacağı her türlü gider ve uğrayacağı zararları Rehin Veren hesabına borç kaydetmeye
yetkilidir.
Madde 21 – Bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun
47 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri niteliğine uygun düştüğü ölçüde uygulanır.
Sözleşme Tarihi: …/…/202…
Rehin Veren
Adı, Soyadı / Unvanı:
Adresi:
MERSİS No:
E-Posta Adresi:
KEP Adresi:
Faks Numarası:
GSM Numarası:
İmza

Banka
Unvanı: Türkiye Finans Katılım Bankası
Anonim Şirketi
Adresi: Saray Mah. Sokullu Cad. No: 6
Ümraniye /İstanbul
MERSİS No: 0068006387095226
E-Posta Adresi: Müşteri İletişim Formu
https://mmm.turkiyefinans.com.tr/
KEP
Adresi:
turkiyefinans@hs03.kep.tr
Telefon Numarası: 0216 676 20 00
Faks Numarası: 0216 676 29 05
İmza
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YATIRIM KURULUŞU REHİN BİLDİRİMİ
Kimden

:

Kime

:

Bilgi

: Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi (“Banka”)

Konu

: …/…/202… tarihli Elektronik Ürün Senedi Rehin Sözleşmesi (“Sözleşme”)

Tarih

: …/…/20…

Banka ile akdetmiş olduğumuz Sözleşme’ye istinaden ekte detaylı bilgileri verilen elektronik ürün
senetleri (“Rehin Varlıklar”) üzerinde Banka lehine her türlü takyidattan ari olarak birinci sırada
rehin tesis edilmiş olup, rehin Rehinli Varlıkların temsil ettiği ürünleri, Rehinli Varlıkların her ne
surette olursa olsun nakde çevrilmesi halinde elde edilen bedelleri, Rehinli Varlıklara ilişkin sigorta
tazminatını, prim ve indirim tarifesi kapsamındaki tazminatları, Rehinli Varlıkların istimval edilmesi
veya başka bir nedenle kamu mülkiyetine alınması halinde ödenecek bedelleri, Lisanslı Depoculuk
Tazmin Fonundan (“Fon”) veya başkaca bir nedenle Rehinli Varlıklara ilişkin yapılacak ödemeleri,
Rehinli Varlıkların bulunduğu ve Rehinli Varlıklara ilişkin ödemelerin yapılacağı Banka ve şirketiniz
nezdindeki mevcut ve ilerideki hesaplarını, Rehinli Varlıklar nedeniyle, Rehin Veren’in şirketiniz,
Lisanslı Depo İşletmesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”), Türkiye Ürün İhtisas Borsası
Anonim Şirketi (“Borsa”), sigortacı, Fon, yetkili sınıflandırıcı, Borsada aracılık yapmaya yetkili olan
ürün piyasası aracı kurumları, borsalar ve diğer üçüncü kişiler nezdindeki doğmuş ve doğacak hak ve
alacakları ile ferilerini, Rehinli Varlıkların doğmuş ve doğacak getirilerini ve ferilerini, Rehinli
Varlıkların kullanılması suretiyle elde edilecek ürünleri, Rehinli Varlıkların kaim değerlerini, Rehinli
Varlıkların bahşettiği her türlü yetkiyi, diğer her türlü hak ve imtiyazı ve mevzuatın rehnin
kapsamında olduğunu belirttiği her türlü malvarlığı değerini kapsamaktadır.
Bu kapsamda, Sözleşme gereğince, Rehinli Varlıkların Banka adına açılmış hesaba bağlı bir
rehin/teminat alt hesabına geçmesini, MKK kayıtlarına işlenmesini ve Borsa nezdinde tescil
edilmesini, bu iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiğinin ve Rehinli Varlıklar üzerinde herhangi bir rehin,
haciz, tedbir ve benzeri takyidat bulunmadığının, Rehinli Varlıklar ve rehin kapsamında bulunan
şirketiniz nezdindeki malvarlığı değerlerimiz üzerindeki tüm tasarruf yetkimizin kısıtlandığının,
Rehinli Varlıkların temsil ettiği ürünlerin tarafımıza teslimi dâhil olmak üzere, Rehinli Varlıklar ve
rehin kapsamında olan malvarlığı değerleri ile ilgili her türlü ödeme, teslim ve diğer ifa taleplerimizin
reddedileceğinin, her ne surette olursa olsun Rehinli Varlıkların nakde çevrilmesi veya başka bir
nedenle Rehinli Varlıklar ve rehin kapsamındaki malvarlığı değerlerine ilişkin yapılacak tüm
ödemelerin Banka’nın ………………… IBAN numaralı hesabına yapılmasının, şirketiniz aracılığı
veya şirketiniz tarafından verilecek bilgilere istinaden ödeme yapılacak kişilere bu durumun
bildirileceğinin, Banka’nın dilediği zaman Rehinli Varlıkların rehin/teminat alt hesabından serbest
alt hesabına ve mülkiyetine geçirebileceğinin, Rehinli Varlıklar üzerinde dilediği şekilde tasarrufta
bulunabileceğinin, Banka’nın Rehinli Varlıkların temsil ettiği ürünleri teslim alma konusunda yetkili
olduğunu, bunları teslim almak istemesi halinde, şirketinizce yapılması gereken gerekli iş ve
işlemlerin yerine getirileceğinin, Rehinli Varlıklar ve rehin kapsamında olan menfaatlerle ilgili olarak
takas, mahsup, hapis ve virman hakkınızın bulunmadığının ve bu haklarınızdan Banka’ya karşı
feragat ettiğinizin ekte yer alan şekil ve içerikteki yazı ile bildirilmesini talep ederiz
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EK-1 Rehinli Varlık Bilgileri
ISIN
Alım Satım Belge Numarası
Lisanslı Depo İşletmesi
Ürün Türü
Ürün Tipi
Ürün Sınıfı
Ürün Grubu
Ürün Alt Grubu
Depolandığı Yer
Hasat Yılı
Son Depolama Tarihi
Elektronik
Ürün
Senedi
Miktarı (KG-Balya)
Rehin Konusu Elektronik
Ürün Senedi Miktarı (KGBalya)
Birim Fiyatı (TL/KG-Balya)
EK- 2 Yatırım Kuruluşu Rehin Teyidi
EK- 3 Sözleşme
Saygılarımızla,
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YATIRIM KURULUŞU REHİN TEYİDİ
Kimden

:

Kime

: Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi

Bilgi

: …………………………………….. (“Rehin Veren”)

Konu

: …/…/202… tarihli Elektronik Ürün Senedi Rehin Sözleşmesi (“Sözleşme”)

İlgi

: Rehin Veren’in …/…/202… tarihli Yatırım Kuruluşu Rehin Bildirimi

Rehin Veren ile akdetmiş olduğunuz Sözleşme’ye istinaden ekte detaylı bilgileri verilen elektronik
ürün senetleri (“Rehin Varlıklar”) üzerinde Bankanız lehine her türlü takyidattan ari olarak birinci
sırada rehin tesis edildiği, rehnin Rehinli Varlıkların temsil ettiği ürünleri, Rehinli Varlıkların her ne
surette olursa olsun nakde çevrilmesi halinde elde edilen bedelleri, Rehinli Varlıklara ilişkin sigorta
tazminatını, prim ve indirim tarifesi kapsamındaki tazminatları, Rehinli Varlıkların istimval edilmesi
veya başka bir nedenle kamu mülkiyetine alınması halinde ödenecek bedelleri, Lisanslı Depoculuk
Tazmin Fonundan (“Fon”) veya başkaca bir nedenle Rehinli Varlıklara ilişkin yapılacak ödemeleri,
Rehinli Varlıkların bulunduğu ve Rehinli Varlıklara ilişkin ödemelerin yapılacağı Banka ve
şirketimiz nezdindeki mevcut ve ilerideki hesapları, Rehinli Varlıklar nedeniyle, Rehin Veren’in
şirketimiz, Lisanslı Depo İşletmesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”), Türkiye Ürün İhtisas
Borsası Anonim Şirketi (“Borsa”), sigortacı, Fon, yetkili sınıflandırıcı, Borsada aracılık yapmaya
yetkili olan ürün piyasası aracı kurumları, borsalar ve diğer üçüncü kişiler nezdindeki doğmuş ve
doğacak hak ve alacakları ile ferilerini, Rehinli Varlıkların doğmuş ve doğacak getirilerini ve
ferilerini, Rehinli Varlıkların kullanılması suretiyle elde edilecek ürünleri, Rehinli Varlıkların kaim
değerlerini, Rehinli Varlıkların bahşettiği her türlü yetkiyi, diğer her türlü hak ve imtiyazı ve
mevzuatın rehnin kapsamında olduğunu belirttiği her türlü malvarlığı değerini kapsadığı tarafımıza
bildirilmiştir.
Bu kapsamda, Sözleşme gereğince, Rehinli Varlıkların Banka adına açılmış hesaba bağlı
rehin/teminat alt hesabına aktartılmış, MKK kayıtlarına işlenmiş olup, Rehinli Varlıklar üzerinde
herhangi bir rehin, haciz, tedbir ve benzeri takyidat bulunmadığını, Rehin Veren’in Rehinli Varlıklar
ve rehin kapsamındaki şirketimiz nezdinde bulunan malvarlığı değerleri üzerindeki tüm tasarruf
yetkisinin kısıtlandığını, Rehin Veren’in Rehinli Varlıkların temsil ettiği ürünlerin Rehin Veren’e
teslimi dâhil olmak üzere, Rehinli Varlıklar ve şirketimiz nezdinde rehin kapsamında olan malvarlığı
değerleri ile ilgili her türlü ödeme, teslim ve diğer ifa taleplerinin reddedileceğini, her ne surette
olursa olsun Rehinli Varlıkların nakde çevrilmesi veya başka bir nedenle Rehinli Varlıklar ve rehin
kapsamındaki malvarlığı değerlerine ilişkin yapılacak tüm ödemelerin Bankanızın …………………
IBAN numaralı hesabına yapılacağını, şirketimiz aracılığı veya şirketimiz tarafından verilecek
bilgilere istinaden ödeme yapılacak kişilere bu durumun bildirileceğini, Bankanızın dilediği zaman
Rehinli Varlıkların rehin/teminat alt hesabından serbest alt hesaba ve mülkiyetine geçirebileceğini,
Rehinli Varlıklar üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabileceğini, Bankanızın Rehinli Varlıkların
temsil ettiği ürünleri teslim alma konusuna yetkili olduğunu, bunları teslim almak istemesi halinde,
şirketimizce yapılması gereken gerekli iş ve işlemlerin yerine getirileceğini, Rehinli Varlıklar ve rehin
kapsamında olan menfaatlerle ilgili olarak takas, mahsup, hapis ve virman hakkımızın bulunmadığını
ve bu haklarınızdan Bankanıza karşı feragat ettiğimizi teyit ederiz.
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EK-1 Rehinli Varlık Bilgileri
ISIN
Alım Satım Belge Numarası
Lisanslı Depo İşletmesi
Ürün Türü
Ürün Tipi
Ürün Sınıfı
Ürün Grubu
Ürün Alt Grubu
Depolandığı Yer
Hasat Yılı
Son Depolama Tarihi
Elektronik
Ürün
Senedi
Miktarı (KG-Balya)
Rehin Konusu Elektronik
Ürün Senedi Miktarı (KGBalya)
Birim Fiyatı (TL/KG-Balya)
EK-2 MKK’dan alınan rehnin tesis edildiğine ilişkin belge
EK-3 İmza Sirkülerimiz
Saygılarımızla,
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LİSANSLI DEPO İŞLETMESİ REHİN BİLDİRİMİ
Kimden

:

Kime

:

Bilgi

: Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi (“Banka”)

Konu

: …/…/202… tarihli Elektronik Ürün Senedi Rehin Sözleşmesi (“Sözleşme”)

Tarih

: …/…/20…

Banka ile akdetmiş olduğumuz Sözleşme’ye istinaden ekte detaylı bilgileri verilen elektronik ürün
senetleri (“Rehin Varlıklar”) üzerinde Banka lehine her türlü takyidattan ari olarak birinci sırada
rehin tesis edilmiş olup, rehin Rehinli Varlıkların temsil ettiği ürünleri, Rehinli Varlıkların her ne
surette olursa olsun nakde çevrilmesi halinde elde edilen bedelleri, Rehinli Varlıklara ilişkin sigorta
tazminatını, prim ve indirim tarifesi kapsamındaki tazminatları, Rehinli Varlıkların istimval edilmesi
veya başka bir nedenle kamu mülkiyetine alınması halinde ödenecek bedelleri, Lisanslı Depoculuk
Tazmin Fonundan (“Fon”) veya başkaca bir nedenle Rehinli Varlıklara ilişkin yapılacak ödemeleri,
Rehinli Varlıkların bulunduğu ve Rehinli Varlıklara ilişkin ödemelerin yapılacağı Banka ve diğer
banka veya finans kuruluşu nezdindeki mevcut ve ilerideki hesaplarını, Rehinli Varlıklar nedeniyle,
Rehin Veren’in Rehinli Varlıkların bulunduğu banka veya finans kuruluşu, şirketiniz, Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. (“MKK”), Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi (“Borsa”), sigortacı, Fon,
yetkili sınıflandırıcı, Borsada aracılık yapmaya yetkili olan ürün piyasası aracı kurumları, borsalar ve
diğer üçüncü kişiler nezdindeki doğmuş ve doğacak hak ve alacakları ile ferilerini, Rehinli Varlıkların
doğmuş ve doğacak getirilerini ve ferilerini, Rehinli Varlıkların kullanılması suretiyle elde edilecek
ürünleri, Rehinli Varlıkların kaim değerlerini, Rehinli Varlıkların bahşettiği her türlü yetkiyi, diğer
her türlü hak ve imtiyazı ve mevzuatın rehnin kapsamında olduğunu belirttiği her türlü malvarlığı
değerini kapsamaktadır.
Rehin Rehinli Varlıkların Banka adına açılmış hesaba bağlı alt hesaba aktartılmış, MKK kayıtlarına
işlenmiştir.
Bu kapsamda, Sözleşme gereğince, yazınızın düzenlenme tarihi itibarı ile depolama hizmetleri veya
başkaca bir nedenden ötürü Rehinli Varlıklara ilişkin doğmuş herhangi bir alacağınızın ve hapis
hakkınızı kullanmanıza neden olacak herhangi bir durumun bulunmadığının, Rehinli Varlıkların
temsil ettiği ürünlerin tarafımıza teslimi dâhil olmak üzere, Rehinli Varlıklar ve rehin kapsamında
olan malvarlığı değerleri ile ilgili her türlü ödeme, teslim ve diğer ifa taleplerimizin reddedileceğinin,
şirketinizin tarafından yapılması gereken Rehinli Varlıklar ve rehin kapsamındaki malvarlığı
değerlerine ilişkin yapılacak tüm ödemelerin Banka’nın ………………… IBAN numaralı hesabına
yapılmasının, şirketiniz aracılığı veya şirketiniz tarafından verilecek bilgilere istinaden ödeme
yapılacak kişilere bu durumun bildirileceğinin, Banka’nın Rehinli Varlıkların temsil ettiği ürünleri
teslim alma konusunda yetkili olduğunu, bunları teslim almak istemesi halinde,
şirketinizce
yapılması gereken gerekli iş ve işlemlerin yerine getirileceğinin Banka’ya ekte yer alan şekil ve
içerikteki yazı ile bildirilmesini talep ederiz.
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EK-1 Rehinli Varlık Bilgileri
ISIN
Alım Satım Belge Numarası
Lisanslı Depo İşletmesi
Ürün Türü
Ürün Tipi
Ürün Sınıfı
Ürün Grubu
Ürün Alt Grubu
Depolandığı Yer
Hasat Yılı
Son Depolama Tarihi
Elektronik
Ürün
Senedi
Miktarı (KG-Balya)
Rehin Konusu Elektronik
Ürün Senedi Miktarı (KGBalya)
Birim Fiyatı (TL/KG-Balya)
EK-2 Lisanslı Depo İşletmesi Rehin Teyidi
EK-3 MKK’dan alınan rehnin tesis edildiğine ilişkin belge
EK-4 Sözleşme
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LİSANSLI DEPO İŞLETMESİ REHİN TEYİDİ
Kimden

:

Kime

: Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi (“Banka”)

Bilgi

: …………………………………….. (“Rehin Veren”)

Konu

: …/…/202… tarihli Elektronik Ürün Senedi Rehin Sözleşmesi (“Sözleşme”)

İlgi

: Rehin Veren’in …/…/202… tarihli Lisanslı Depo İşletmesi Rehin Bildirimi

Rehin Veren ile akdetmiş olduğunuz Sözleşme’ye istinaden ekte detaylı bilgileri verilen elektronik
ürün senetleri (“Rehin Varlıklar”) üzerinde Bankanız lehine her türlü takyidattan ari olarak birinci
sırada rehin tesis edildiğini, rehnin Rehinli Varlıkların temsil ettiği ürünleri, Rehinli Varlıkların her
ne surette olursa olsun nakde çevrilmesi halinde elde edilen bedelleri, Rehinli Varlıklara ilişkin
sigorta tazminatını, prim ve indirim tarifesi kapsamındaki tazminatları, Rehinli Varlıkların istimval
edilmesi veya başka bir nedenle kamu mülkiyetine alınması halinde ödenecek bedelleri, Lisanslı
Depoculuk Tazmin Fonundan (“Fon”) veya başkaca bir nedenle Rehinli Varlıklara ilişkin yapılacak
ödemeleri, Rehinli Varlıkların bulunduğu ve Rehinli Varlıklara ilişkin ödemelerin yapılacağı Banka
ve diğer banka veya finans kuruluşu nezdindeki mevcut ve ilerideki hesaplarını, Rehinli Varlıklar
nedeniyle, Rehin Veren’in şirketimiz, şirketiniz, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”), Türkiye
Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi (“Borsa”), sigortacı, Fon, yetkili sınıflandırıcı, Borsada aracılık
yapmaya yetkili olan ürün piyasası aracı kurumları, borsalar ve diğer üçüncü kişiler nezdindeki
doğmuş ve doğacak hak ve alacakları ile ferilerini, Rehinli Varlıkların doğmuş ve doğacak getirilerini
ve ferilerini, Rehinli Varlıkların kullanılması suretiyle elde edilecek ürünleri, Rehinli Varlıkların
kaim değerlerini, Rehinli Varlıkların bahşettiği her türlü yetkiyi, diğer her türlü hak ve imtiyazı ve
mevzuatın rehnin kapsamında olduğunu belirttiği her türlü malvarlığı değerini kapsadığı tarafımıza
bildirilmiştir.
Bu kapsamda, Sözleşme gereğince, yazınızın düzenlenme tarihi itibarı ile depolama hizmetleri veya
başkaca bir nedenden ötürü Rehinli Varlıklara ilişkin doğmuş herhangi bir alacağımızın ve hapis
hakkınızı kullanmanıza neden olacak herhangi bir durumun bulunmadığını, Rehinli Varlıkların temsil
ettiği ürünlerin Rehin Veren’e teslimi dâhil olmak üzere, Rehinli Varlıklar ve rehin kapsamında olan
malvarlığı değerleri ile ilgili her türlü ödeme, teslim ve diğer ifa taleplerimizin reddedileceğini,
şirketimizin tarafından yapılması gereken Rehinli Varlıklar ve rehin kapsamındaki malvarlığı
değerlerine ilişkin yapılacak tüm ödemelerin Bankanızın………………… IBAN numaralı hesabına
yapılacağını, şirketimiz aracılığı veya şirketimiz tarafından verilecek bilgilere istinaden ödeme
yapılacak kişilere bu durumun bildirileceğini, Bankanızın Rehinli Varlıkların temsil ettiği ürünleri
teslim alma konusunda yetkili olduğunu, bunları teslim almak istemesi halinde, şirketimizce
yapılması gereken gerekli iş ve işlemlerin yerine getirileceğini teyit ederiz.
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EK-1 Rehinli Varlık Bilgileri
ISIN
Alım Satım Belge Numarası
Lisanslı Depo İşletmesi
Ürün Türü
Ürün Tipi
Ürün Sınıfı
Ürün Grubu
Ürün Alt Grubu
Depolandığı Yer
Hasat Yılı
Son Depolama Tarihi
Elektronik
Ürün
Senedi
Miktarı (KG-Balya)
Rehin Konusu Elektronik
Ürün Senedi Miktarı (KGBalya)
Birim Fiyatı (TL/KG-Balya)
Saygılarımızla,
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