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ORTAK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ 

1) Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi’nin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin 19/10/2012 

tarih ve 1092 sayılı Genel Mektubu ile duyurduğu Üye Yetkilendirme Sistemi uyarınca İstanbul 

Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki işlemlerini sürekli ve dolaylı olarak başka üye 

üzerinden yürütecek olan üye ve kendi adına işlem yapılacak olan üye olmak üzere birlikte ve 

fakat kendi nam ve hesabımıza imzalanmış, yürürlüğe konulmuş, teslim edilmiş, yasal, geçerli ve 

bağlayıcı olduğunu, 

2) Bu taahhütnamenin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. düzenlemeleri uyarınca ayrıca 

münferiden imza etmiş olduğumuz Merkezi Uzlaştırma Bankası Katılımcı Anlaşması ile İstanbul 

Takas ve Saklama Bankası A.Ş. piyasaları ile imza etmiş olduğumuz her türlü düzenleme ve 

bildirimin ayrılmaz bir parçası olduğunu,  

3) Hem İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. işlemlerini diğer üye üzerinden dolaylı ve sürekli 

olarak gerçekleştiren üye olarak, hem de üzerinden işlem yapılan üye olarak, İstanbul Takas ve 

Saklama Bankası A.Ş. sistemindeki işlemlerimizle ilgili oluşabilecek ihlal, kasıt, kusur, sahtecilik, 

kötü niyet veya görevi kötüye kullanmaktan kaynaklanan her türlü zarardan her iki üyenin de 

müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağını,  

4) Bu hususlarda söz konusu diğer üye ile aramızda akdedilecek sözleşmelere lehimize 

sorumsuzluk kaydı ve tek taraflı kurtuluş beyyineleri içeren hükümler koymayacağımızı, 

5) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen her türlü ücret 

ve işlem komisyonlarının, Türk Lirası olarak tam ve belirlenen zamanda ödeneceğini, bu 

yükümlülüklerin her birimiz hakkında ayrı ayrı tahakkuk edeceğini, anılanların ödenmemesi veya 

geç ödenmesi halinde İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından ayrıca ihtarda 

bulunulmasına gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağımızı, işlem  tesis eden üyenin 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ın söz 

konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini her iki üyeden de müştereken ve müteselsilen talep 

edebileceğini, 

6) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yetkilendirme sistemi çerçevesinde bildirilen kullanıcı 

kodları ile yapılan her türlü işlemin sorumluluğumuzu doğuracağını, kullanıcı kod ve şifrelerinin 

ilgili kullanıcılar dışında bir başkasının eline geçmesi ve kullanılması halinde bu durumu ivedilikle 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’a bildireceğimizi, bildirime kadar geçen süre içerisinde 

yapılan her türlü işlemin tarafımızdan yapılmış sayılacağını, söz konusu işlemlere herhangi bir 

itiraz hakkımızın bulunmayacağını, ve tüm sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, bu işlemlerden 

doğacak her türlü sonuçtan dolayı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’na herhangi bir 

sorumluluk yüklenemeyeceğini, 

7) Şirketimiz personeli olan ve Şirketimizi temsil etmek suretiyle İstanbul Takas ve Saklama 

Bankası A.Ş. nezdinde, üye ekranlarına bağlanmak suretiyle işlem gerçekleştiren yetkili 

kullanıcıları yazılı olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’a bildireceğimizi, 
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8) Şirketimiz personeli olan ve Şirketimizi temsil etmek suretiyle İstanbul Takas ve Saklama 

Bankası A.Ş. nezdinde, üye ekranlarına bağlanmak suretiyle işlem gerçekleştiren yetkili 

kullanıcılar ile  bunların yetki tanımlaması yaptıkları kullanıcılar tarafından İstanbul Takas ve 

Saklama Bankası A.Ş. sisteminde oluşturulacak kayıtların tarafımızca gerçekleştirilmiş sayılacağını 

ve bağlayıcı olduğunu, 

9) Şirketimiz personeli olan ve Şirketimizi temsil etmek suretiyle İstanbul Takas ve Saklama 

Bankası A.Ş. nezdinde, üye  ekranlarına bağlanarak işlem gerçekleştiren yetkili kullanıcılar ile  

bunların yetki tanımlaması yaptıkları kullanıcıların Şirketimizi  temsil yetki ve kabiliyetlerini 

doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek değisikliklerin olması halinde durumun tarafımızdan 

derhal İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’a  bildirileceğimizi, bu bildirim üzerine, İstanbul 

Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından değişikliğin niteliğine ilişkin yapılacak değerlendirme 

sonucunda yetkililerin Şirketimizi İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde temsil 

sıfatlarının sona ereceğini, 

10) Yapılan işlemin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. kayıtları ile kanıtlanacağını, İstanbul 

Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ın kayıtlarının kesin delil sayılacağını, bu kayıtların bağlayıcılığı 

sebebiyle borç altına girebileceğimizi, bu taahhüdümüzün Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. 

maddesine göre münhasır delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu, 

11) İhtilafların çözümünde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili 

olduğunu, 

12) Bu çerçevede İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde iş bu taahhütname ekinde 

belirtilen işlemler için aramızda bir vekalet ilişkisi kurduğumuzu,   

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ne, kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. 

Proje Kod Proje Açıklaması Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresiz 
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