
 

 

TAKASBANK ELEKTRONİK TRANSFER SİSTEMİ TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

1. Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) ile gerçekleştirilecek olan işlemlerle ilgili 

olarak bu taahhütnamede yer alan yükümlülüklere uyacağımızı ve işlemlerde gerekli dikkat ve 

özeni göstereceğimizi, 

2. Takasbank’ın sistemin işleyişi ile ilgili olarak komisyon, ücret saptama ve her türlü düzenleyici 

yetkiye sahip olduğunu,  TETS İşletim Kuralları ile Takasbank ve TCMB tarafından duyurulan 

ve duyurulacak olan tüm kurallara aynen uyacağımızı, bu yetkilerin kullanılmasına karşı hiç bir 

itiraz hakkımızın olmadığını, herhangi bir ihtirazi kayıt ve şart ileri sürmeyeceğimizi, 

3. Sistemle ilgili işlemlerden kaynaklanan menkul kıymet borçları için Takasbank nezdindeki 

serbest depo hesabımızda, nakit borçları için yine Takasbank nezdindeki serbest cari 

hesabımızda valör günü yeterli karşılığı bulunduracağımızı, belirlenen zamanlarda nakit ve 

menkul kıymet bulundurmamamızdan kaynaklanan sorunlardan Takasbank’ın sorumlu 

tutulamayacağını, bu işlemlerden doğan zararları ve gecikme faizini ödeyeceğimizi, Takasbank 

nezdindeki hesaplarımızdan mahsuben tahsil edilebileceğini, 

4. Takasbank üzerinden TCMB ile yapılan taraf olduğumuz işlemlerde, nakit borçlarımızı 

ödemeden kıymet alacaklarımızın, kıymet borçlarımızı ödemeden nakit alacaklarımızın 

Bankanızca ödenmeyerek nezdinizdeki hesaplarda blokede tutulacağını, herhangi bir 

ödememezlik halinin ve mahsup yapılmaması durumunun ihbar, ihtar ve mahkeme kararına 

gerek olmaksızın temerrüt teşkil edeceğini ve temerrüdün tüm sonuçlarının uygulanacağını, 

edimlerimizi gereği gibi ifa etmememizden dolayı herhangi bir zararın oluşması halinde 

Takasbank nezdindeki hesaplarımızdan bu zararın Bankanızca belirlenecek gecikme cezası ile 

birlikte mahsup edileceğini, 

5. Sistemle ilgili işlemlerimizi Takasbank tarafından belirlenen süreler içinde yapacağımızı, 

6. İşlemlerle ilgili olarak uygulanacak olan vergi, resim, harç ve fonlar dahil her türlü vergi ile 

BSMV’yi süresinde ödeyeceğimizi, ödemediğimiz taktirde vergi ve cezaların tamamından 

sorumlu olacağımızı, 

7. Fon, kıymet aktarımı ve haberleşmeyi sağlayacak mesajları iletirken yapmış olduğumuz hatalar 

ve gecikmeler nedeniyle, Takasbank’ın veya başka bir kuruluş veya kişinin zarara uğramasına 

neden olunduğu takdirde bu zararları karşılayacağımızı, 

8. Müşterilerimizin ehliyetleri, temsil yetkileri gibi hususlardan doğabilecek ihtilaflarda 

Takasbank’ın taraf olmayacağını, 

9. Takasbank üzerinden TCMB EFT ve EMKT Sistemlerine gönderilen mesajlarda verilen 

bilgilerin sorumluluğunun tarafımıza ait olacağını, değişiklikleri en kısa zamanda ileteceğimizi, 

sistemin işleyişi ile ilgili olarak Takasbank’a hiçbir şekilde sorumluluk yükleyemeyeceğimizi, 

10.Takasbank çalışanlarının kasıt ve ihmalinden doğacak zararlar dışında, sistemden kaynaklanan 

teknik arıza, gecikme veya başka sebeple doğabilecek zararlardan Bankanızın sorumlu 

olmadığını ve bu zararların karşılanması için Takasbank’tan herhangi bir talepte 

bulunmayacağımızı, 

11.Mesaj tarihinden itibaren  3 gün içinde itiraz etmediğimiz takdirde, sistemle ilgili talep edilecek 

her türlü ödemeyi, ücret, vergi ve komisyonu ödeyeceğimizi, ödemediğimiz takdirde, 

Takasbank nezdindeki hesaplarımızdan mahsuba yetkili olduğunuzu, 

12.Sisteme girişimizi sağlayacak yazılımın kopyasını çıkarmayacağımızı, değiştirmeyeceğimizi, 

satmayacağımızı ve üçüncü kişilere açıklamayacağımızı, ayrıca, sistemin güvenliği açısından 



 

 

sisteme girişi sağlayan şifrelerin, yazılımın ve donanımın güvenliğinden sorumlu olduğumuzu, 

bu taahhüdümüzü yerine getirmediğimiz takdirde oluşacak zarar ve ziyanı karşılayacağımızı, 

13.Sisteme ilişkin bakım işlemlerini aksatmayacağımızı, aksatmamız halinde meydana gelebilecek 

zararlardan sorumlu olduğumuzu, 

14.Sistemden ayrılmamız halinde Takasbank tarafından belirlenen süre içinde tarafımıza yapılacak 

ödemeleri kabul ile TETS işletim Kurallarına uymaya devam edeceğimizi ve hiç bir talepte 

bulunmayacağımızı, 

15.TETS İşletim Kurallarına ve sistemle ilgili Takasbank ve TCMB duyuru ve talimatlarına aykırı 

davranmamız halinde, her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağımızı, belirlenen tüm müeyyidelerin 

uygulanacağını, 

16.Teknik zorunluluk nedeniyle eski sisteme dönülmesi durumunda, eski sistemin devrede olduğu 

sürece bu sisteme ilişkin işletim ve kullanım kurallarının geçerli olacağını, 

17.Sistemin işleyişine ilişkin uyuşmazlıklarda Takasbank ve TCMB kayıtlarının Hukuk  

Muhakemeleri Kanununun 193 üncü maddesine göre kesin delil teşkil edeceğini, 

18.Uyuşmazlıklarınn çözümünde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili 

olduğunu, 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
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