…………………………….. A.Ş.

……………..Menkul Değerler A.Ş’nin Takasbank Elektronik Transfer Sistemi
(TETS) ile işlem gerçekleştirebilmesi, sisteme katılması ve Bankamızla arasında
sözleşme ilişkisi kurulması için “Takasbank Elektronik Transfer Sistemi
Taahhütnamesi”ni imzalanması gerekmektedir. Bu çerçevede, ekte Bankamıza
imzalayarak vereceğiniz Takasbank Elektronik Transfer Sistemi Taahhütnamesinin
bir örneği ve bu taahhütnamenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki genel
işlem şartlarına dikkatinizi çeken Taahhütname Öncesi Bilgi Formu
gönderilmektedir.

Saygılarımızla,

Takasbank-yetkili imzalar

Ekler: Takasbank Elektronik Transfer Sistemi Taahhütnamesi
Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

…/…/2012 tarihinde tebellüğ aldım.

Ünvan:
İmza

:

TAKASBANK ELEKTRONİK TRANSFER SİSTEMİ TAAHHÜTNAMESİ
BİLGİ FORMU

Türk Borçlar Kanunu’nun 21.maddesi gereğince, sizinle yapacağımız
Taahhütnamede bulunan genel işlem şartları ekte tarafınıza sunulmaktadır. Söz
konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması ve irdelenerek
değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim edilmesinden en az iki işgünü geçtikten
sonra kabul edildiğinin Bankamıza bildirilmesi durumunda sizinle işbu
Taahhütnameyi yapmayı kabul ve beyan ediyoruz. Ayrıca ekte yer alan genel işlem
şartlarının bir kısmına özellikle dikkatinizi çekmek isteriz.
Şöyle ki;
1. madde uyarınca, Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) ile
gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak bu taahhütnamede yer alan
yükümlülüklere uyacağınızı ve işlemlerde gerekli dikkat ve özeni göstereceğinizi
kabul etmektesiniz.
2. madde ile, sistemin işleyişi ile ilgili olarak komisyon, ücret saptama ve her türlü
düzenleyici yetkinin Takasbank’a ait olduğu belirlenmektedir. Aynı zamanda bu
madde ile, TETS İşletim Kuralları ile Takasbank ve TCMB tarafından
duyurulan ve duyurulacak olan tüm kurallara aynen uymakla yükümlü
olduğunuzu ve bu yetkilerin kullanılmasına karşı hiç bir itiraz hakkınızın
bulunmadığını, herhangi bir ihtirazi kayıt ve şart ileri süremeyeceğinizi kabul
ettiğiniz hüküm altına alınmaktadır.
3. madde kapsamında, sistemle ilgili işlemlerden kaynaklanan menkul kıymet
borçlarınız için Takasbank nezdindeki serbest depo hesabınızda, nakit borçlarınız
için yine Takasbank nezdindeki serbest cari hesabınızda valör günü yeterli
karşılığı bulundurma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Belirlenen zamanlarda
nakit ve menkul kıymet bulundurmamanız nedeniyle doğan sorunlardan
Takasbank’ın sorumlu olmayacağını, doğan zararları ve gecikme faizini
ödemeyi, Takasbank’ın nezdindeki hesaplarınızdan mahsuben tahsile yetkili
olduğunu kabul etmektesiniz.
4. madde gereğince, Bankamız üzerinden TCMB ile yaptığınız işlemlerde, nakit
borçlarınızı ödemeden kıymet alacaklarınızın, kıymet borçlarınızı ödemeden
nakit alacaklarınızın Bankamızca ödenmeyerek 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 hakkınızda uygulanacağını, edimlerinizi gereği gibi
ifa etmemenizden dolayı herhangi bir zararın oluşması halinde Takasbank

nezdindeki hesaplarınızdan bu zararın Bankamızca belirlenecek gecikme cezası
ile birlikte mahsup edileceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz.
5. madde ile, sistemle ilgili işlemlerinizi Takasbank tarafından belirlenen süreler
içinde yapabileceğiniz hususunda düzenleme getirilmiştir.
6. madde uyarınca, işlemlerle ilgili olarak uygulanacak olan vergi, resim, harç ve
fonlar dahil her türlü vergi ile BSMV’yi süresinde ödemeyi üstlenmekte ve
ödemediğiniz taktirde vergi ve cezaların tamamından sorumlu olacağınızı kabul
etmektesiniz.
7. madde kapsamında, fon, kıymet aktarımı ve haberleşmeyi sağlayacak mesajları
iletirken yapmış olduğunuz hatalar ve gecikmeler nedeniyle, Takasbank’ın veya
başka bir kuruluş veya kişinin zarara uğramasına neden olunduğu takdirde bu
zararları karşılayacağınızı kabul etmektesiniz.
8. madde gereğince,müşterilerinizin ehliyetleri, temsil yetkileri gibi hususlardan
doğabilecek ihtilaflarda Takasbank’ın taraf olmayacağını beyan etmektesiniz.
9. madde çerçevesinde,Takasbank üzerinden TCMB EFT ve EMKT Sistemlerine
gönderilen mesajlarda verilen bilgilerin sorumluluğunu üstlenmekte,
değişiklikleri en kısa zamanda iletmeyi taahhüt etmekte ve sistemin işleyişi ile
ilgili olarak Takasbank’a hiçbir şekilde sorumluluk yükleyemeyeceğinizi beyan
etmiş olmaktasınız.
10.madde ile, çalışanlarının kasıt ve ihmalinden doğacak zararlar dışında,
sistemden kaynaklanan teknik arıza, gecikme veya başka sebeple doğabilecek
zararlardan Takasbank’ın sorumlu tutulamayacağı ve bu zararların karşılanması
için Takasbank’tan herhangi bir talepte bulunma hakkınızın bulunmadığı
hususunda düzenleme getirilmektedir.
11. madde gereğince, mesaj tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz hakkınızın
bulunduğunu, bu sure içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde, sistemle ilgili talep
edilecek her türlü ödemeyi, ücret, vergi ve komisyonu ödeyeceğinizi,
ödemediğiniz takdirde, Takasbank’ın nezdindeki hesaplarınızdan mahsuba
yetkili olduğunu kabul etmektesiniz.
12. madde kapsamında, sisteme girişinizi sağlayacak yazılımın kopyasını
çıkarmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, satmayacağınızı ve üçüncü kişilere
açıklamayacağınızı, ayrıca, sistemin güvenliği açısından sisteme girişi sağlayan
şifrelerin, yazılımın ve donanımın güvenliğinden sorumlu olduğunuzu, bu
taahhüdünüzü yerine getirmediğiniz takdirde oluşacak zarar ve ziyanı
karşılayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.
13. madde uyarınca, sisteme ilişkin bakım işlemlerini aksatmanız halinde meydana
gelebilecek zararlardan doğan sorumluluğu üstlenmektesiniz.
14. madde gereği, sistemden ayrılmanız halinde dahi Takasbank tarafından
belirlenen süre içinde tarafınıza yapılacak ödemeleri kabul ile TETS işletim

kurallarına uymaya devam edeceğinizi ve hiç bir talepte bulunmayacağınızı
kabul etmektesiniz.
15. madde ile, TETS İşletim Kurallarına ve sistemle ilgili Takasbank ve TCMB
duyuru ve talimatlarına uymakla yükümlü olduğunuz düzenlenmekte, aykırı
davranmamız halinde, her türlü zarar ve ziyanı karşılama yükümlülüğünüzün
doğacağı ve belirlenen tüm müeyyidelerin uygulanacağı hususunda hüküm
oluşturulmaktadır.
16. madde, teknik zorunluluk nedeniyle eski sisteme dönülmesi durumunda, eski
sistemin devrede olduğu sürece bu sisteme ilişkin işletim ve kullanım
kurallarının geçerli olacağı konusunda düzenleme getirmektedir.
17. madde çerçevesinde, sistemin işleyişinden doğan uyuşmazlıklarda ancak
Bankamız ve TCMB kayıtları delil olarak kullanılabilecektir. Zira, bankacılık
işlemlerinin ulaştığı teknolojik boyut ve bilgi işlem teknolojilerinin bankaların
her türlü işlemlerinde kullanılıyor olması olguları karşısında bugün bankaların
alacağını kendi kayıtları dışında kanıtlama olanağı fiilen bulunmamaktadır. Öte
yandan, bankaların tacir sıfatını haiz olmaları, güven kurumu olarak kabul
edilmeleri, denetime tabi olmaları, ticari defter ve kayıtlarını uluslararası
muhasebe standartlarına uygun şekilde tutmak ile yükümlü olmaları dikkate
alındığında bu Taahhütnameden doğabilecek uyuşmazlıklarda ancak Bankamız
ve TCMB kayıtlarının delil olarak kullanılabileceğinin kabulünde zorunluluk
bulunmaktadır.
18. madde uyarınca, Taahhütnamenin uygulanması ve yorumlanması nedeni ile
çıkacak tüm uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkili olacaktır. Bu çerçevede, Bankamızca aleyhinize açılabilecek
davalar ve kanuni takipler ile tarafınızca Bankamız aleyhine açılabilecek davalar
ve kanuni takipler ancak İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde
görülebilecektir.

Taahhüt Edenin Beyanı:
Taahhütname Öncesi Bilgi Formu ile genel işlem şartlarını içeren Taahhütnameyi
tam ve eksiksiz olarak teslim aldığımı, söz konusu form ile form ekinde sunulan
genel işlem şartlarını içeren Taahhütnameyi ve Bankanızca özellikle dikkat çekilen
maddeleri okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi, benim için getirdiği
yükümlülükleri anladığımı, bahse konu genel işlem şartlarını ve Bankanızca
özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak kabul ettiğimi, Taahhütnameyi
imzaladığımda bunların genel işlem şartları olarak beni bağlamasına rıza ve
kabulümün olduğunu beyan ederim.
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