
 

 

FAKS CİHAZI İLE İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’YE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ 

TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA SÖZLEŞMESİ 

Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No: 4 Sarıyer 34467 İstanbul adresinde mukim İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI  A.Ş. ( bu 

sözleşmede bundan sonra “TAKASBANK” olarak anılacaktır.) ile  

………………………………………………..……………….……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….adresinde faaliyet 

gösteren………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………(bu sözleşmede 

bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) aşağıdaki koşullar ile bu sözleşmenin akdedilmesi hususunda tam bir mutabakata varmışlardır. 

MADDE 1-SÖZLEŞMENİN KONUSU : 

Bu sözleşme MÜŞTERİ’ nin TAKASBANK ’da yapacağı işlemler için bizzat TAKASBANK’a gitmeden ve işlemin daha süratle sonuçlanması amacıyla 

faksla işlem yapmayı talep etmesi üzerine; TAKASBANK ile hisse senedi dışındaki menkul kıymetlerin saklanması, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono 

Piyasası’ nda gerçekleşen işlemlerden oluşan menkul kıymet ve nakit hareketleri ile Hisse Senedi Piyasası, Takasbank Borsa Para Piyasası, Menkul 

Kıymet Kredisi, Ödünç Menkul Kıymet Kredisi ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası işlemleri ile TAKASBANK, Borsa İstanbul ve Vadeli İşlem ve 

Opsiyon Borsası A.Ş. bünyesinde kurulacak diğer piyasalarda gerçekleşen işlemlerden oluşan hisse senedi dışındaki kıymet ve nakit 

hareketlerinin,  üyelerin TAKASBANK ve/veya başka bankalardaki kendi hesapları ve/veya TAKASBANK’ ın hesapları ile sınırlı olmak üzere 

yapılabilmesi ile ilgili tüm işlemlerde TAKASBANK’ a faksla talimat vermesinin, TAKASBANK’ın da bu talimatlar üzerine işlem yapmasının esaslarını 

düzenlemektedir. Şu kadar ki; bu sözleşmenin yapılmış olması MÜŞTERİ ’nin diğer usullerle talimat vermesi ve işlem yapmasına engel teşkil 

etmeyecektir. 

MADDE 2- MÜŞTERİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ : 

MÜŞTERİ, TAKASBANK’ a faksla talimat iletilmesinden sonra yapılacak işlemlerden doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. MÜŞTERİ, 

TAKASBANK’ ın bu sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. 

2.1 MÜŞTERİ, TAKASBANK’a talimat iletmede kullanacağı faksın bağlı olduğu telefon numarası aşağıda kayıtlı olan ………………………..’dır. MÜŞTERİ, 

bu telefon numarası değiştiği takdirde de yeni telefon numarasını derhal yazılı olarak TAKASBANK’a bildirecektir. 

2.2 MÜŞTERİ, yalnız yetkilileri tarafından TAKASBANK’a faksla talimat iletilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. 

2.3 Faksla gönderilen talimatın bütün sayfaları MÜŞTERİ ’yi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır. 

2.4 Faksla gönderilen talimatın asıl nüshaları teyit için faksın çekilmesini müteakip en geç 1 hafta içinde ulaşmak üzere derhal TAKASBANK’ın 

adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir. 

2.5 MÜŞTERİ bu sözleşmenin uygulanmasında yürürlükteki veya ileride yürürlüğe girecek mevzuat hükümlerine aynen uyacaktır. 

MADDE 3- TAKASBANK’ IN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR: 

TAKASBANK, MÜŞTERİ’ nin faks talimatını aldığında; Madde 2.4 uyarınca gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine 

getirecektir. Ancak, TAKASBANK herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi red hakkını saklı 

tutar. TAKASBANK, faksla kendisine iletilen talimatın üzerindeki imzaları, MÜŞTERİ ’nin kendisine tevdi ettiği imza sirküleriyle karşılaştırırken 

makul bir dikkat gösterecektir. TAKASBANK’ın; 

• Faks metni ile talimat yazısı ve/veya imza sirküleri arasındaki ilk bakıştaki ayırdedilemeyecek imza benzerliklerinden, 

• Faks talimatı ile ilgili hile ve sahtecilik sonuçlarından, 

• Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, 

• MÜŞTERİ ’nin yeni bir faks makinesi satın alması ve bu makinenin bağlı olduğu telefon numarasının TAKASBANK’a bildirmeden 

TAKASBANK’a faks talimatı göndermesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan, 

• Faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya 

herhangi bir sebeple TAKASBANK’a ulaşmamasından doğacak sonuçlardan 

sorumlu olmayacağını MÜŞTERİ, peşinen kabul etmiştir.  

 



 

 

                                   kaşe imza 

TAKASBANK’ ın ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Aksini iddia eden MÜŞTERİ, 

iddiasını ispat ile yükümlüdür.  TAKASBANK,  üçüncü kişilerin kusurundan da sorumlu tutulamayacaktır. 

TAKASBANK, faksta iletilen talimatları uygulamayıp asıl metnin kendisine ulaşmasını beklemek hakkına sahip olmakla birlikte faksta iletilen 

talimatı uygulamış ise, faks talimatının orijinal metni MÜŞTERİ tarafından bu sözleşme koşullarında TAKASBANK’a teslim edilmese veya 

TAKASBANK ’ca talep edilmese dahi yapılan işlem geçerli ve MÜŞTERİ için bağlayıcı olacaktır. 

MADDE4- TAKASBANK KAYIT VE BELGELERİNİN KESİN DELİL OLACAĞI :  

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TAKASBANK’ın defter ve kayıtlarının TAKASBANK’a faks sistemiyle 

gönderilmiş olan talimatlarda TAKASBANK faks cihazından çıkan talimat mektuplarının TAKASBANK’ın bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikro 

fişlerinin, TAKASBANK’a ait her türlü belgelerin geçerli, bağlayıcı kesin ve H.MK 193. Maddesi gereği münhasır delil olacağını,  MÜŞTERİ, kabul ve 

beyan eder. 

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :  

……../……./…..…. tarihinde bağıtlanan ve bu tarihten itibaren hüküm doğuracak olan bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşmenin 

uygulanmasının herhangi bir aşamasında MÜŞTERİ, haklı bir nedene dayalı olarak üç iş günü öncesinden TAKASBANK’a yazılı ihbarda bulunması 

koşuluyla bu sözleşmeyi feshedebilir. 

MADDE 6- TAKASBANK’IN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI  : 

TAKASBANK, MÜŞTERİ ’nin sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini aksattığını ve/veya yerine getirmediğini tespit ettiği takdirde, her 

zaman bir süreye bağlı olmaksızın sözleşmeyi tek yanlı olarak MÜŞTERİ ’ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye yetkilidir. 

TAKASBANK’ın bu tek yanlı fesih nedeniyle MÜŞTERİ ’ye karşı hiçbir tazmin borcu olamayacağını MÜŞTERİ, peşinen kabul eder. 

MADDE 7- TEBLİGAT ADRESLERİ : 

Taraflar tüm tebligatlar için yukarıda kayıtlı adreslerini kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini beyan ile, bu sözleşmenin akdinden sonraki 

adres değişikliklerini diğer tarafa yazılı olarak bildireceklerini; bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine 

yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME VE  İCRA DAİRELERİ:  

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri 

yetkilidir. 

Sekiz madde ve iki sayfadan ibaret bu sözleşme ……../……./………..tarihinde taraflarca 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve imza edilerek birer nüshası 

taraflarca alıkonulmuştur. 

 TAKASBANK                                                                                                                           MÜŞTERİ (ÜNVAN)      

 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.                                ……………………………………………….       

                                                                                                                   ………………………………………………. 

TARİH  :                                                                     TARİH :                                                                                                  

YETKİLİ İMZALAR :                                                                     YETKİLİ İMZALAR : 

TELEFON                         :  (0 212) 315 25 25                                       TELEFON                  :  

HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER İLE İLGİLİ TALİMATLARDA 

FAKS   NO                     : (0 212)  315 22 12                                     FAKS   NO                      : 

TÜM NAKİT HAREKETLERİ İLE İLGİLİ TALİMATLARDA 

FAKS NO                      : (0 212 ) 315 22 12                             FAKS NO                       : 


