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……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ekte Kurumunuz ile yapmayı arzu  ettiğimiz Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman ve Elektronik EFT 

Talimatı Taahhütnamesinin bir örneği ile  bu Taahhütnamenin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem şartlarına dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu 

gönderilmektedir.  

 

Saygılarımızla,  

 

 

 

 

Ekler: Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi Sözleşme 

Öncesi Bilgi Formu  

 

……./……/2013 tarihinde tebellüğ aldım.  

Ad -Soyad: 

İmza    : 
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NAKİT, KIYMET, TEMİNAT VE ŞARTLI VİRMAN VE ELEKTRONİK EFT TALİMATI 

TAAHHÜTNAMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

Türk Borçlar Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye 

(Banka) vereceğiniz taahhütnamede bulunan genel işlem şartları ekte  tarafınıza sunulmaktadır. Söz 

konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması ve irdelenerek değerlendirilmesi ve 

tarafınıza teslim edilmesinden iki iş günü 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; 

Taahhütnamenin 1. maddesi kapsamında, EFT ve SWIFT talimatında yer alan bilgilerin sorumluluğu 

Kurumunuza ait olup,  talimat gereği Bankamızın  veya başka bir kuruluş ya da kişinin zarara uğramasına 

neden olunduğu takdirde bu zararı karşılamakla  yükümlü bulunmaktasınız. Diğer taraftan, sistemden 

kaynaklanan gecikme ve zararlardan Bankamız  sorumlu  tutulamayacak, edimlerinizi gereği gibi ifa 

etmemenizden dolayı herhangi bir zararın oluşması halinde Bankamız nezdindeki hesaplarınızdan bu zarar  

mahsup edilebilecektir.  

2. madde uyarınca, Bankamız tarafından Kurumunuza verilecek kod ve şifrelerle yapılan ve SWIFT 

yoluyla gönderdiğiniz talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlere hiç bir itiraz hakkınız bulunmamaktadır. 

Kod ve şifrelerin ilgilisinden başka üçüncü kişilerce öğrenilmesi halinde, bunu yazılı olarak, en seri 

şekilde Bankamıza bildirmeyi, bu süre içinde yapılacak işlemlerin Kurumunuz tarafından yapılmış 

sayılacağını ve bu işlemlerden Bankamızın sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun tarafınıza ait 

olacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.  

3. madde çerçevesinde, kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza ve her türlü mücbir hal veya yargı ya 

da yetkili idari kuruluşların kararları ile başka sebepler nedeniyle işlemlerin gerçekleşememesi halinde 

Bankamız sorumlu tutulamayacaktır.  

4.maddede,  virman yapılan üye ile veya EFT talepleri gereği yapılan işlemlerin muhatap bankalar veya 

hesap sahipleri ile aranızda çıkabilecek ihtilaflarda Bankamızın taraf olmayacağını, doğabilecek her türlü 

zararı yalnız ilgili aracı kuruluştan talep edebileceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.  

5.madde gereğince, yapılacak işlemlerde, Bankamız tarafından önceden duyurulmuş, yayınlanmış bulunan 

tüm kurallara aynen uymanız gerekmektedir. Zira,  Bankamız her türlü değiştirici, düzenleyici yetkiye 

sahip olup  bu yetkilerin kullanılmasına hiç bir itiraz hakkınız bulunmamaktadır. 

6. madde uyarınca,  EFT talepleriniz gereği yapılan işlemlerle ilgili her türlü ücret, vergi ve komisyonu 

ödemekle  yükümlüsünüz.  Aksi takdirde  Bankamız, nezdindeki hesaplarınızdan mahsuba yetkili 

olacaktır.  

7. madde gereğince, Bankamızın ve MKK A.Ş ’nin SWIFT yolu ile yapılan hak kullanım işlemlerine 

ilişkin bilgilendirme mesajlarının şekil ve içerik açısından doğruluğunu garanti etmediğini, söz konusu 
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bilgilerin herhangi bir nedenle gecikmeli gönderilmesi veya gönderilememesinden sorumlu 

tutulamayacağını, bu bilgilerin kullanılması nedeniyle oluşabilecek dolaylı ve/veya dolaysız zararlardan 

sorumlu olmadığını kabul etmiş bulunmaktasınız.  

8. madde kapsamında, yapılan işlemler Bankamızın  kayıtları ile kanıtlanabilecek, Bankamızın kayıtları 

kesin delil sayılacaktır.  Bu çerçevede,  işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ancak Bankamız 

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 kurum olarak kabul edilmeleri, denetime tabi olmaları, ticari 

defter ve kayıtlarını uluslararası muhasebe standartlarına uygun şekilde tutmakla yükümlü olmaları 

dikkate alındığında sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ancak Bankamız kayıtlarının delil olarak 

kullanılabileceğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.  

9. madde uyarınca, bu taahhütnamenin kurulması ve yorumlanması ile ilgili olarak yada bu 

taahhütnameden doğan borçların ifası veya zamanında, gereği gibi ya da hiç ifa edilmemesi hallerinde 

ortaya çıkabilecek 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.  

İlgili Kurumun Beyanı: 

Sözleşme öncesi bilgi formu ile genel işlem şartlarını içeren Sözleşmeyi tam ve eksiksiz olarak teslim 

aldığımızı,  söz konusu form ile form ekinde sunulan genel işlem şartlarını içeren Sözleşmeyi ve 

Bankanızca özellikle dikkat çekilen maddeleri okuduğumuzu, incelediğimizi, değerlendirdiğimizi, 

Kurumumuz için getirdiği yükümlülükleri anladığımızı, bahse konu genel işlem şartlarını ve Bankanızca 

özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak kabul ettiğimizi, Sözleşme kurulduğunda bunların genel 

işlem şartları olarak bizi bağlamasına rıza ve kabulümüzün olduğunu beyan ederiz.     
 

 

Kurumun  Adı   : 

Tarih     : 

Ünvan+ Kaşe    : 

 

İsim+İmza    : 

 


