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ELEKTRİK PİYASASI NAKİT, KIYMET, TEMİNAT VE ELEKTRONİK EFT TALİMATI TAAHHÜTNAMESİ 

İşbu taahhütname, ………………………………………………………………………….………………………………………………………..………………. 

adresinde faaliyet gösteren elektrik piyasası katılımcısı …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..tarafından imzalanmış olup, bu taahhütname kapsamında 

elektrik piyasası katılımcısı  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..…….. web üzerinden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., (Bundan böyle 

TAKASBANK olarak anılacaktır.)  nezdindeki müşteri hesabında bulunan kıymetleri ya da cari hesabında bulunan 

nakitleri elektrik piyasası faaliyetleri kapsamındaki  işlemler dahilinde olmak üzere Takasbank’a ait hesaplara, 

Takasbank nezdindeki kendisine ait diğer hesaplara, katılımcı tarafından  bildirilen ve sisteme tanımlanan aracı 

bankadaki TL hesap numarasına, yurtdışı menkul kıymet muhabirleri nezdindeki hesaplara, yatırım fonu hesaplarına, 

piyasa işletmecisine bildirilen temlik ödemeleri dahilinde sisteme tanımlanan temlik hesaplarına Takasbank 

tarafından verilecek kullanıcı kodu, şifre ve tanımlı GSM numaralarına gönderilecek SMS şifreleri kullanarak, virman, 

otomatik EFT, EMKT ve yurtdışı nakit ve menkul kıymet transferi hizmeti kapsamında fon (nakit) aktarımı işlemlerinin 

yapılmasına imkan verilmiştir. 

Bu çerçevede; 

1- Yazılı talimat olmaksızın, hesabımızı azaltıcı, diğer hesabı artırıcı borç kapama, teminat yatırma ve teminat 

çekme işlemlerini TAKASBANK’ın vereceği kod ve şifreleri kullanarak TAKASBANK ekranlarından yapacağımızı, söz 

konusu işlemlere ilişkin olarak ekrana tarafımızca girişi yapılan bilgilerden sorumlu olduğumuzu, bu bilgilerden dolayı 

TAKASBANK veya başka bir kuruluş ya da 3. kişinin zarara uğramasına neden olunduğu takdirde bu zararı 

karşılayacağımızı,  

2- TAKASBANK tarafından Şirketimize verilecek kod ve şifrelerle yapılan işlemlere ilişkin hiç bir itiraz hakkımızın 

olmayacağını, kod ve şifreleri ilgilisinden başka kimseye vermeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı, bu bilgilerin 3. 

kişilerce öğrenilmesi halinde, bunu yazılı olarak, en seri şekilde TAKASBANK’a bildireceğimizi, bu süre içinde yapılacak 

işlemlerin Şirketimiz tarafından yapılmış sayılacağını ve bu işlemlerden TAKASBANK’ın sorumlu tutulmayacağını, her 

türlü sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, 

 

3- 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 Takasbank’ın sorumlu tutulmayacağını, 

4- TAKASBANK ekranları vasıtasıyla gerçekleştirilecek teminat çekme ve alacak dağıtımı sonucunda piyasa 

katılımcısı tarafından bildirilen hesap numaralarına TAKASBANK tarafından gerçekleştirilecek EFT, EMKT ve SWIFT  

işlemleri sonucunda çıkabilecek ihtilaflarda TAKASBANK’ın taraf olmayacağını,  

 

5- Elektrik piyasası teminatı olarak verilecek nakit ve diğer kıymetler ile alacak dağıtımı ile temlik ödemelerinin 

gerçekleştirileceği hesap numaralarında meydana gelen değişiklikleri en geç 1 hafta öncedenpiyasa işletmecisine 

bildireceğimizi, aksi takdirde eski hesap numaralarına gerçekleştirilen işlemlerden dolayı TAKASBANK’ın sorumlu 

tutulamayacağını, 

                   Kaşe imza 
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6- Yapılacak işlemlerde, TAKASBANK ve piyasa işletmecisi tarafından önceden duyurulmuş, yayınlanmış 

bulunan tüm kurallara  aynen uyacağımızı, Takasbank’ın her türlü değiştirici, düzenleyici yetkiye sahip olduğunu ve 

bu yetkilerin kullanılmasına hiç bir itiraz hakkımızın bulunmadığını, 

7- EFT, EMKT ve SWIFT masrafları ile TAKASBANK tarafından verilen teminat yönetimi ve nakit takası hizmetleri 

karşılığında katılımcılardan tahsil edilecek olan teminat yönetimi ve nakit takası komisyonlarının TAKASBANK 

tarafından tarafımıza tebliğ edildiği tarihi takip eden 6 işgünü içerisinde TAKASBANK’a ödeyeceğimizi, söz konusu 

masrafların ve komisyonların ödenmemesi durumunda ise 6. işgünü saat 17:15’te TAKASBANK tarafından öncelikli 

olarak TAKASBANK nezdindeki serbest cari hesabımızdaki bakiyeden, söz konusu hesap bakiyesinin komisyon/masraf 

tutarını karşılamada yetersiz kalması durumunda ise üyelik işlemleri esnasında TAKASBANK’a verilen nakit teminattan 

ilgili tutarın temerrütsüz olarak karşılanacağını, söz konusu teminatın komisyon/masraf tutarı için yetersiz olması 

durumunda ise 7. işgününden itibaren TAKASBANK nezdindeki 11 no’lu serbest cari hesabımızda oluşan bakiyeden 

temerrütlü borç kapama işleminin yapılacağını, 

8- Piyasa işletmecisi tarafından Takasbank A.Ş.’ye gönderilecek her türlü mesajın şekil ve içerik açısından 

doğruluğunun garanti edilmediğini, söz konusu mesajların herhangi bir nedenle gecikmeli gönderilmesi veya 

gönderilememesinden sorumlu tutulamayacağını, bu bilgilerin kullanılması nedeniyle oluşabilecek dolaylı ve/veya 

dolaysız zararlardan sorumlu olmadığını, 

9- Takasbank sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin Takasbank kayıtları ile kanıtlanacağını, bunların 

kesin delil sayılacağını, kayıtların bağlayıcılığı sebebiyle borç altına girebileceğimizi, bu taahhüdümüzün Hukuk  

Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine göre münhasır delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu, 

10- İhtilafların çözümünde münhasıran İstanbul Merkez  Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

Kurumun Unvanı  : 

 

Adres   : 

 

Kaşe-imza  : 

 

 

Tarih   : 


