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

 

Ekte Kurumunuz ile yapmayı   arzu  ettiğimiz  Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası Faaliyetleri Kapsamında ,Faks 

Cihazı İle İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’ye Gönderilecek Müşteri Talimatları İle İlgili Uygulama 

Sözleşmesinin  bir örneği ile  bu Sözleşmenin  Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem şartlarına 

dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir.  

Saygılarımızla,  

 

 

 

 

 

Ekler: Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası Faaliyetleri kapsamında Faks Cihazı İle İstanbul Takas ve Saklama Bankası 
A.Ş’ye Gönderilecek Müşteri Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu  

 

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

Ad -Soyad: 

İmza    : 
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KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI FAALİYETLERİ KAPSAMINDA FAKS CİHAZI İLE TAKASBANK İSTANBUL 

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’NE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA SÖZLEŞMESİ 

SÖZLEŞME  ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

Türk Borçlar Kanunu’nun 21.maddesi gereğince, sizinle yapacağımız Sözleşmede bulunan genel işlem şartları ekte 
tarafınıza sunulmaktadır. Söz konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması ve irdelenerek 
değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim edilmesinden iki işgünü geçtikten sonra kabul edildiğinin Bankamıza 
bildirilmesi durumunda sizinle işbu Sözleşmeyi yapmayı kabul ve beyan ediyoruz. Ayrıca ekte yer alan genel işlem 
şartlarının bir kısmına özellikle dikkatinizi çekmek isteriz.  

Şöyle ki; 

4.madde çerçevesinde, bu 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 kurumu  olarak kabul 
edilmeleri, denetime tabi olmaları, ticari defter ve kayıtlarını uluslararası muhasebe standartlarına uygun şekilde 
tutmak ile yükümlü olmaları dikkate alındığında Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ancak Bankamız 
kayıtlarının delil olarak kullanılabileceğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır. 
 
8.madde uyarınca, bu Sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde 
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.   
 

Kurum Adı   : 

Tarih    :  

 

Ünvan+ Kaşe+İsim+İmza :  

 


