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TAKASBANK PARA PİYASASI  

NAKİT, KIYMET, TEMİNAT VE ELEKTRONİK EFT TALİMATI  

TAAHHÜTNAMESİ 

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

adresinde faaliyet gösteren Takasbank Para Piyasası Üyesi   …………………….………………………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………………..tarafından, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye 

(bundan böyle TAKASBANK olarak anılacaktır.), web üzerinden TAKASBANK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 

nezdindeki hesaplarında bulunan kıymetleri ya da cari hesabında bulunan nakitleri piyasa faaliyetleri kapsamındaki 

işlemler dahilinde olmak üzere TAKASBANK’a ait hesaplara, TAKASBANK nezdindeki kendisine ait diğer hesaplara, 

yurtdışı menkul kıymet muhabirleri nezdindeki hesaplara, başka bir üye ve MKK’ya ait hesaplara, TAKASBANK 

dışındaki bankalar ile MKK nezdindeki hesaplara, 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 ilişkin olarak 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 üçüncü kişinin zarara uğramasına 

neden olunduğu takdirde bu zararı karşılayacağımızı,  

 

2. TAKASBANK tarafından Şirketimize verilecek kod ve şifrelerle yapılan işlemlere ilişkin hiçbir itiraz hakkımızın 

olmayacağını, kod ve şifreleri ilgilisinden başka kimseye vermeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı, bu 

bilgilerin üçüncü 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. EFT talepleri gereği yapılan işlemler ile ilgili olarak muhatap bankalar veya hesap sahipleri ile aramızda 

çıkabilecek ihtilaflarda TAKASBANK’ın taraf olmayacağını, doğabilecek her türlü zararı yalnız ilgili kuruluştan 

talep edeceğimizi, 

 

5. TAKASBANK ekranları vasıtasıyla gerçekleştirilecek teminat çekme ve alacak dağıtımı ile ilgili olarak 

TAKASBANK tarafından gerçekleştirilecek EFT, EMKT ve SWIFT işlemleri sonucunda çıkabilecek ihtilaflarda 

TAKASBANK’ın taraf olmayacağını,  
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6. Yapılacak işlemlerde, TAKASBANK tarafından önceden duyurulmuş, yayınlanmış bulunan tüm kurallara 

uyacağımızı, TAKASBANK’ın her türlü değiştirici, düzenleyici yetkiye sahip olduğunu ve bu yetkilerin 

kullanılmasına hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını, 

 

7. EFT, EMKT ve SWIFT taleplerimiz gereği yapılan işlemlerle ilgili her türlü ücret, vergi ve komisyonu 

ödeyeceğimizi, ödemediğimiz takdirde, TAKASBANK’ın nezdindeki hesaplarımızdan mahsuba yetkili 

olduğunu, 

 

8. TAKASBANK ve MKK’nın SWIFT yolu ile yapılan hak kullanım işlemlerine ilişkin bilgilendirme mesajlarının şekil 

ve içerik açısından doğruluğunu garanti etmediğini, söz konusu bilgilerin 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   : 


