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            Üye Kullanıcı Beyanı 

         İstanbul, ....../....../….. 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul 
 

19/10/2012 tarih ve 1092 Sayılı Bankanız Genel Mektubu ile revize edilen Bankanız yetkilendirme işlemleri 

çerçevesinde Şirketimizce bildirilen kullanıcı kodları ile yapılan her türlü işlemin Şirketimizin sorumluluğunu 
doğuracağını, kullanıcı kod ve şifrelerinin ilgili kullanıcılar dışında bir başkası tarafından elde edilmesi veya 

kullanılması halinde bu durumu ivedilikle Bankanıza bildireceğimizi,  bildirime kadar geçen süre içerisinde 
yapılan her türlü işlemin Şirketimiz tarafından yapılmış sayılacağını, söz konusu işlemlere herhangi bir itiraz 

hakkımızın bulunmayacağını, ve tüm sorumluluğun Şirketimize ait olacağını, bu işlemlerden doğacak her 

türlü sonuçtan  Bankanıza herhangi bir sorumluluk yüklenmeyeceğini, 
 

Şirketimiz personeli olan ve Şirketimizi temsil etmek suretiyle Takasbank nezdinde, üye  ekranlarına 

bağlanmak suretiyle işlem gerçekleştiren yetkili kullanıcıları yazılı olarak Takasbank’a bildireceğimizi, 

Şirketimiz personeli olan ve Şirketimizi temsil etmek suretiyle Takasbank nezdinde, üye  ekranlarına 

bağlanmak suretiyle işlem gerçekleştiren yetkili kullanıcılar ile  bunların yetki tanımlaması yaptıkları 

kullanıcılar tarafından Takasbank sisteminde oluşturulacak kayıtların tarafımızca gerçekleştirilmiş 

sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu, 

Şirketimiz personeli olan ve Şirketimizi temsil etmek suretiyle Takasbank nezdinde, üye ekranlarına 

bağlanarak işlem gerçekleştiren yetkili kullanıcılar ile bunların yetki tanımlaması yaptıkları kullanıcıların 

Şirketimizi  temsil yetki ve kabiliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek değisikliklerin olması 

halinde durumun tarafımızdan derhal Takasbank’a bildirileceğimizi, bu bildirim üzerine, Takasbank 

tarafından değişikliğin niteliğine ilişkin yapılacak değerlendirme sonucunda yetkililerin Şirketimizi 

Takasbank  nezdinde temsil sıfatlarının sona ereceğini, 

kabul ve  beyan ederiz.  
 

Bu çerçevede, Bankanız sisteminde işlem yapmak üzere, Yetkili ve Standart kullanıcı bilgilerimiz,  ekte 

yer alan Üye Kullanıcı Bilgi Formunda bildirilmekte olup, gerekli tanımlamaların yapılması hususunu 
bilgilerinize arz ederiz.  
Saygılarımızla,                                           

Şirket Kaşesi   

 

 

   

 
 

Yetkili Ad  Soyad Yetkili Ad  Soyad 

Ünvan Ünvan 

İmza İmza 
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ÜYE KULLANICI BİLGİ FORMU 
 

  ÜYE 
KOD 

KULLANICI 
TÜRÜ 

KULLANICININ 
ARDIŞIK İŞLEM 

YAPMA 
YETKİSİ 

KULLANICI ADI KULLANICI SOYADI 

KULLANICI KULLANICI  

 
 

KULLANICI CEP 
TELEFONU 
NUMARASI KULLANICI E-MAIL ADRESİ 

TC KİMLİK NO 
VERGİ 

KİMLİK NO 
(10 Haneli) 

(11 haneli)  (10 Haneli)   
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 Şirket  Kaşesi     

                 İmza   

     


