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 1 

              

 

 

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ 

 

Taraflar:  

1. Banka; 

GSD YATIRIM BANKASI A.Ş............................................................Şubesi                                     

(Aşağıda kısaca Banka diye anılacaktır.)  

Adres............................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

 

2. Müşteri; 

(Adı/Soyadı/Ünvanı)................................................................................................................... 

(Adres)......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 
 

 (Aşağıda kısaca Hesap Sahibi/Sahipleri diye anılacaktır.) 

        

1. Taraflar arasında aşağıdaki koşullarla bu bankacılık işlemleri sözleşmesi yapılmış ve  

................................................... Müşteri Numarası ile hesap açılması kararlaştırılmıştır. Açılacak bu 

hesap ve bu hesap üzerine keşide edilecek çekler, repo ve ters repo,  faksla iletilen talimatlar ve 

ileride Banka tarafından verilecek diğer hizmetler ve bu sözleşmede düzenlenen tüm işlemler için 

aşağıda belirtilen hükümler uygulanacaktır. 

 

2.  Banka nezdinde açtırılan yukarıda Müşteri Numarası yazılı hesap veya ilerde açtırılacak ya da 

Banka tarafından serbestçe ve tek taraflı olarak açılabilecek tüm hesaplarla ilgili olarak, aşağıda 

belirlenen ürünlerin kullanımında, sözleşmede belirtilen esaslar geçerlidir. Ancak Banka, Hesap 

Sahibi/Sahiplerine, sebep ya da gerekçe göstermeksizin hesabı kullandırıp, kullandırmama ya da 

ürünlerin bir kısmının kullanımına dilediği zamanda gerekçe göstermek zorunda olmaksızın, 

serbestçe derhal son verme, hesapları tasfiye etme haklarına sahiptir. 

 

3. Bu sözleşme kapsamında Banka tarafından sunulan ürünler ve kullandırılabilecek hizmetler, 

müstakriz hesabının yanı sıra müşterek müteselsil hesap, çekle işleyen hesap, repo ve ters repo 

işlemleri, faksla gönderilen talimatların uygulamasıdır. 

 

Hesap Sahibi/Sahipleri sözleşmenin imzası ile birlikte ve Bankanın serbest kabulü halinde bu 

sözleşmenin kapsamındaki tüm ürünleri, birlikte ya da ayrı ayrı kullanacaklarını kabul ve ikrar 

etmişlerdir. Anılan ürünlerin ve hizmetlerin Hesap Sahibi/Sahiplerine kullandırılması, ürünlerle 

ilgili olarak Banka tarafından tek taraflı işlem yapılması ve/veya hizmetlerin kullanılması yolu ile 

gerçekleşir ve arz olunan ürüne ve hizmete ilişkin özel hükümler kendiliğinden yürürlüğe girerler. 

 

4. Sözleşmede ürün başlıkları esas alınarak sınıflandırma yapılması birden fazla bağımsız 

sözleşmenin bulunduğu, hükümlerin sadece başlıklara bağlı olduğu anlamını taşımaz. Sözleşme bir 

bütün olup herhangi bir hükme aykırılık, diğer hükümlerin ihlali anlamını da taşır. Hesap 
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Sahibi/Sahiplerinin bu nedenle bir itiraz, def’i hakkı yoktur. Nitelikleri elverdiği ölçüde, 

kullanılmayan ürünlere ilişkin hükümler diğer ürünler hakkında da uygulanır. 

 

5. Hesap Sahibi/Sahipleri sözleşmeyi imzaladığında kendilerine verilen Müşteri Numarası altında 

işleyecek hesap açılır. Daha sonra açılacak tüm hesaplar bu Müşteri Numarası altında işlem görür, 

hesap türüne veya para cinsine göre farklı kodlar almakla birlikte Müşteri Numarası geçerlidir. 

 

MÜŞTEREK MÜTESELSİL HESABIN KULLANDIRILMASI 
 

6. Hesap Sahiplerinin, aksine bir talimatları olmadıkça, müşterek müteselsil hesapta mevcut ve 

bundan sonra gerek münferiden, gerekse birlikte bu hesaba yatıracakları paralar üzerindeki tasarruf 

hakları tamdır. Yine aksine bir talimatları olmadıkça Hesap Sahiplerinin her biri müteselsil alacaklı 

sıfatı ile Banka nezdindeki müşterek müteselsil vadesiz veya müstakriz hesabının tamamı üzerinde 

tek başına tasarrufta bulunabilir, vekâlet verebilir, genel olarak hesapta bulunabilecek her türlü 

değer üzerinde mevzuatın izin verdiği ölçüde vadesiz hesaplarında ödeme, fon transferleri ve 

tahsilat işlemleri amacıyla  tasarrufta bulunmaya yetkilidir.  
 

 Banka, Hesap Sahiplerinden herhangi birine yaptığı ödeme miktarınca, bütün Hesap Sahiplerine 

karşı ibra edilmiş olacaktır. Ancak hesaptan ödeme yapılabilmesi için hesap sahibinin yazılı talimatı 

veya hesap üzerine keşideli ve imzalı çeklerin Bankaya ibrazı şarttır. Bankanın kimlik isteme hakkı 

saklı olmakla birlikte, sıhhatini araştırma mükellefiyeti yoktur. Bu nedenlerle Bankaya her ne sebep 

ve nam altında olursa olsun bir sorumluluk yüklenemez, talepte bulunulamaz. Hesapta bulunan 

miktar ya da tarihler üzerinde uyuşmazlık olduğu takdirde Banka kayıtları geçerlidir. 

 

7. Hesabın diğer bir şubeye nakli için Hesap Sahiplerinden birinin, Bankaya yazılı olarak 

başvurması gerekli ve yeterlidir. Tek taraflı talimat üzerine yapılacak hesap naklinin sonuçlarını, 

müşterek hesap sahipleri önceden kabul etmişlerdir. Banka bu talimatı, kendi takdirine göre yerine 

getirip getirmemekte serbesttir. 

 

8. Mevcut tek kişiye ait bir hesaba ya da müşterek bir hesaba başka bir veya birkaç kişinin 

katılması Hesap Sahiplerinin tümünün birlikte ve yazılı olarak Bankaya yapacakları istek üzerine 

mümkündür. Banka böyle bir istemi kabul edip etmemekte serbesttir. Böyle bir istemi kabul 

ettiğinde, Hesap Sahiplerine kabul haberini göndermek zorunda olmaksızın, hesaba yeni katılanlar 

da müşterek Hesap Sahibi/Sahipleri olarak yetkili ve sorumludur. 

 

9. Hesap Sahibi/Sahiplerinden biri hesapla ilgisini kesmek istediği takdirde, bu hesaptan doğan 

bütün alacaklardan diğer Hesap Sahibi/Sahipleri lehine feragat ettiğini yazılı olarak Bankaya 

bildirecektir. Banka, müşterek Hesap Sahiplerinden birinin veya birkaçının hesapla ilişkisini 

kesmesi halini diğer Hesap Sahibi/Sahiplerinin, hesap üzerinde münhasır hak sahipleri durumuna 

gelmesi olarak yorumlamakta ve uygulamakta serbest kalır. Banka dilerse, Hesap Sahiplerinden 

birinin ya da birkaçının hesapla ilişkisini kesmesini kabul etmeyebilir ve ilişkisini kesmek isteyen 

Hesap Sahiplerinin hesaptaki tasarruf yetkisini devam ettirebilir. Ancak Hesap Sahiplerinden birinin 

ya da birkaçının hesapla ilişkisinin kesilmesinin Banka tarafından kabul edilmiş olması, bu 

şahsın/şahısların sözleşme ile üstlendikleri yükümlülüklerden de kurtuldukları, ibra edildikleri 

anlamını taşımaz. İlişiği kesilen hesap sahibinin yükümlülükleri, borçları aynen ve müteselsilen 

devam eder. 

 

10. Hesap Sahiplerinden birinin veya birkaçının, diğeri veya diğerleri ya da Banka aleyhine 

mahkemeye veya icraya başvurmaları ve bu mercilerce Bankaya usulü çerçevesinde ihtiyati tedbir 

veya ihtiyati haciz kararı tebliğ edilmesi halinde Banka hesaptan ödeme yapılmasını durdurur ve bu 
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konuda verilecek mahkeme veya İcra Müdürlüğü kararlarını bekler. Belirtilen tutar Bankada bloke 

edilerek hesapta tutulur. Banka bu bloke hesaba faiz yürütüp yürütmemekte serbesttir. Hesap 

sahiplerinden birinin icraya veya mahkemeye başvurması, Bankaya noterlik vasıtasıyla keşide 

edilmiş ihtarnameyle bildirilmedikçe, diğerlerine hesaptan para ödenmesine engel oluşturmaz. 

 

11. Müşterek Hesap Sahipleri hesabın açılışında veya sonradan birlikte imzaları ile hisse tutarlarını 

Bankaya bildirmemiş iseler, Hesap Sahiplerinden birinin ölümünden her ne surette olursa olsun 

haberdar olan Banka, hesaptan tevkif ederek ilgili mercilere yatırmakla yükümlü olduğu veraset 

vergisi ile ileride ihdas edilebilecek diğer vergi ve resimler karşılığının hesaplanmasında Hesap 

Sahiplerinin hesaptaki hisselerinin eşit olduğunu kabule yetkili olacaktır. Ölen Hesap 

Sahibi/Sahiplerinin hissesi mirasçılarına geçer (Hesap, ölenin hissesi dışında, sağ kalan Hesap 

Sahipleri arasında devam eder ve bunlar tarafından sözleşme hükümlerine göre kullanılabilir. Sağ 

kalan Hesap Sahibi/Sahipleri kendi payını diğerinin ölümünden sonra da istediği anda kullanabilir). 

Ölüm olayı Bankaya bildirilmediği sürece müşterek Hesap Sahiplerinden birine yapılacak ödeme 

ve/veya sözleşmede belirtilen bir işlemin yaptırılması nedeniyle Bankanın herhangi bir sorumluluğu 

olmayacaktır. 

 

12.  Hesap Sahiplerinden birinin ölümü halinde diğerleri Bankanın kendilerine yaptığı 

ödemelerden dolayı vergi dairelerine ve ölenin mirasçılarına karşı doğabilecek her türlü 

sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Hesap Sahiplerinden birinin ölümü, gaipliğine 

karar verilmesi ya da ehliyetinin kısıtlanması, iflas etmesi veya konkordato mehli alması veya 

akdetmesi halinde Bankanın, hesabın tümünü bloke etme ve hesap üzerindeki tasarrufları durdurma 

hakkı vardır. Banka dilerse, Hesap Sahiplerinden her birinin hesaptaki alacak bakiyesindeki 

paylarının eşit olduğunu kabule ve ölen, gaipliğine karar verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas 

eden veya konkordato mehli talep eden veya akdeden Hesap Sahibi/Sahiplerinin payını bu esasa 

göre ayırt ederek hesabın alacak bakiyesini diğer Hesap Sahiplerinin müşterek hesabı olarak 

işletmeye mezun ve yetkilidir. Yetkili yargı organlarından alınmış bir karar Bankaya tevdi 

edilmedikçe, Banka Hesap Sahiplerinin hesaptaki alacak bakiyesindeki paylarının eşit olduğunu 

kabul ederek ve buna göre ölen ya da gaipliğine karar verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas 

eden veya konkordato mehli talep eden veya akdeden veya başkaca bir şekilde tasarruf ehliyeti ve 

yetkisi sınırlanan Hesap Sahibi/ Sahiplerinin payını ayırt etmek ve hesabın bakiyesini diğer hesap 

sahiplerinin müşterek hesabı olarak kabul etmekten ötürü sorumlu tutulamaz. 

 

13. Müşterek Hesap Sahipleri ellerindeki cüzdanı kaybettikleri takdirde durumu derhal Bankaya 

bildirmeyi, aksi halde, yapılacak işlem ve ödemelerden dolayı Bankanın sorumlu olmayacağını 

peşinen kabul ederler. Banka, cüzdanın kaybından her ne şekilde olursa olsun haberdar olduğu 

andan itibaren hesaptan ödeme yapmamak hakkına sahiptir. 

 

14. Hesap Sahiplerinden her biri veya hepsi hesabın kapatılmasını isteyebilirler. Müşteri bu talebe 

bağlı olarak, hesapların kapatılma anına kadar, işbu Sözleşme nedeniyle Banka’nın doğmuş ve 

doğacak her türlü alacağını ödeyecektir. Bu istek üzerine Banka tarafından hesap derhal kapatılır. 

 

15. Hesap Sahiplerinden herhangi birinin alacaklısı olan üçüncü şahıslar tarafından hesaba haciz 

veya tedbir koydurulduğu taktirde, bu haciz ve tedbire ilişkin tutar kadar Hesap Sahiplerinden 

hiçbirine ödeme yapılmayacaktır. 

 

16. Hesap Sahipleri hesap üzerindeki haklarını hiçbir surette başkasına devir ve temlik edemezler. 

Banka dilerse, Hesap Sahiplerinden birinin veya birkaçının veya tümünün hesabı ve temlik 

konusundaki tasarrufunu ve/veya talimatını yerine getirmeye ve Hesap Sahiplerinden yalnız birini 
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dahi tek başına hesabın tümünü kısmen veya tamamen başkalarına temlik ve devre yetkili saymaya 

ve buna göre işlem yapmaya yetkili olup bu yüzden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

 

17. Müşterek Hesap Sahiplerinden birine Bankanın dekont veya mektup göndermesi diğer Hesap 

Sahiplerinin de yapılan muameleden haberdar edilmiş sayılmasına yeterlidir. Hesap Sahipleri bu 

hususta herhangi bir iddia ve def’ide bulunmayacaklardır. Hesap Sahipleri her türlü bildirim, 

tebligat ve benzerlerini kabulde birbirlerini kayıtsız ve şartsız olarak temsil ederler. Hesap Sahipleri 

bu sözleşmeden doğan borçların tamamından, müteselsilen sorumludurlar. 

 

 

ELEKTRONİK BANKACILIK / İNTERNET BANKACILIĞI 
 

18. İnternet ve internet kanalından yapılan işlemler, Müşteri’nin teknik şartları haiz yazılım ve 

donanımlarla internet üzerinden Banka’ya bağlanarak, münhasıran kendisine verilen 

şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgileri ve diğer 

güvenlik unsurlarını kullanarak internet üzerinden hesapları üzerinde izleme, görüntüleme ve 

sorgulama ile Banka’nın daha sonra kullanıma sunabileceği diğer işlemleri yapabilmesi olanağının 

sağlanmasıdır. 

 

Müşteri, Banka tarafından kendisine verilen şifre yardımı ile hesap bilgi işlemleri (vadeli/vadesiz 

müstakriz hesap bakiyesi ve hareketleri öğrenme), kredi ürün hesapları, çek deposu görüntüleme ve 

şifre değişikliği işlemlerini Banka’nın sunmuş olduğu İnternet Şubesi Hizmetlerinden yararlanmak 

suretiyle yapabilir. 

 

19. Müşteri’nin, İnternet Bankacılığı’ndan yararlanabilmesi için Banka tarafından ilan edilen 

internet adresini kullanması zorunlu olup, Bankanın halen geçerli internet anasayfası 

“www.gsdbank.com.tr” dir. İnternet bankacılığı şubesine, Bankanın ana sayfası dışındaki 

bağlantıları kullanarak -bankanın internet bankacılık şubesi olduğu düşüncesiyle- işlem yapan 

Müşterinin gerçekleştireceği işlemlerden Banka sorumlu değildir. Banka, ilan etmiş olduğu internet 

adresini dilediği zaman değiştirebilir. Banka bu değişikliği internet sitesinden hemen duyurmakla 

yükümlüdür. Müşteri, bu değişiklikler nedeniyle oluşacak zararlardan ve gecikmelerden Banka’nın 

sorumlu olmadığını, Banka tarafından yapılan değişiklikleri duyurulmuş olmak kaydıyla kendisinin 

takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. 

 

20. Müşteri, Banka’nın Şifre dışında zaman zaman güvenlik tedbirleri geliştirip yürürlüğe 

koyabileceğini, internet sitesinden duyurulmuş olmak kaydıyla Banka’nın sunacağı güvenlik 

tedbirlerini takip etme ve uygulama konusunda kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 

 

21. Müşteri’nin Banka’daki hesabı ile ilgili olarak, Banka’nın elektronik bankacılık ve internet 

bankacılığı hizmetini kullanmaya başlaması, bu sözleşme ve hesabı ile ilgili tüm koşulları kabul 

ettiği ve bunlara bağlı kalacağı anlamına gelir. Müşteri, bu sözleşme çerçevesinde Banka’ca 

verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının ve hesaplarında izleme tasarruf yetkisinin münhasıran 

kendisine ait olduğunu, Banka tarafından kendisine verilen şifreler/parolalar ve/veya bankacılık 

işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgiler ile yapılan her türlü işlemin kendisi tarafından 

yapılmış sayılacağını, anılan şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında 

kullanılabilecek diğer bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu 

şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgileri herhangi 

bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında 

kullanılabilecek diğer bilgilerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin 

vermeyeceğini, şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer 

http://www.gsdbank.com.tr/
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bilgilerini herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin 

sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. Müşteri talebi halinde muhtelif yetkilendirme seviyelerine 

haiz şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgilerin 

kendisine iletilmesi durumunda dahi yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla bu 

şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgileri üçüncü 

kişilerin kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, Banka’nın, 

şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgileri kullanmak 

suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını ve yetkilendirme 

seviyelerinin ve şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer 

bilgilerin değiştirilmesine yönelik olmak üzere Banka yazılı olarak talimat vermediği sürece bu 

şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgilerin kullanımı 

suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. 

 

22. Şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgilerin 

unutulması veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, Müşteri eski bilgileri iptal edilerek 

kendisine yeni şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer 

bilgiler verilmesi için hemen Banka’ya müracaat edecektir. Bu müracaat üzerine Banka, eski 

bilgileri derhal iptal ederek, Müşteri’ye yeni şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi 

yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgiler verecektir. Ancak, Müşterinin bildirim anına kadar eski 

şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işleminde kullanılabilecek diğer bilgilerle yapılacak işlemler 

neticesinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyan Müşteri’ye ait olacaktır. 

 

23. Müşteri, Banka’nın; 

a) Hile ve sahtecilik eylemleri nedeniyle doğacak sonuçlardan, 

b ) Banka’nın ve kendisinin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının Banka’nın elinde 

olmayan sebeplerle işlememesinden veya arızalanmasından, 

c) Her aşamada, kendisinin yapması gereken işlemlerin kısmen veya tamamen 

gerçekleşmemesinden, 

d) Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan, 

e) Banka’nın sunduğu elektronik bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinin verilmesi 

esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin 

verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, 

f) Donanım, yazılım (hardware- software), internet sunucusundan veya diğer sebeplerden 

kaynaklanan, Bankanın kusuru dışındaki aksaklıklar sonucu 3. kişilerin kendisine ait bilgilere 

erişiminden, ötürü sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

Ayrıca Müşteri, Banka’nın vermiş olduğu elektronik bankacılık ve internet bankacılığı 

hizmetlerinden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki 

ayıplardan Banka’nın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin 

bu hususta geçerli olduğunu beyan ve Kabul eder. 

 

24. Banka’nın ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine 

olarak Kabul edilir. 

 

25.  Banka’nın Müşteri’ye elektronik bankacılık ve internet bankacılığı hizmeti verecek olması 

Müşteri’ye donanım ve yazılım (hardware- software) temini konusunda bir Banka taahhüdü 

oluşturmaz. 

 

26. Banka, Müşteri’nin Banka nezdindeki hesabının kapanması ve/veya Müşteri’nin bu 

sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ya da herhangi bir sebep göstermeksizin 

şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgileri iptal 
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edebilir ve durumu derhal ihbar etmek suretiyle Müşteri’nin bu hizmetten yararlanmasına son 

verebilir. 

 

27. Bilinmelidir ki; internet bankacılığı gibi elektronik bankacılık işlemleri yüksek derecede bilgi 

güvenliği temini gerektiren ve bu nedenle de güvenlik kurallarına bütünüyle uyulmaması halinde 

kötü niyetli şahıslarca gerçekleştirilebilecek suistimal olaylarına açık bir bankacılık hizmetidir. 

Müşteri’nin elektronik bankacılık hizmetlerinden azami ölçüde güvenle yararlanabilmesi için 

kendisinin gerekli donanım ve yazılım programının (firewall, anti virüs programları, internet 

koruma programları vb. gibi asgari güncel programların) bulunması, sahte, izinsiz kişisel bilgi 

saklayan veya güvenli olmayan (“https” formatında bağlantı sağlamayan ve/veya asgari 128 bit SSL 

güvenlik düzeyinde bulunmayan) internet siteleri ve kamuya açık alanlarda yer alan bilgisayar ve 

bağlantı noktaları (internet kafelerdeki bilgisayarlar ve güvenli olmayan kablosuz erişim ağları) 

üzerinden bu tür hizmetleri temin etmemesi gerekmektedir. Müşteri, teknik bilgi eksikliği mevcut 

ise, anılan ürün ve hizmetleri kullanmaktan kesinlikle imtina edeceğini kabul eder. Müşteri, Banka 

tarafından sağlanan/sağlanacak güvenlik amaçlı teknolojik yeniliklerden yararlanacağını kabul eder. 

 

 

ŞİFRELERİN/PAROLALARIN VE BENZERLERİ İLE MÜŞTERİYE AİT 

HER TÜRLÜ BİLGİNİN SAKLANMASI 

 
28. İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerden yararlanmak isteyen Müşteri’nin tüzel kişi olması 

durumunda, Banka tarafından tespit edilen geçici şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi 

yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgilerin tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilere 

gönderilmesi sonrasında Müşteri’nin sözleşme kapsamındaki hizmetlere ilişkin talimatları vermeye 

yetkili kılınması, kendisi tarafından tespit edilecek şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi 

yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgiler ile mümkün olabilecektir. Müşteri kendisi tarafından 

tespit edilen şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer 

bilgilerin ve daha önce Bankaya bildirdiği yetkililerine ait kimlik dökümlerinin beyanı halinde, 

Banka tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yapılan işlemlerin, temsil edilen 

kuruluş sıfatıyla kendisi için bağlayıcı olacağını, Banka’nın tüzel kişi adına talimat veren kişinin 

kimliğini ve yetkilerini araştırmakla yükümlü olmadığını, şifreler/parolalar ve/veya bankacılık 

işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından kullanılması 

neticesinde doğabilecek zararlardan Banka’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

29. İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerden yararlanmak isteyen Müşteri’nin gerçek kişi olması 

durumunda, Banka tarafından tespit edilen geçici veya daimi şifreler/parolalar ve/veya bankacılık 

işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgilerin kendisine gönderilmesi sonrasında Müşteri’nin 

sözleşme kapsamındaki hizmetlere ilişkin talimatları vermeye yetkili kılınması, kendisi tarafından 

tespit edilecek şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer 

bilgiler ile mümkün olabilecektir. Müşteri, kendisi tarafından tespit edilen şifreler/parolalar ve/veya 

bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgilerin kullanımı suretiyle Banka 

tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yapılan işlemlerin kendisi için bağlayıcı 

olacağını, Banka’nın talimat veren kişinin kimliğini araştırmakla yükümlü olmadığını, 

şifreler/parolalar ve/veya bankacılık işlemi yapılmasında kullanılabilecek diğer bilgilerin kendisi 

dışında 3. şahıslar tarafından kullanılması neticesinde bir zarara uğraması durumunda Banka’nın 

sorumlu olmayacağını ve oluşabilecek Banka zararlarından bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 
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ÇEK KARNESİ 
 

30. Hesaptan keşide edilmek üzere Hesap Sahibi/Sahiplerine verilen çek karnesinin her yaprağı 

için Hesap Sahibi/Sahipleri ilgili Çek Mevzuatı (Çek hakkındaki tüm yasal düzenlemeler kısaca 

Çek Mevzuatı olarak anılacaktır) gereğince Bankanın ödemek zorunda olduğu miktar kadar 

hesapta para bulunduracak, keşide edilmemiş çekler dahil, bakiye bu meblağdan aşağı düşmeyecek, 

hesap hareketlerinden dolayı meydana gelecek fark Bankanın ilk talebinde Şubeye derhal ödenecek, 

Bankanın ödemek zorunda olduğu miktarın yasalar ve tebliğler gereği yükseltilmesi halinde hesapta 

bulundurulacak para miktarı da Hesap Sahibi/Sahipleri tarafından yükseltilecek, Bankanın ödemek 

zorunda kalacağı miktarı Banka dilerse geçici hesaba almaya, bloke etmeye yetkili olacaktır. Banka 

ile Hesap Sahibi/Sahiplerinin hesaplarının, kredi sözleşmelerinin ve taahhütnamelerinin kısmen 

veya tamamen feshedildiği veya hesap/hesapların tasfiyesi Bankaca bildirildiği ve ihbar edildiği 

veya Banka tarafından ihbarda bulunmaksızın takas, mahsup işlemi yapıldığı ve keşide edilen çek 

de bu hesaplara veya bunların birine dayandığı takdirde Banka çekleri ödememekte haklı ve yetkili 

olacaktır. 

 

31.  Sözü geçen hesaplar üzerine yalnız Banka tarafından bastırılmış ve Hesap Sahibi/Sahiplerine 

verilen çek yaprakları keşide edilecektir. 

 

32.  Banka, ödeme ve ibraz sırasında çek hamilinin kimliğini tespite yetkili olmakla beraber bu 

yetkiyi kullanmamış olmasından veya kullanış şeklinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu 

tutulmayacaktır. Banka çeklerde tahrifat, silinti, çıkıntı ve benzeri kuşkulu durumlar görürse 

ödemekte ya da ödememekte serbest olacak ve bu hakkını kullanmış olmasından dolayı Hesap 

Sahibi/Sahipleri hiçbir iddiada, talepte bulunamayacaktır. Kullanılmaya elverişli olmayan veya 

Hesap Sahibi/Sahipleri tarafından iptal edilen çek yaprakları bir yazı ekinde Bankaya derhal iade 

edilecektir. 

 

33. Çekin düzensiz doldurulması dolayısıyla ya da herhangi bir şekilde suistimal edilen çeklerden 

doğabilecek zararlar Hesap Sahibi/Sahiplerine ait olacak, çek karnesinin tümünün veya herhangi bir 

yaprağının kaybolması veya çalınması halinde, kaybolan veya çalınan çekin ödenmemesi hakkında 

mahkemeden tedbir veya iptal kararı ibraz edilinceye kadar yapılacak ödemelerden Banka hiçbir 

şekilde sorumlu tutulmayacak, Banka belirtilen kararların ibrazına kadar, ibraz müddeti geçmiş 

çekleri dahi ödeyebilecektir. 

 

34. Hesap Sahibi/Sahipleri, T.T.K’nın 799. maddesinde belirtilen çekten cayma hakkından  

şimdiden feragat etmiş olduğundan, cayılmış çekler dahi Banka tarafından ödenebilecek ve bu 

ödemeden ötürü Banka hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. 

 

35. Banka tarafından ödenen çeklerin bedelleri, çekin sahte veya tahrif edilmiş olması yahut çek 

bedelini almak isteyen hamilin ibraz ettiği belgelerin sahte veya tahrif edilmiş olması halleri de 

dahil, Banka tarafından hesaba borç kaydedilecektir. Bu hususlardan dolayı Bankanın hiçbir 

sorumluluğu olmayıp, bu yüzden Banka ile Hesap Sahibi/Sahipleri arasında meydana gelebilecek 

her türlü anlaşmazlıklarda Hesap Sahibi/Sahipleri herhangi bir talep, itiraz haklarının bulunmadığını 

beyan ile tüm iddia, talep ve dava haklarından peşinen gayri kabili rücu feragat etmektedir. 

 

36. Keşide edilen çekler, çekin verildiği şube dışında Bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiği 

takdirde provizyon (karşılık) istenmeden ve çekteki imza ile sirküler veya hesap kartonundaki 

imzalar karşılaştırılmadan ödenebilecektir. Provizyonlu ödemelerde imza karşılaştırması 

yapılmamasından ya da sair sebeplerden dolayı doğacak zararlardan Banka sorumlu olmaz. 
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37. Çeklerin Takas Odalarında fiziki teslimine gerek olmaksızın tahsil edilmesi halinde bu çeklerin 

tahsilinde Takas Odasının kuralları geçerli olacaktır. Hesap Sahibi/Sahiplerine ayrıca bilgi 

verilmeyip tüm sorumluluk Hesap Sahibi/Sahiplerine ait olacaktır. 

 

38.  Hesaba diğer hesaplardan virman yapılması konusunda Bankaya genel veya özel talimat veya 

yetki verilmiş olsa bile ibraz edilen çeklerin karşılığı olmadığı takdirde virman talimatının 

uygulanmamasından ve virman yapılmamasından dolayı Bankanın hiçbir sorumluluğu 

bulunmayacaktır. 

 

39. Hesap Sahibi/Sahipleri tarafından keşide edilen çeklerin herhangi birisinin kısmen veya 

tamamen karşılıksız olması halinde çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin 

bitim tarihinden itibaren en geç on gün içinde çekin karşılıksız kalan kısmı yüzde on tazminatı ve 

ibraz tarihinden ödeme gününe kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte Hesap 

Sahibi/Sahipleri tarafından nakden Bankaya yatırılacak, bu kanuni gereklilik yerine getirilmediği 

takdirde bu sürenin bitiminden itibaren on gün içinde Hesap Sahibinin/Sahiplerinin elinde bulunan 

tüm çekler derhal Bankaya iade edilecektir. 

 

40. Banka nezdinde çek kullanılabilecek hesapların kapatıldığı, tasfiye edildiği veya ilgili 

hesapların tasfiyesi ihbarı yapıldığı veya dayanağı olan kredi sözleşmesi, taahhütnamesi fesh 

edildiği takdirde, Hesap Sahibi /Sahiplerinin elinde bulunan tüm çekler iade edilecektir. 

 

41. Yukarıdaki durumlarda kısmen veya tamamen karşılıksız çek keşide edilmiş ve herhangi sebep 

ve suretle Bankaca ödenmiş bulunursa, Banka bu muaccel alacağı için ödediği tutarı ve doğacak 

masrafı, açık kredi  kapsamında ve “Ortak Hükümler”in temerrüt ile ilgili maddeleri uyarınca 

fer’ileriyle birlikte derhal ödenmesini isteyebilecektir. 

 

42. Banka gereken hallerde, Banka üzerine çekilmiş çeklere dayanılarak Hesap Sahibi/Sahipleri 

adına yapılan ödemelerde çekin ibraz tarihini ödeme tarihi olarak kabule yetkilidir. 

 

43. Bankanın diğer şubeleri veya muhabirleri aracılığı ile tahsil edilecek veya tahsil edilmemesi 

nedeniyle geri verilecek çeklerin postada ya da diğer ulaşım araçlarında kaybolması halinde, 

Bankanın her ne nam altında ve sebeple olursa olsun bir sorumluluğunun bulunmadığını, Bankanın 

böyle bir dava açıp açmamakta serbest olduğunu ve esasen Bankadan böyle bir istemde 

bulunmaksızın iptal davasının sadece kendi/kendileri tarafından açılacağını, Hesap Sahibi/Sahipleri 

peşinen kabul ile Bankaya karşı bu konuda  tüm talep ve dava haklarından gayri kabili rücu feragat 

etmektedirler. 

 

44. Yurtdışındaki tüm yabancı bankalar üzerine keşideli yabancı ülke paraları cinsinden 

düzenlenmiş çeklerin satın alınarak veya iştira kredisi tahsis edilerek, söz konusu çek bedellerinin, 

döviz veya Türk Lirası olarak Hesap Sahibi/Sahiplerine ödenmesi halinde, çeklerin karşılıksız 

olması, hesaplara alacak kaydedilememesi, alacak kaydedilen tutarların daha sonra muhabir 

hesaplarına borç kaydedilmesi veya çekin herhangi bir sebeple tahsil edilememesi sonucunda, 

yapılan ödeme sebebiyle doğan borçlar Bankanın ilk yazılı talebinde ayrıca ihtara, ihbara, herhangi 

bir yasal işleme gerek olmaksızın, döviz olarak, tüm vergiler, masraf, faiz ve fer-i’leri ile birlikte 

Hesap Sahibi/Sahipleri tarafından Bankaya derhal ödenecektir. Aksi halde Banka yukarıda belirtilen 

yabancı banka çeklerinden dolayı Hesap Sahibi/Sahiplerinin Bankaya olan borcu aşağıda “Ortak 

Hükümler”de belirtilen temerrüt hükümleri uyarınca işlemi faiz ve  ferileriyle birlikte aynen 

ödemesini isteyebilecek, yabancı banka çeklerinin satın alınması veya iştira kredisiyle ödenmesi 

halinde Banka tarafından düzenlenen Döviz Alım Belgeleri söz konusu çeklerin karşılığı dövizlerin 

fiilen tahsilinden önce kambiyo taahhüt hesaplarının kapatılması için kullanılmayacaktır. Böyle bir 
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durumda Banka, söz konusu döviz alım belgelerini dosyasında tutacak, ilgili meblağın muhabir 

hesaplarına alacak kaydından sonra ancak Hesap Sahibi/Sahiplerine teslim edecektir. 

 

45. Hesaptan keşide edilmek üzere Banka tarafından verilen çek karneleri ister Türkçe, ister 

yabancı bir dilde düzenlenmiş olsun, bu çek yapraklarının Türk Lirası dışında bir döviz cinsi 

üzerinden keşide edilmesi halinde, çek bedeli Döviz Hesabından aynı döviz cinsi üzerinden karşılığı 

bulunduğu takdirde aynen ödenecek, aynı döviz cinsinden hesapta karşılığı bulunmadığı takdirde 

çeki ibraz edenin çekteki döviz cinsi üzerinden bedeli aynen talep etmesi halinde, hesaptaki başka 

bir döviz cinsinden para mevcut ise bu döviz Bankanın çapraz kurları üzerinden arbitraj işlemi 

yapılarak ödenecek ve/veya hesapta Türk Lirası mevcut ise yine Bankanın ödeme günündeki efektif 

döviz satış kurları üzerinden istenilen para cinsine çevrilerek ödenecek, buna karşılık hesapta 

sadece Türk Lirası bulunduğu takdirde ve döviz üzerinden keşideli çeki ibraz edenin Türk Lirası 

olarak ödemeyi kabul etmesi halinde çek bedeli Bankanın uyguladığı kurlar üzerinden çevrilerek 

karşılığı hesaptan Türk Lirası olarak ödenecek, bu çevirme işlemleri sırasında çeki ibraz edenden 

ayrıca bir talepname alınmasına gerek olmayacak, diğer tüm konularda ise sözleşme hükümleri 

aynen geçerli olacak ve yapılan bu işlemlerden dolayı Hesap Sahibi/Sahiplerinin hiçbir talep, itiraz 

hakkı bulunmayacaktır. 

 

46.  Tevdi edilen çek karnesi yukarıda belirtilen şartlara, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Çek 

Mevzuat hükümlerine göre kullanılacaktır.  

 

REPO VE TERS REPO  
 

47. Bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir: 

 

REPO: Bankanın geri alma, Hesap Sahibi/Sahiplerinin geri satma taahhüdü ile Bankanın Hesap 

Sahibi/Sahiplerine menkul kıymet satışını, 

 

TERS REPO: Bankanın geri satma, Hesap Sahibi/Sahiplerinin geri alma taahhüdü ile Bankanın 

Hesap Sahibi/Sahiplerinden menkul kıymet satın almasını, 

 

VADE: Menkul kıymeti geri alma veya satma tarihini, 

 

DEKONT: Bu sözleşme ile birlikte geçerli olmak üzere Banka tarafından tanzim edilen ve 

üzerinde işlemin niteliğini, işlemin tarihini, işleme konu menkul kıymetlerin tanımını, nominal 

değerini, vadesini, kupür adedini, faiz oranını, alış-satış bedelini, vadede ödenecek/alınacak miktarı 

ve valörü belirten formu ifade eder.  

 

48. Bu bölümdeki hükümler taraflar arasında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 

Tebliğleri hükümleri uyarınca belirlenen menkul değerlerin repo ve ters repo işlemlerine esas olmak 

üzere alınması, satılması, saklanması ve bunlarla ilgili diğer yasal işlemlere ilişkin genel esasları 

belirler. 

 

49.  Banka, her münferit repo ve ters repo işlemi için düzenlenecek dekontun içeriğine uygun 

olarak menkul kıymeti satmayı veya almayı ve vadesinde geri almayı veya satmayı kabul ve taahhüt 

eder. Her münferit repo ve ters repo işleminde iki nüsha olarak düzenlenecek dekontun bir nüshası 

Hesap Sahibi/Sahiplerine teslim edilecek, diğer nüsha Banka tarafından saklanacaktır. 

 

50. Hesap Sahibi/Sahipleri işlem gününde, menkul kıymeti, dekontta belirtilen satış bedelinden 

satın almayı ve yine dekontta belirtilen vadede, belirtilen bedelden geri satmayı, Banka da, dekontta 
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yer alan işlem konusu menkul kıymeti işlem gününde satış bedelinden satmayı ve dekontta 

belirtilen vadede kararlaştırılan faiz oranı üzerinden bulunacak alış bedeli üzerinden satın almayı 

kabul ve taahhüt eder. 

 

51.  Repo ve ters repo işleminde Hesap Sahibi/Sahiplerine satılan/alınan menkul kıymet Banka 

tarafından vadesine kadar Hesap Sahibi/Sahiplerinin adına, T.C. Merkez Bankası’nca düzenlenecek 

şekilde “depo” edilecektir. Banka, Hesap Sahibi/Sahiplerine ait menkul kıymeti vadesine kadar 

yasal olarak saklama hizmeti vermeye yetkili bir kuruluşun saklama merkezinde alıcı adına 

saklatmaya yetkilidir. Repo konusu olan menkul kıymetler Hesap Sahibi/Sahiplerine teslim 

edilmez. İşlemler hesaben gerçekleştirilir. 

 

52.  Repo ve ters repo işlemlerinde vade, ilgili taraflarca, menkul işleme konu menkul kıymetin itfa 

tarihini aşmamak kaydıyla serbestçe belirlenir ve belirlenen vade dekontlara yazılır. Belirlenen 

vadeden önce Hesap Sahibi/Sahiplerinin işlemin iptali talebi Bankanın kabulüne bağlıdır. 

 

53. Repo ve ters repo işlemlerinde uygulanacak faiz oranı taraflarca serbestçe belirlenir ve 

dekontlarda gösterilir. İşlemin Bankanın izniyle vadeden önce iptali halinde uygulanacak faiz 

oranını ise Banka serbestçe tespit edecektir. 

 

54. Bu sözleşme uyarınca yapılacak repo ve ters repo işlemleri borsada ve/veya borsa dışında 

gerçekleştirilecektir. 

 

55. Repo işlemlerinde menkul kıymetin mülkiyeti alıcıya geçer ve getirileri de Hesap 

Sahibi/Sahiplerine ait olur. Ancak bu getiriler Banka ile Hesap Sahibi/Sahipleri arasında 

kararlaştırılan faiz getirisini aşamaz. Aşan miktarın Bankaya ait olacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. 

Vade tarihinde, dekontta tespit edilen bedelin ödenmesi ile menkul kıymetin mülkiyeti tekrar 

Bankaya geçer. Ters repo işlemleri ile menkul kıymet alımlarında ise menkul kıymetin mülkiyeti 

Bankaya geçer ve getirileri de hiçbir kayda bağlı olmaksızın Bankaya ait olur. Mülkiyetin Bankaya 

devri için ayrıca bir işleme gerek yoktur. 

 

56. Repo ve/veya ters repo işlemlerine ilişkin talepler işlem günü en geç saat 12:00’ye kadar 

Bankaya telefon ve/veya faks ile bildirilecektir. Telefon ve faks ile yapılan bildirimler aynı gün 

ayrıca yazılı olarak Bankaya iletilecektir. 

 

57. Menkul kıymetlerin satış bedelinin Banka nezdindeki hesaptan T.C. Merkez Bankası virmanı 

yolu ile veya nakden ödenmesi suretiyle işlemler başlayacaktır. Sözleşme ile Hesap 

Sahibi/Sahipleri, bedelin Banka nezdindeki hesabından karşılanması için Bankaya yetki 

vermektedir. İşlem bedelinin nakden, hesaben veya havale yolu ile işlem tarihindeki valör ile 

ödenmemesi halinde Bankanın, Hesap Sahibi /Sahiplerinin talebini karşılaması söz konusu 

olamayacak ve Hesap Sahibi/Sahipleri herhangi bir iddia ve talepte bulunamayacaktır. 

 

58.  Anlaşma çerçevesinde yapılan alım-satım işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve 

harçlar ve masraflar Hesap Sahibi/Sahiplerine aittir. 

 

59. Ters repo işleminde Bankanın Hesap Sahibi/Sahiplerinden satın aldığı menkul kıymet Bankaya 

işlem anında teslim edilir. Repo ve ters repo işlemlerinde işleme konu olan menkul kıymetlerin 

tahsil edilen getirilerinden faiz kuponları dışında olanların, anlaşmada belirtilen esaslar dahilinde 

aynen teslimi esastır. Banka bu menkul kıymetleri, işlem tarihi ile vade tarihi arasında kalmak ve 

vadesi, geri satma vadesini geçmemek koşulu ile repo yoluyla yeniden satabilir. 
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60. Hesap Sahibi/Sahiplerinin, repo ve ters repo işlemi nedeni ile yüklendikleri edimleri yerine 

getirmekte temerrüde düşmeleri halinde Banka, Hesap Sahibi/Sahiplerinden derhal ifayı ve ayrıca 

temerrüt halinin oluştuğu günden itibaren Bankalararası Para Piyasasındaki günlük ortalama faiz 

oranlarına %20 ilave etmek suretiyle bulunacak temerrüt faizini ve ayrıca işlem tutarı üzerinden %1 

cezai şartın ödenmesini talep hakkına sahiptir. 

 

61. Bu bölümle ilgili olarak, Banka ve Hesap Sahibi/Sahipleri karşılıklı veya tek taraflı olarak repo 

ve ters repo işlemlerini yapmayacaklarını (Banka Hesap Sahibi/Sahiplerine bu hizmeti 

vermeyeceğini, Hesap Sahibi/Sahipleri bu hizmetten yararlanmayacaklarını) yedi işgünü 

öncesinden yazı ile ihbar etmek kaydı ile bildirebilirler. Bu tarihten önce yapılan repo ve ters repo 

işlemleri bu sözleşme ve bu işlemler ile ilgili olarak düzenlenen formlarda yer alan şartlara uygun 

olarak vade tarihlerinde yükümlülüklerin karşılıklı yerine getirilmesi durumunda sonuçlandırılır. 

Bankanın işlemlere derhal son verme hakkı saklıdır. 

 

MENKUL KIYMET ALIM-SATIM VE SAKLAMA 
 

62. Hesap Sahibi/Sahipleri dilerse, Banka nezdinde yazılı talepte bulunmak suretiyle Devlet 

Tahvili, Hazine Bonosu, Gelir Ortaklığı Senedi, Özel Sektör Tahvili, Varlığa Dayalı Menkul 

Kıymet, Finansman Bonosu, Eurobond, GSD Yatırım Bankası A.Ş. tarafından yönetilen Yatırım 

Fonları veya ileride satışına aracılık edeceği diğer kurumlara ait yatırım fonları,  vesair menkul 

kıymetlerin alım satımını yapabilecek ve Bankanın halka arzına aracılık edeceği hisse senetleri için 

talepte bulunabilecek, menkul kıymet alımı yapabilecektir. Alım emri işlemi, Hesap Sahibinin 

/Sahiplerinin menkul kıymetin alınması için yazılı talepte bulunarak yaptığı bildirim,  satım emri 

işlemi Hesap Sahibinin/Sahiplerinin  menkul kıymetin satılması için yazılı talepte bulunarak yaptığı 

bildirimdir. Bu sözleşmede adı geçen emir; alım emri, satım emri veya alım-satım emridir. 

 

63.  Banka Hesap sahibi/sahipleri adına ve hesabına menkul kıymetlerin alım satımını 

yapabilecektir. Hesap sahibi/sahipleri, Bankaya yapacağı bütün bildirimlerini ve vereceği emirlerini 

açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak yapmakla yükümlüdür. Banka kendi 

münhasır takdir ve anlayışına göre Hesap Sahibinin/Sahiplerinin açık olmayan ya da tereddüde yer 

veren emir ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Hesap Sahibinin/Sahiplerinin 

Borsa’ya emir girilerek gerçekleştirilen işlemleri için, önceden Banka ile Hesap Sahibi/Sahipleri  

arasında üzerinde Bankaca belirlenmiş oranda komisyon uygulanacaktır.  

 

64. Hesap Sahibi/Sahipleri, tüm sermaye piyasası araçlarının çeşitli oranlarda risklere tabi 

olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen kar payı ve faiz gibi gelirlerinin gerçekleşmemesi 

ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde anaparayı kaybedebileceğini kabul ve beyan eder. 

 

65. Bankanın çalışan personelinin hiçbir şekilde bir getiriyi vaat etmediğini, kendi bilgisi dahilinde 

yapılan işlemler neticesinde portföyünde oluşabilecek zararlardan Bankanın sorumlu olmadığını, 

Hesap Sahibi/Sahipleri kabul ve beyan eder. 

 

66. Özel sektör tarafından ihraç edilen finansman bonosu ve tahvil gibi borç senetlerinde şirketin 

iflası halinde faiz ve/veya anapara ödemesinin gerçekleşemiyebileceğini, bu durumda Banka 

garantisi varsa Bankaya rücu edebileceğini, aksi halde alacağın Türk Ticaret Kanunun iflas ve 

tasfiye ile ilgili hükümler çerçevesinde takip etmek zorunda kalabileceğini, özel sektör borç 

senetlerinin faiz dalgalanmalarına hassas olduğunu ve bu senetlerin uzun süre elden çıkarılmaması 

veya zararına satılma olasılığının bulunduğunu Hesap Sahibi/Sahipleri kabul ve beyan eder. 
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67. Devletin kendi ihraç ettiği borçlanma senetlerinin ödemelerini durdurabileceğini veya 

erteleyebileceğini, bu tür senetlere ek veya yeni vergiler ya da başkaca mükellefiyetler 

getirebileceğini, tedavüllerini kısıtlayabileceğini, bu durumda Bankanın hiçbir sorumluluğunun 

bulunmadığını ve sayılan hallerde Bankaya rücu etmeyeceğini, Hesap Sahibi/Sahipleri  kabul ve 

beyan eder. 

 

68. Hesap Sahibi/Sahipleri, yabancı sermaye piyasası araçlarında yukarıda sayılan risklere ek 

olarak kur riskinin olduğunu, dalgalanmalar nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı 

olabileceğini, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceğini, ek yeni 

vergiler getirebileceğini, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşemiyebileceğini, menkul 

kıymetlerin kendisine teslim edilmeme riskinin bulunduğunu  kabul ve beyan eder. 

 

69. Alım-satım işlem ve talimatlarında menkul kıymetlerin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve 

işlemin, talimatın her yönü ile tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan 

hususlar Bankanın tercihine bırakılmış demektir. Böyle bir durumda Hesap Sahibi/Sahipleri, 

Bankanın seçim hakkını doğru ya da gereği gibi kullanmadığını asla ileri süremeyeceğini, bu 

nedenle Bankada her ne nam altında olursa olsun bir talep hakkının bulunmadığını peşinen kabul ve 

taahhüt etmiştir. 

 

Hesap Sahibi/Sahipleri Bankanın kendi nam ve hesabına veya başka yatırımcıların hesaplarına ve 

kendi namına alım ve  satımlar yapabileceğini ve yaptığı işleri de kabul ettiğini şimdiden beyan 

eder. 

 

Banka, aracının menkul kıymetleri teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden, menkul 

kıymetlerin sahte, eksik ve yıpranmış olmalarından, çalınmasından, kaybolmasından, yanmasından, 

hukuka, ilgili yasa ve mevzuata uygun ihraç edilip edilmemesinden, içeriğinden, saklama ve 

çalışma sisteminden kaynaklanan ya da diğer bütün zararlardan, değiştirilmeleri söz konusu olduğu 

halde eski menkul kıymetlerin tesliminden, muhabirlerin ve/veya üçüncü kişilerin verecekleri her 

türlü zararlardan, alım ve satım talimatlarında menkul kıymetlerin her türlü niteliklerinin açıkça ve 

doğru olarak bildirilmemesinden, herhangi bir nedenle doğacak, doğrudan ve dolaylı zararlardan 

dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir.  

 

Banka, Hesap Sahibinin/Sahiplerinin açık ve doğru olmayan işlem ve talimatını yerine getirmek 

zorunda değildir. Banka bu gibi işlem ve talimatları yerine getirecek olsa bile, bundan doğacak 

hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Alım ve satımların ifasından dolayı Bankanın uğrayacağı 

zararları, Bankanın ilk yazılı talebinde Hesap Sahibi/Sahipleri tarafından nakden ve tamamen 

Bankaya derhal  ödenecektir. 

 

70. Hesap Sahibinin/Sahiplerinin talimatları, işlemleri “Serbest Fiyatla” veya “Limitli” olabilir. 

Serbest Fiyatlı talimatlarda herhangi bir fiyat kaydı yoktur. Bu tür talimatlar Bankaya en geniş 

anlamda davranış ve işlem özgürlüğü verir. Limitli talimatlarda işlemin yapılacağı fiyat bizzat 

Hesap Sahibi/Sahipleri tarafından belirlenir. Bildirilen fiyat alışlarda en yüksek, satışlarda en düşük 

fiyat anlamını taşır. Hesap Sahibi/Sahipleri işlem ve talimatlarında  fiyat konusunda hiçbir açıklık 

yoksa, Serbest Fiyatlı olduğu kabul edilecektir. 

 

71. Banka, üç işgününe kadar valörlü işlemlerde, Hesap Sahibinin/Sahiplerinin satılmasını istediği 

menkul kıymetlerin kendisine teslim edilmiş olmasını, satın alınmasını istediği menkul kıymet 

tutarının işlem gününde nakden ve peşinen ödenmesini, Hesap Sahibinin/Sahiplerinin emrini 

gerçekleştirmenin ön şartı olarak talep eder. 
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72. Hesap Sahibi/Sahipleri, menkul değerlerinin Bankada ve/veya Menkul Değer Borsaları Takas 

Merkezlerinde saklamada bırakılmasına muvafakat eder. Bununla beraber Banka herhangi bir 

biçimde mehile tabi bulunmaksızın her an Hesap Sahibi/Sahipleri portföyünde bulunan menkul 

değerleri teslim almasını isteyebilecektir. Hesap Sahibi/Sahipleri, kendisine yapılacak bir ihtar 

üzerine menkul değerlerini derhal teslim almayı, aksi takdirde Bankanın talep edeceği muhafaza 

ücretini ve bununla ilgili vergiler vb. giderleri ödemeyi peşinen kabul eder. Menkul Değer Borsaları 

ve Takas Merkezlerinde saklamada bırakılan menkul değerler için Menkul Değer Borsalarınca bir 

saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilmesi durumunda bu tutarı da Bankaya derhal ödemeyi 

kabul ve taahhüt eder. 

 

73. Hesap Sahibi/Sahipleri satın almak istediği menkul kıymetin bedelini, nakden ve defaten 

Bankaya yatırmayı kabul ve taahhüt eder. Bedeli yatırılmayan, menkul kıymetin alım talebi 

Bankaca yerine getirilmez. 

 

74. Hesap Sahibi/Sahipleri, sermaye piyasası mevzuatı gereği, müşterilerin risk ve getiri tercihleri, 

yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan 

standart formu doldurarak, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu 

takdirde bunları yazılı olarak Bankaya ileterek güncellemek zorunda olduğunu, bilgi vermekten 

kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu durumda bilgi vermek istemediğine 

dair yazılı bir beyan vermek zorunda olduğunu bildiğini, yukarıdaki hususları okuyup anladığını, 

özgür iradesi ile bu sözleşmeyi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

FAKSLA İLETİLEN TALİMATIN UYGULANMASI 
 

75. Hesap Sahibi/Sahipleri Bankaya faksla talimat iletmelerinin bütün sonuçlarını kabul etmiş ve 

bundan doğacak sorumlulukları da üstlenmişlerdir. Hesap Sahibi/Sahipleri Bankaya hangi faks 

numarasından talimat ileteceklerini önceden yazılı olarak bildireceklerdir. Banka, faksla iletilen 

talimatı yerine getirip, getirmemekte serbesttir. Bu durumda Bankanın hiçbir hukuki sorumluluğu 

olmayacaktır. Kullanılacak faks numarasının Bankaya bildirilmemesi ve/veya bildirilen faks 

numarasından başka bir fakstan talimat iletilmesi durumunda Banka talimatı yerine getirip 

getirmemekte serbesttir. Böyle bir talimatın yerine getirilmesinden veya getirilmemesinden Banka 

hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.  

 

Ayrıca Hesap Sahibi/Sahipleri faks numarasının değişmesi durumunda bu değişikliği önceden 

ve/veya değişiklik sonrası derhal Bankaya yazıyla bildireceklerdir.  

 

76. Hesap Sahibi/Sahipleri yalnız yetkililer tarafından Bankaya faksla talimat iletilmesi için gerekli 

tedbirleri alacaktır. Faksla gelen talimatın bütün sayfaları Hesap Sahibi/Sahiplerinin yetkilileri 

tarafından imzalanacaktır. Bu maddedeki “Yetkililer” sözcüğü “bulunulan yıl içinde Ticaret Sicili 

tarafından tescil edilen ve Hesap Sahibi/Sahipleri tarafından Bankaya teslim edilen Yetki Belgesi ve 

imza sirkülerinde belirtilen Yetkililer” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca yetkili değişikliklerinin yazılı 

olarak müstenidatı ile birlikte Bankaya bildirilmemesi durumunda talimatın yerine getirilmesinden 

veya getirilmemesinden Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

 

77.  Faksla gelen talimatın aslı iadeli taahhütlü posta ile 3 (üç) gün içerisinde teyit için Bankaya 

gönderilecektir. Banka herhangi bir neden göstermeksizin faksla iletilen talimatları uygulamayıp, 

asıl metnin kendisine ulaşmasını beklemek hakkına sahip olmakla birlikte, faksla iletilen talimatı 

işleme koyduğu durumlarda, yapılan işlemler geçerli ve Hesap Sahibi/Sahipleri için bağlayıcı 

olacaktır. Faks talimatının asıl metninin Bankaya teslim edilip edilmemesinin ya da Bankaca talep 

edilmemiş olmasının etkisi yoktur. 
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78. Hesap Sahibi/Sahipleri talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirecek, verilen talimatla ilgili 

olarak varsa referans numarası belirtecektir. 

 

79. Banka faksla gönderilen talimatın üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat 

gösterecektir. Banka; 

- İlk bakışta derhal ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, 

- Hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, 

- Bağlı olduğu genel ve özel iletişim vasıtalarının, araçların işlememesinden veya 

arızalanmasından, 

- Faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ya da yetersiz olmasından ya da yanlış veya 

değişik veya eksik iletilmiş olmasından, 

sorumlu değildir. 

 

80. Bankanın ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve özeni gösterdiğini Hesap 

Sahibi/Sahipleri şimdiden kabul etmiştir. Banka personeli veya muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin 

herhangi bir kusurundan sorumlu değildir. Bankanın sorumlu olduğu durumlarda sorumluluğu 

yalnızca doğrudan uğranılan maddi, fiili zararla sınırlıdır. Banka dolaylı zararlardan, kar 

mahrumiyetinden ve gecikme faizlerinden sorumlu değildir. 

 

81. Bankanın defter, kayıt ve belgeleri elindeki faks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Banka 

ile Hesap Sahibi/Sahipleri arasındaki ilişkilerde başkaca dayanak aranmaksızın teyit edilmiş olsun 

veya olmasın kesin ve tek delil niteliğindedir. Faks talimatının geliş saati konusunda da Banka 

kayıtları esastır. 

 

ÇEK/SENET TAHSİLİ 

 
82. Hesaba yatırılmak, tahsil/teminat/temlik edilmek üzere Bankaya tevdi edilmiş bulunan 

çekler/senetler kontrol edilmeden teslim alınmış olup, daha sonra inceleme ve teyide tabidir. Banka, 

bu işlemle ilgili olarak meydana gelecek herhangi bir hatadan Hesap Sahibi/Sahiplerini haberdar 

etmek hakkını saklı tutar. 

  

83. Tahsile verilen çeklerin/senetlerin tutarı paranın tahsilinden sonra ödenecektir. Tahsil 

edilmeden önce hesaba alacak kaydedilen çeklerin/senetlerin tutarını Banka dilediği zamanda 

hesabın alacağından çıkarmaya yetkilidir. 

 

84. Tahsile verilen çekler/senetlerle ilgili olarak Banka sadece verenin vekili olarak hareket eder ve 

bu çek/senetlerin tahsili konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Banka tarafından tahsile alınan 

bütün çeklerin/senetlerin, sıhhati ve gerçekliği konularında bütün sorumluluk bunları tevdi eden 

Hesap Sahibi/Sahiplerine aittir. Banka, tevdi edilen şubeden başka bir şubede ödenecek 

çekleri/senetleri sadece aracı olarak nakletmek üzere ve sorumluluğu Hesap Sahibi/Sahiplerine ait 

olmak üzere kabul etmiştir. Bankanın şubelerinin bulunmadığı yerlerde muhabir bankalar aracılığı 

ile tahsil işlemleri yürütülür. Banka; grev, lokavt, direniş veya elinde olmayan diğer bir başka 

sebepten veya herhangi bir muhabirinin veya vekilinin veya kendi personelinin veya bu araçların 

personelinin herhangi bir hareketinden, ihmalinden dolayı, ödemeyi yapamamasından, aczinden 

veya iflasından doğacak kayıp ve gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.Tahsil işlemlerinden 

doğacak tüm masrafları Hesap Sahibi/Sahipleri ödemekle yükümlüdür. 
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85. Banka, gerek tahsile verilen gerek iştira edilen çeklerde/senetlerde, kısmi ödemeyi kabul edip 

etmemekte serbest ve yetkilidir. Bu tercihi nedeniyle Bankaya hiçbir surette sorumluluk 

yüklenemeyeceği taraflarca kabul edilmiştir. Tahsil edilen çekler/senetlerle ilgili olarak önceden 

Banka tarafından belirlenen ve tevdiatta uygulanan valör esasına göre hesaba alacak kaydedilir. 

Tevdiatta uygulanan valör sadece faiz hesaplanması ile ilgili olup, müşteriye bu fonların 

kullanılması konusunda herhangi bir hak kazandırmaz. 

 

 

MÜSTAKRİZ HESAPLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 

86. Banka tarafından izin verilmedikçe müstakriz hesaplardan, vadeden önce kısmen veya 

tamamen para çekilemez. Banka müstakriz bir hesaptan, vadesi dolmadan önce para çekilmesine 

izin verip vermemekte serbesttir.  

 

87. Müstakriz hesaplarda, Banka tarafından hesabın açılış tarihinde vade durumuna göre Bankaca 

belirlenen faiz oranları uygulanır.  

 

88. Müstakriz hesaptaki alacak bakiyesi çekilmediği veya Bankaya, vadenin son gününün son iş 

saatine kadar hesaptaki paranın tasarrufu ile ilgili yazılı talimat verilmediği durumlarda, Banka 

kendi takdirine göre ve halen çekilmemiş faizler de dahil olmak üzere toplam meblağı aynı şartlarda 

vadeye bağlayabilir yahut vadesiz bir hesaba geçirebilir. 

Banka izleyen dönemlerde de yukarıdaki şekilde hareket etmek hakkına sahiptir. Müstakriz 

hesaplarda faiz, vade sonunda tahakkuk ettirilir. Bununla beraber Banka faiz tahakkuku için değişik 

süreler saptamakta serbesttir. Banka dilediği tarihte müstakriz hesaplardaki paranın tahakkuk eden 

faizini, faizsiz geçici hesaplara nakledebilir. Ayrıca Banka, kanunun ilgili hükümleri kapsamında 

ödeme,fon transferi, masraf/komisyon gibi tahsilat işlemlerine aracılık etmek üzere alınan paraların 

işlem niteliğine ve amacına uygun olması şartı yanısıra müstakriz hesaplara konu edilmemek üzere 

ve makul süreleri aşmayacak şekilde geçici hesaplarda izleyebilir. Müşteri, Banka’nın bu hesaplara 

herhangi bir faiz vermeyeceğini garikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

 

89. Müstakriz olarak kabul edilebilecek fon tutarı o müstakrizin bankadaki toplam nakdi kredi 

bakiyesini aşamaz. Nakdi kredi bakiyesinde azalma olması veya kredi ilişkisinin sona ermesi 

durumunda, karşılık gelen tutarda fonun derhal tasfiyesine başlanılır.  

 

Ayrıca, Müşteri’nin herhangi bir nakdi kredisinin bulunması ve müstakriz hesap bakiyesinin, kredi 

rsikinden fazla olması durumunda Banka’nın tek taraflı olarak ve Müşteri’den ayrıca bir yazılı 

talimat/onay alınmasına gerek olmaksızın, müşteri hesabındaki riski aşan bakiyeyi müstakriz 

uygulamasına konu edilmemek üzere müşterinin başka banka hesabına aktarmaya yetkilidir. Bu 

şekilde aktarmanın anlamı müşteriye açıklanmış ve bu çerçevede leh ve aleyine olabilecek hususlar 

hakkında müşteri yeterli bilgi sahibi kılınmıştır. 

 

 

HESABIN KAPATILMASI SÖZLEŞMENİN FESHİ  
 

90. Banka, mevcudu kalmayan, 

- Müstakriz Hesapları, bağlı olduğu kredi hesabının kapatılmasını takiben, 

Diğer hesapları ise, yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen sürede hareket göstermediği takdirde 

(hareketsiz hesaplar), hesap sahibinin talimatını beklemeksizin kapatmaya yetkilidir. 
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91. Banka’ca hesaplar kapatıldığı takdirde, bunlarla ilgili olarak kapatılma anında Banka’nın 

alacağı faiz, komisyon, BSMV ve diğer hususlardan dolayı Müşterinin Banka’ya olan doğmuş 

borçlarının tamamı, müşteri tarafından derhal Banka’ya ödenecek ve varsa Banka’nın bu nedenle 

faiz talep hakkı saklı olacaktır. 

 

Ayrıca; Müşteri, varsa banka nezdinde kullanmış olduğu kredilerin anapara, faiz,gecikme faizi, 

fon,vergi,ücret,komisyon,masraf,resim,harç,vesair asli ve fer’ileri ile birlikte tamamen kapanması 

durumunda,her ne isim altında olursa olsun Banka nezdindeki ilgili tüm hesaplarında herhangi bir 

bakiye kalması halinde söz konusu tutarın müşteri talebi vesair talimatta belirttiği diğer banka 

hesabına gönderilmesine muvafakat eder. 

 

92. Ayrıca Banka, Müşteri’nin Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kimlik 

bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeni ile yürürlükteki mevzuat 

nezdinde yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin yapılamaması durumunda hesabı kapatmaya 

yetkilidir. 

 

 

 

ORTAK HÜKÜMLER 
 

93.  Hesaplarla ilgili tüm ödemeler ve işlemler, hesap hangi ülke para birimi üzerinden açılmışsa o 

para birimi üzerinden yapılır. Bununla beraber T.C. Yasalarının veya mevzuatının zorlayıcı 

hükümler getirmesi durumunda ya da Banka dilediği takdirde hesap yabancı bir para birimi ile 

açılmış olsa dahi Türk Parasıyla ödeme yapılır. Ödemelerin, hesabın açıldığı paradan başka bir para 

ile yapılmasının istenmesi durumunda Banka, tamamen kendi takdirine göre Yasa ve 

Yönetmeliklerin izin verdiği oranda, başka paraya çevirirken dilediği değişim oranını uygulayabilir. 

Çeşitli paraların birbirlerine çevrilmesindeki değişim oranlarında meydana gelecek kayıp ve zararlar 

Hesap Sahibi/Sahiplerine ait olacak ve Hesap Sahibi/Sahipleri bu yüzden Bankadan hiçbir istemde, 

iddiada bulunmayacaktır. Banka, başka paraya çevirirken tamamen kendi ihtiyarında olarak dilediği 

miktarlarda komisyon ve masraf tahsil edebilir. Türk Parasını Koruma Kanunu’na ve ilgili 

mevzuata uygun olarak yürütülen işlemler veya benzer bir yasa veya karar veya yabancı paralarla 

ilgili başka mevzuat ve başka ülkelerle ilgili kararlar dolayısıyla Bankaya karşı herhangi bir istemde 

bulunulamaz ve yukarıdaki yasa ve kararlara göre zorunlu olan işlemlerin yürütülmesinde Banka 

tam yetkili olarak önceden herhangi bir talimata gerek olmaksızın, tek taraflı dilediği şekilde 

hareket edebilir. Bu gibi işlemlerin her türlü sonucundan Hesap Sahibi/ Sahipleri sorumludur.  

 

94. Banka tamamen kendi ihtiyarında olarak, yabancı bir ülkeden gelecek herhangi bir şekilde 

havale suretiyle açılacak hesapla ilgili yükümlülüklerinden, paranın yatırıldığı ülkedeki Banka 

şubesi ve/veya muhabirine havaleyi kabul etmeyerek yatırılan bedeli iade etmek hakkına sahiptir. 

 

95. Banka, işbu sözleşme konusu işlemler ve hizmetler ile ilgili olarak işlem anında yürürlükte 

bulunan oranlarda ve tutarlarda ve mer’i mevzuatta belirlenen usul ve kurallara uygun olmak 

şartıyla ücret ve komisyon talep etmeye ve artırmaya yetkilidir. 

Müşteri; 

- İşbu sözleşme konusu işlemler ile ilgili her türlü masrafı, vergi ve sigorta primlerinin kendine 

ait olduğunu; bu ödemeler ile Banka’nın komisyon, ücret ve her türlü alacağını kendi 

hesabından virman yapmak sureti ile resen tahsile yetkili olduğunu ve bu borçlarının teminatını 

teşkil etmek üzere Banka’nın yurt içinde ve dışındaki bütün şubelerinde adına açılmış ve 



                                                

                 17 

 

açılacak her türlü hesaplarının bakiyelerinin ve doğmuş doğacak her türlü alacağının, Bankada 

bulunan veya herhangi bir zaman ve şekilde bulunabilecek olan bütün senetler ve emtiayı temsil 

eden belgeler, konşimentoler, hisse senetleri ve tahviller ile diğer kıymetli evrak, mal 

eşyalarının üzerinde Banka’nın hapis hakkı bulunacağını ve bunların ve bütün alacaklarının ve 

hesaplarının Banka’ya rehnedilmiş olduğunun ve muaccel olup olmadığına bakılmaksızın ve 

herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Banka’nın alacaklarını bunlarla takas ve mahsuba yetkili 

olduğunu,  

- Banka tarafından yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde Banka’nın resmi web sitesi 

’’www.gsdbank.com.tr’’ adresinde ilan ettiği‚’’Ürün ve Hizmet Ücretleri Listesi’’ ile uyumlu 

şekilde işbu sözleşmeden kaynaklanan hizmetler için doğmuş/doğacak her ne nam altında olursa 

olsun tüm masraf ve ücretler ve buna bağlı BSMV ve diğer yasal kesintilerini Banka’nın resen 

hesabından mahsuben tahsile yetkili olduğunu, hesabında bu tutarlara yetecek bakiye 

bulunmadığı taktirde bu tutarları Banka’nın ilk talebinde nakden ödeyeceğini, 

- Banka’nın işbu sözleşme konusu işlemler ve hizmetler nedeniyle doğan alacaklarını Banka’nın 

ilk yazılı talebi üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde talep tarihinden ödeme 

tarihine kadar geçecek günler için Banka’da cari kısa vadeli kredilere uygulanan faiz oranının 

yüzde yirmibeş fazlası olarak belirlenecek oran üzerinden hesaplanacak tutarda temerrüt faizi 

ödemeyi, kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.  

 

96. Müşterek hesaplarda, bu sözleşmede belirtilen (Müstakriz Hesap, Yabancı Para ile Açılacak 

Hesaplar, Müşterek Hesap, Çek, Repo ve Ters Repo, Faksla İletilen Talimatın Uygulanması, vs. 

olmak üzere) tüm işlemleri, aksine yazılı müşterek bir talimat verilmediği takdirde her bir Hesap 

Sahibi/Sahiplerinin hesabın tamamı üzerinde dilediği şekilde ve miktarda her türlü işlemi yapabilir, 

çek keşide ve/veya ciro edebilir ve bu da tüm hesabı ve Hesap Sahibi/ Sahiplerini müştereken, 

müteselsilen bağlar. 

 

97. Bankaca belirli zamanlarda Hesap Sahibi/Sahiplerinin kanuni ikametgâhına hesap özeti 

göndermek suretiyle hesabın borç ve alacak hareketleri bildirildiğinden, ödenen çekler için ayrıca 

ibraname gönderilmesine gerek yoktur. Hesap Sahibi/Sahipleri hesap özetlerine geliş tarihinden 

itibaren yedi gün içinde sebep göstererek noter aracılığı ile itirazda bulunmadığı takdirde hesap 

özetini kabul etmiş, bu konuda ileride hiçbir hak ve savda bulunmayacağını beyan ve ikrar etmiştir. 

 

98. Hesap Sahibi/Sahipleri her ne sebeple ve/veya işlem nedeniyle olursa olsun, sözleşmeden 

doğacak borçlarını derhal ödeyeceğini, aksi takdirde tahsili konusunda Bankanın mahkeme veya 

icra müdürlüklerinde yasal takip yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu yolda yapacağı tüm 

masrafları ve anapara ile Bankanın kısa vadeli krediler için öngördüğü en yüksek faiz oranının 

yüzde 25 fazlasıyla bulunacak oran üzerinden temerrüt faizi), fon, gider vergisi, komisyon, kur 

farkı, prim, sür prim, her türlü aleyhteki farkları ve her türlü masraflarla birlikte ödemeyi, ayrıca 

borcun tutarı üzerinden %10 avukatlık ücretini ve bunun gider vergisini ve tüm icra masraflarını da 

Bankaya derhal ödemeyi kabul eder. Hesap Sahibi/Sahipleri, Banka tarafından aleyhine yasal takibe 

geçilmesi halinde icra müdürlüklerince yapılan tahsilâta tahakkuk edecek cezaevi harcını da 

ödemeyi kabul eder.  

 

99. Hesap Sahibi/Sahipleri, bu sözleşmede yer alan tüm işlemlerden, talimatlardan, keşide edilen 

çeklerden, çekle işleyen hesaplardan, yapılan havalelerden, repo/ters repo, kısacası bu sözleşme 

kapsamında doğmuş doğacak her türlü ve tüm borçlara karşılık, Bankanın tüm şubelerinde ve 

muhabirlerinde bulunan ve ileride bulunabilecek vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacak, 

müstakriz ve cari hesapları, nakit, senet ve vesaire tüm kıymetli evrak üzerinde Bankanın herhangi 

bir ihbara lüzum kalmaksızın virman, takas, mahsup ve hapis hakkı olduğunu ve bunların Bankaya 

borcuna yeterince rehinli olduğunu, Bankanın virman, takas, mahsup ve hapis hakkını kullanıp 

http://www.gsdbank.com.tr/
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kullanmamakta veya istediği zaman kullanmakta tamamen serbest olduğunu; virman ve takas 

hakkını çekin ibrazı anında kullanması halinde karşılıksız çek tanzim edilmesinden doğan tüm 

hukuki, cezai sorumluluğun Hesap Sahibi/ Sahiplerine ait olduğunu, Bankanın bu durumda hiçbir 

sorumluluğu bulunmadığını beyan ve kabul ederler. Hesap Sahibi/Sahipleri yabancı para birimi 

üzerinden açılmış hesapların da Bankaya kat’i alışı yapılarak aynı hükümlere tabi olduğunu beyan 

ederler. Hesap Sahibi/Sahipleri lehine gelmiş veya gelecek havaleler üzerinde de Bankanın aynı 

haklara sahip bulunduğunu ve ihbarda bulunmadan önce, havaleleri, Hesap Sahibi/Sahipleri adına 

kabul ve Bankaya olan borçlarına yukarıdaki hükümler çerçevesinde mahsup etmeye yetkili 

olduğunu kabul ederler.  

 

100. Banka ile Hesap Sahibi/Sahipleri sözleşme hükümlerinden veya uygulamalarından doğabilecek 

tüm anlaşmazlıklarda Bankanın defter ve kayıtları ile Hesap Sahibi/Sahipleri tarafından imzalanmış 

her türlü form/talepname/belgenin, keza repo işlemlerinde dekont, bu sözleşmede yer alan tüm 

işlemler ile ilgili Bankanın mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve bant kayıtları, keza Otomatik Ödeme 

işlemlerinde de aynı kayıtların, H.U.M.K.’nın 287. maddesi kapsamında kesin ve münhasır delil 

olduğu Hesap Sahibi/Sahipleri tarafından başkaca delil ikame edilmeyeceği konusunda 

anlaşmışlardır. 

 

101. Hesap Sahibi/Sahipleri, Bankaya karşı doğacak borçlarının güvencesi olarak, Bankaca 

istendiğinde her türlü şahsi, ayni ve nakdi teminatı vermeyi kabul eder. 

 

102. Hesap Sahibi/Sahipleri, sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki 

mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır. 

 

103. Hesap Sahibi/Sahipleri bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ederse veya uygun gördüğü 

takdirde Banka, hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın sözleşmeyi derhal ve süre vermeksizin sona 

erdirme hakkına sahiptir. Bankanın bu tek taraflı fesih işlemi nedeniyle Hesap Sahibi/Sahiplerine 

karşı hiçbir sorumluluğunun, tazmin borcunun olmayacağını Hesap Sahibi/Sahipleri peşinen kabul 

ederler.  

 

104. Vadesiz ve Vadeli Müstakriz hesapların yenilenmesi halinde hesap sahibi tarafından herhangi 

bir itirazda bulunulmadığı müddetçe işbu sözleşme yenilenmiş kabul edilir.  

 

105. Hesap Sahibi/Sahipleri aşağıda kayıtlı adreslerini yasal ikamet olarak kabul ettiklerini, bu 

sözleşmenin imzasından sonraki adres değişikliklerini Bankaya yazıyla bildireceklerini, 

bildirmedikleri takdirde, bu adrese gönderilecek her türlü tebligatın kendilerine yapılmış 

sayılacağını kabul ederler. 

 

106. Banka, haklarından ve taleplerinden herhangi birinin yerine getirilmesini sağlamak veya 

taleplerini, icra ettirmek üzere önceden ihtar ve ihbarda bulunmaksızın süre verilmesine gerek 

olmaksızın takdir edeceği herhangi bir kanuni işleme veya bütün kanuni işlemlere aynı anda 

başvurmak hakkına sahiptir. Bankanın böyle bir kanuni işlemi başlatması halinde, kanuni işlemin 

gerektirdiği bütün masraflar, icra masrafları, avukatlara ve kanuni vekillere Bankaca ödenen 

ücretler, bankaların veya meslek odalarının tayin ettiği ücretlerden yüksek olsa dahi aradaki fark 

sair masraflar ile birlikte Hesap Sahibi tarafından ödenecektir.  

 

107. Hesap Sahibi/Sahipleri Banka tarafından gönderilen herhangi bir hesap özetinin doğruluğuna 

ve içeriğine Türk Ticaret Kanunu’nun 92. maddesindeki yasal süresi içinde gerekçeli itiraz etmediği 

takdirde hesap özetinin içeriğini kabul etmiş sayılacaktır.   
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108. Ulusal tatil günlerinde, genel tatillerde ve hafta sonlarında veya Türkiye Bankalar Birliği’nin 

belirlediği günlerde Banka kapalı olacaktır. Bu gibi tatil günleri işgünü olarak sayılmayacaktır. 

Faiz, ücret, komisyon v.s. Bankanın kapalı olduğu zamanlarda da tahakkuk edecektir. 

 

109. Hesap Sahibi/Sahipleri adına, imza örnekleri ve yetki belgeleri verilmek suretiyle, yukarıda 

sayılan işlemleri yapmaya yetkili oldukları bildirilen kişiler veya Hesap Sahibi/Sahiplerinin 

vekâletname veya yazılı talimat ile yetki verdiği kişiler yetkili sayılacaktır. Bu kişilerin tasarruf 

yetkilerinde yapılan değişiklikler ve vekâletin herhangi bir sebeple sona ermesi yasal belgeleri ile 

birlikte Hesap Sahibi /Sahipleri tarafından Bankaya bildirilmedikçe Bankaya karşı hüküm ifade 

etmeyecektir. Bu şekilde yazılı bir bildirim olmadıkça Ticaret Sicil Gazetesinde veya herhangi bir 

yayın organında yapılabilecek bir ilan Bankayı bağlamayacaktır. Genel vekaletnamede özel olarak 

bir yetki daraltımının söz konusu olmaması halinde vekilin bu sözleşme kapsamında yapacağı 

işlemlerde yetkili olduğu kabul edilir. Hesap Sahibi/Sahipleri kimlik belgelerinin doğruluğundan 

sorumludur. 

 

110. Hesap sahibi/sahipleri, doğrudan hesabından para çekilişi yapabilir veya vereceği talimat ile bir 

başkası tarafından hesabından para çekilmesi mümkündür. Adına hareket edilen müşterinin daha 

önce yapılan işlemler nedeniyle kimlik tespitinin yapılmış olması durumunda talep edilen işlem, 

yazılı talimat üzerinde yer alan müşteri imzasının Bankadaki imza ile teyit edilmesi kaydıyla, adına 

hareket edilen müşterinin yazılı talimatı ile yapılabilir. 

Temsile yetkili olanlarca yetkilendirilen kişilerin yetki durumu noter onaylı vekâletname veya 

temsile yetkili olanlar tarafından verilmiş yazılı talimat üzerinden yapılır. Temsile yetkili kimselerin 

yazılı talimat üzerindeki imzaları bunlara ait noter onaylı imza sirküleri üzerindeki imzalar ile teyit 

edilir ve müşterinin yazılı talimatına istinaden ilgili işlem gerçekleştirilir.  

 

111. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemlerde ve/veya hizmetlerde, Bankadan 

kaynaklansa dahi, teknik arıza ya da başkaca nedenlerle işlemlerin yapılmaması, hizmetlerin 

verilememesi, eksik, hatalı gerçekleşmesi, üçüncü kişilerin sisteme ve hesaplara haksız müdahale 

ederek zarar vermeleri gibi hallerde her nam altında ve sebeple olursa olsun Bankanın bir 

sorumluluğu bulunmadığı, bu konudaki tüm talep ve dava haklarından feragat ettiklerini Hesap 

Sahibi /Sahipleri peşinen gayrikabili rücu beyan eder. 

 

112. Diğer taraftan işbu sözleşme kapsamında yapılacak işlemler sırasında, Bankanın personeli, ifa 

yardımcılarının işlem, davranış ve fiileri sebebiyle uğrayabilecekleri her türlü, doğrudan ve dolaylı 

zararlardan Bankanın bir sorumluluğunun olmadığını, bu konudaki tüm talep ve dava haklarından 

feragat ettiklerini Hesap Sahibi/Sahipleri peşinen, gayrikabili süren beyan ve ibra etmektedirler. 

 

113. Hesaba yatan paralar takip eden ilk işgünü, hesaba geçmesi kaydıyla tahsile verilen kıymetli 

evrak, havaleler fiili tahsil gününü takip eden ilk işgünü itibariyle işlem görürler, hesaplardan 

çekilen paralar aynı gün işlem görür. 

 

114. Bankacılık Kanunun 62. maddesi gereğince 10 yıl süre ile işlem görmeyen veya hesap sahipleri 

tarafından aranmayan hesap bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ na devredilir. 

 

115. Bu sözleşmede yer alan terim ve tanımların ileride değişmesi, yürürlükten kalkması veya 

yenilerinin kullanılması halinde bu terimler de aynen geçerli olacaktır. 

 

Banka ile Hesap Sahibi/Sahipleri arasında doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul 

(Merkez) Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin ayrı ayrı yetkili olduğunu; repo ve ters repo 

işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra 
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Müdürlüklerinin ayrı ayrı yetkili olduğunu; ancak, bu Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili 

kılınmasının, Bankaca müşterinin ikametgahının bulunduğu yer ve Müşteriye ait mal varlığının 

bulunduğu veya kredinin nakledildiği Şubenin bulunduğu yerin Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin 

yetkisini ortadan kaldırmayacağını kabul ve beyan eder. 

 

116. Bankaya yatırılmış ve yatırılacak varlıklar mutlaka gerçek sahipleri adına ve hesabına 

yatırılmalıdır. Müşteri, 5549 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca; Banka nezdinde adına 

açılmış bulunan her türlü hesapları üzerinde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası 

hesabına hareket etmediğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 

Sayılı Kanun’ un 15 inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını Banka’ya yazılı 

olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, hesabına işlem yaptığı gerçek kişilerin 

kimlik bilgilerini, hesabına işlem yapılanın bir tüzel kişilik olması halinde tüzel kişinin ünvanı, 

ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, irtibat bilgileri ve bu tüzel kişiliği 

temsile yetkili gerçek kişi ve kişilerin kimlik bilgilerini, teyit eden belgeler ile birlikte Banka’ya 

derhal yazılı olarak bildireceğini de kabul ve beyan eder. 

 

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU 
 

Önemli Açıklama 

 

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de 

bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri 

anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 

 
Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci 
maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan 
aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. 
 

Uyarı 

 
İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası 
işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan 
banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden 
öğrenebilirsiniz. 

 

Risk Bildirimi 
 

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, 
aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 
 
1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için 
Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve 
benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 
 
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda 
yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin 
türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 
 
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın 
piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek 
kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 
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5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince 
yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan 
öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 
 
6.Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur 
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz 
hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında 
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 
 
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer 
muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin 
parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. 

 
İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında 
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan 
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 

 
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı 
Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı 
kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu 
imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan 
ederim. 
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU 

 
1. 6698 sayılı  Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu ("KVK.K") uyarınca, GSD Yatırım Bankası A.Ş.  
(Banka) olarak, "Veri Sorumlusu" sıfatıyla,  kişisel bilgilerinizin aşağıdaki KVKK ile belirlenmiş sınırlar 
çerçevesinde yine KVKK'da belirtilen durumlar için işlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. 
Kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, kaydedilebilecek, güncellenebilecek, saklanabilecek ve 
sınıflandırılabilecektir. 
 
2. Kişisel verilerileriniz;  Genel Müdürlük veya şubelerimiz, müşteri görüşmeleri, istihbarı çalışmalar, Adres 
Kayıt Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemi ve Banka tarafından müşteriler ile iletişime geçebileceği diğer 
kanallardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmekte ve mevzuatın izin verdiği süre boyunca 
saklanmaktadır. 
 

3. 5411 sayılı  Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat (Mali Suçları Araştınna Kurulu, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Vergi, Bankaları  ilgilendiren  diğer  mevzuatlar  vs.)  kapsamında,  Bankamızda  her türlü ürün  ve  
hizmetlerde,  izin  vermeniz  durumunda   ürün ve hizmet tekliflerinde,  raporlama,  modelleme, skorlama,  
risk  izleme,  istihbarat,  potansiyel müşteri tespiti yeni ürün ve pazarlama faaliyetleri  yanı  sıra, elektronik 
ya  da kağıt ortamında işleme dayanak olacak  tüm  kayıt  ve  belgeleri  düzenlemek ,  kanun  ve  
düzenlemeler  ile  belirlenen saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak gibi amaçlar ile 
Bankacılık faaliyetleri kapsamında işlenmektedir. 
 
4. Kişisel verileriniz  5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği gerçek veya 
tüzel kişilere, yasal olarak aktarılması  gereken  idari  ve  resmi  makamlara,  Kanun  kapsamında  olan  
BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri , Kredi Kayıt Bürosu,  Bankalararası  Kart  Merkezi,  Türkiye  
Bankalar  Birliği,  Banka'nın doğrudan  ve  dolaylı  hissedarları  ile yurt  içi-yurt dışı  iştiraklerine, hizmet  
aldığımız  tedarikçilere,  aracılık-acentelik ya  da  işbirliği  yaptığımız  tüzel  kişilere,  program  ortağı  
kuruluşlara,  mevzuatın  izin  verdiği  hallerde  Banka tarafından destek hizmeti alınan yurt  içi-  yurt  dışı  
üçüncü  taraflara  bağımsız  denetim  kuruluşlarına,  yasalar kapsamında   hukuki  zorunluluklar sebebi  ile  
aktarılabilecektir. 
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5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  Kapsamında;  Bankamıza  başvurarak,  kişisel  verilerinizin;  işlenip 
işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme, aktarıldığı üçüncü 
taraflarca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 
düzeltilmesini isteme, ilgili kanunun (KVKK'nın yedinci maddesinde) öngörülen şartlar çerçevesinde 
silinmesini  yok edilmesini isteme,  münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 
zararın giderilmesini talep etme  hakkına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili  tüm  taleplerinizi  
Bankamıza iletebilirsiniz. 
 
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; Banka tarafından, bankacılık, sigortacılık, finansal  ürünler ve 
hizmetlerin size sunulması, bu ürün ve hizmetler ile ilgili size özel kampanyalar hazırlanabilmesi, bilgi 
verilebilmesi, pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, planlama, istatistik ve müşteri memnuniyeti 
çalışmaları yapılabilmesi için, “Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve Onay Formu”nu imzaladığımı 
ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. 
 

  

FAKS SÖZLEŞMESİ 
 

 

1. KONU VE KAPSAM 
 

Sözleşmenin konusu; Müşterinin Banka’ya faksla talimat iletmesi kolaylığının sağlanması ve Banka’nın buna 

dayanarak işlem yapmasıdır. Sözleşmenin kapsamı; Sözleşme ile Müşterinin faksla talimat iletme kolaylığından 

yararlanmasında uygulanacak ilkelerdir. 

 

2. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Müşteri Banka’ya faksla talimat iletmesinin tüm sonuçlarını kabul etmiş ve bundan doğacak sorumlulukları da 

üstlenmiştir. Müşteri, Banka’ca sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki konuları yerine getirecektir: 

 

a. Müşteri, Banka’ya hangi faks numarasından talimat ileteceğini önceden yazılı olarak bildirecektir. Bu bildirim 

yapılmadığı takdirde Banka, sözleşmeyi uygulamama hakkına sahiptir. 

Bildirilen faks numarasından başka bir fakstan talimat iletilmesi durumunda da banka talimatı yerine getirip 

getirmemekte tam bir serbestiye sahiptir. Böyle bir talimatın yerine getirilmesi veya getirilmemesi durumunda 

banka hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

b. Müşteri, Bankaya sadece yetkililer tarafından faks iletilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. 

c. Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları müşterinin yetkilileri tarafından imzalanacaktır. 

d. Fakslanan taklimatın aslı, taahhütlü posta ile teyit için derhal Bankaya gönderilecektir. 

e. Müşteri bu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen 

uyacaktır.  

 

3. BANKANIN SORUMLU OLDUĞU DURUMLAR 

 

Banka, Müşterinin fakslı talimatını aldığında yukarıdaki (d) bendi uyarınca gönderilen yazılı teyidi beklemeksizin 

talimatı yerine getirecektir. Ancak Banka herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre faksla iletilen 

talimatı yerine getirme red hakkını saklı tutar. Banka faksla iletilen talimatının üzerindeki imzaları karşılaştırırken 

makul bir dikkat gösterecektir. 

 

Banka; 

a. İlk bakışta ayırt edilemeyen imza benzerliklerinden, 

b. Hile ve sahtecilik sonuçlarından, 

c. Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından, 

d. Faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya eksik iletilmiş 

olmasından, 

e. Muhabirlerin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan, 

f. Doğan zararlardan veya gecikme faizlerinden , 

 sorumlu olmayacaktır. 
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Ayrıca; 

a. Bankanın ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve özeni gösterdiği karine olarak kabul edilir. 

Bunun aksini iddia eden Müşteri ispat yükü altındadır. Banka veya personeli yalnız ağır kusurdan sorumlu 

tutulabilecektir. 

b. Banka herhangi bir neden göstermeksizin faksla iletilen talimatları uygulamayıp, asıl metnin kendisine 

ulaşmasını beklemek hakkına sahip olmakla birlikte, faksla iletilen talimatı işleme koyduğu durumlarda, faks 

talimatının aslı teslim edilmese veya Banka’ca talep edilmese dahi, yapılan işlemler geçerli ve Müşteri için 

bağlayıcı olacaktır. 

 

4. DELİL SÖZLEŞMESİ 

 

Banka’nın defter, kayıt ve belgeleri ile kendidine faksla iletilen talimat örnekleri, Banka ile Müşteri arasındaki 

ilişkilerde, başkaca dayanak aranmaksızın ve teyit edilmiş olsun veya olmasın kesin delil niteliğindedir. 

 

5. SÖZLEŞME SÜRESİ 

 

İmza tarihinde yürürlüğe giren bu sözleşme süresiz olarak yapılmıştır. Sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir anında 

taraflardan her bir onbeş gün önceden diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle onbeş günlük sürenin sonunda 

sözleşmeye son verebilir. 

 

6. BANKANIN FESİH YETKİSİ 

 

Müşteri bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü herhangi bir şekilde ihlal ederse Banka hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın 

sözleşmeyi derhal ve süre vermeksizin sona erdirme hakkına sahiptir. Banka’nın bu tek taraflı fesih işlemi nedeniyle 

Müşteriye karşı hiçbir tazmin borcu olmayacağını Müşteri peşinen kabul eder. 

 

7. TEBLİGAT ADRESLERİ 

 

Taraflar tüm tebligatlar için yukarıda kayıtlı adreslerini kanuni ikamet olarak kabul ettiklerini, bu sözleşmenin 

imzasından sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa iadeli taahhütlü mektupla yada faksla bildireceklerini, 

bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. 

 

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri 

yetkilidir. 

 

Ben aşağıda imzası olan müşteri, toplam 116 maddeden oluşan “Bankacılık İşlemleri 

Sözleşmesi”ni, toplam 7 maddeden oluşan “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk 

Bildirim Formu”nu, toplam 5 maddeden oluşan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve 

Onay Formu”nu ve toplam 8 maddeden oluşan “Faks Sözleşmesi”nin tamamını okuyup 

anlayarak imzaladığımı, her sayfaya imza atmaya gerek olmadığını, tüm sözleşme 

hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını ve sözleşmenin bir nüshasını aldığımı kabul ve 

beyan ederim. 

 

 

 

 

Sözleşme Tanzim Tarihi: ….../…../…….   
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HESAP SAHİBİ / SAHİPLERİ 

 

 

Müşteri 

Adı/Soyadı /Ünvanı                           :…………………………………………….. 

T.C. Kimlik No   :…………………………………………….. 

Adresi                                                 :…………………………………………….. 

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

 

Vergi Dairesi / No   :…………………………………………….. 

 

İmza/Kaşe    : ……………………………………………. 

 

 

 

Müşteri 

Adı/Soyadı /Ünvanı                           :…………………………………………….. 

T.C. Kimlik No   :…………………………………………….. 

Adresi                                                 :…………………………………………….. 

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

 

 

Vergi Dairesi / No   :…………………………………………….. 

 

İmza/Kaşe    : ……………………………………………. 

 

 

 
 

GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.    Banka: 

GENEL MÜDÜRLÜK       GSD Yatırım Bankası A.Ş 

Aydınevler Mahallesi, Kaptan Rıfat Sokak,    .................................Şubesi 

GSD Binası No:3   34854  Küçükyalı, İstanbul 

Telefon: (0216) 587 90 00 Faks: (216) 489 97 74 

Ticaret Sicil No:410445 /  Mersis: 0411008228000017 

www.gsdbank.com.tr 

 

 

GSD Yatırım Bankası A.Ş tarafından yayımlanmıştır. 

http://www.gsdbank.com.tr/

