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YENİ BAŞVURU / GÜNCELLEME 

Bankacılık İşlemlerine ilişkin talimatlarımız ile yabancı para ödemeler, ithalat transferleri ve TL yurtiçi 
ödeme dosyalarımıza ilişkin talimatlarımız işbu belgenin imza tarihi itibariyle ıslak imzalı veya elektronik 
imzalı olarak Bankanıza gönderilecektir. 

Elektronik imzalı talimatlar aracılığı ile ileri tarihli bir işlemin tarafımızca Bankanızdan talep edilmeyeceğini 
kabul ve taahhüt ederiz. Ayrıca Bankanız tarafından, Bankanıza göndereceğimiz bazı talimatlarımızın 
elektronik imza ile işleme alınamayacağı bildirilirse, bu talimatları ıslak imzalı olarak göndermeyi, ıslak 
imzalı olarak göndermememiz halinde ise söz konusu talimatların Bankanız tarafından işleme 
alınmayacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

Gönderdiğimiz elekronik imzalı talimatların, aşağıda yer alan İmza Yetkilileri Tablosunda belirtilen kişiler 
tarafından elektronik imza ile imzalandığının tespiti ve söz konusu imza yetkilerinin Şirketimiz tarafından 
Bankanıza bildirilmiş son imza sirkülerine uygun olması halinde Bankanız tarafından işleme alınacağını 
kabul ve taahhüt ederiz. 

İşbu Elektronik İmza Yetkilileri Bildirme Formu’ndan önce Bankanıza verdiğimiz bir Elektronik İmza 
Yetkilileri Bildirme Formu olması durumunda, bu talimatta yer alan İmza Yetkilileri Tablosunda belirttiğimiz 
kişilerin önceki talimatımızda yer alan kişilere ilave olarak değerlendirileceğini, aksi bu formda İmza 
Yetkilileri Tablosunda belirtilmedikçe eski formda yer alan kişilerin elektronik imzalı işlem yapma 
yetkilerinin Bankanızca iptal edilmeyeceğini bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

Şirketimizin imza sirkülerinde meydana gelecek tüm değişiklikler doğrultusunda Bankanızı yazılı olarak 
bilgilendireceğimizi ve gerekli bilgilendirme yazılı olarak Bankanıza ulaşıncaya kadar bu kişilerce ıslak 
veya elektronik imza kullanılarak verilecek talimatlara istinaden Bankanız aracılığıyla gerçekleştirilen 
işlemler dolayısıyla meydana gelebilecek her türlü olası kayıp ve doğacak doğrudan ve dolaylı zararlardan 
Bankanızı sorumlu tutmayacağımızı, bu nedenle Bankanızdan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir 
talepte bulunmayacağımızı ve doğacak kayıp ve zararlar nedeniyle tek sorumlunun münhasıran Şirketimiz 
olduğunu kabul, beyan ve taahüt ederiz. 

Elektronik imza ile gerçekleştireceğimiz döviz transferlerinin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
sayılı Karara göre serbest döviz transferi olması halinde söz konusu transferin ithalat, ihracat, 
görünmeyen işlemler (navlun, sigorta primi, tamir ve montaj vb gibi) ve sermaye hareketlerine (dış kredi 
geri ödemesi gibi) bağlı olmaksızın yurt dışına yapılan döviz transferi olduğunu beyan ve kabul ederiz.  

Firmamızca yapılan serbest döviz transferlerinin ithalat, ihracat, görünmeyen kalemler ve sermaye 
hareketleri kapsamında olduğunun sonradan ortaya çıkması halinde kambiyo sorumluluğunun firmamıza 
ait olacağını ve bu nedenle Bankanızın uğrayacağı her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğimizi 
kabul ve taahhüt ederiz.    

Elektronik imza ile gerçekleştireceğimiz döviz transferlerinin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
sayılı Karara göre ithalat, ihracat, görünmeyen işlemler (navlun, sigorta primi, tamir ve montaj vb gibi) ve 
sermaye hareketlerine (dış kredi geri ödemesi gibi) bağlı yurtdışına yapılan döviz transferi olması halinde 
işlemin mahiyetine uygun belgeleri Bankanıza ibraz edeceğimizi, bahse konu belgeleri ibraz etmememiz 
halinde Bankanızca talimatımızın işleme alınmayacağını kabul ederiz. 

Elektronik imzalı işlem talimatlarını aşağıdaki transfer yöntemi/yöntemlerini kullanarak Bankanıza 
göndereceğimizi kabul, beyan ve taahüt ederiz. 

    Kurumsal/Ticari Internet Bankacılığı 

    FTP [Bu transfer yöntemini seçmeniz halinde şubenizden “TEB RAS FTP Başvuru Formu”nu isteyiniz] 

    E-posta: 
 
Elektronik imzalı işlem talimatı göndermeye yetkili olan e-posta adresleri:  
.................................................... , ........................................................ , ..................................................... , 
........................................... , ............................................................. , .......................................................... 
 
 



 
Banka tarafından bilgilendirme mesajlarının gönderileceği e-posta adresleri: 
.................................................. , .......................................................... , ..................................................... , 
.............................................. , .......................................................... , ........................................................... 
 

İPTAL 
 
Bankanıza daha önce vermiş olduğumuz Elektronik İmza Yetkilileri Bildirme Formu’nda belirttiğimiz imza 
yetkililerinden yalnızca İmza Yetkilileri Tablosunda Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numarası/Pasaport 
Numarasını yazdığımız kişilerin, bu formun Bankanıza ulaştığı tarihten itibaren elektronik imzalı işlem 
talimatı gönderme yetkilerinin iptal edilmesini rica ederiz. Yapılacak iptal işlemi sonrasında bu kişilerce 
elektronik olarak imzalanmış bir işlem talimatı gelmesi durumunda bu işlemin Bankanız tarafından işleme 
alınmayacağını bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Aşağıdaki tabloda Ad, Soyad ve T.C Kimlik 
Numarası/Pasaport Numarasını yazmadığımız kişilerin elektronik imzalı işlem talimatı gönderme 
yetkilerinin devam ettiğini ve bu kişilerce gönderilecek elektronik imzalı işlem talimatlarının Bankanız 
tarafından işleme alınacağını bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

“Tüm imza yetkilileri iptal edilsin” seçeneğini işaretlememiz durumunda, Bankanıza daha önce vermiş 
olduğumuz Elektronik İmza Yetkilileri Bildirme Formu belirttiğimiz imza yetkililerinin tüm yetkileri ile birlikte 
tamamının iptal edileceğini ve tarafımızca Bankanıza yeni bir Elektronik İmza Yetkilileri Bildirme Formu 
gönderilmediği sürece firmamızca gönderilecek hiçbir elektronik imzalı talimatın Bankanız tarafından 
işleme alınmayacağını bildiğimizi ve bu hususta hiçbir itirazda bulunmayacağımızı kabul, beyan ve 
taahhüt ederiz. 
 

İMZA YETKİLİLERİ TABLOSU 
 
İmza Yetkilileri 

Ad Soyad 
T.C Kimlik Numarası / Pasaport 

Numarası 
Yeni İptal 

     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
Tüm imza yetkilileri 
iptal edilsin 

 

 
 
Tarih: 
 
Firma Ünvanı: 
 
 
İmza/Kaşe: 

 


