İSTANBUL TAKAS ve SAKLAMA BANKASI A. Ş.
TAŞITTAKAS SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 1
Amaç
(1) Bu Prosedürün amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi tarafından verilecek TaşıtTakas
Sistemi hizmetine yönelik Karayolları Trafik Kanunuuyarınca noterler tarafından satış ve devri yapılan
taşıtlar ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca satışı yapılan ikinci el
motorlu kara taşıtlarına ilişkin satış bedelinin, satış işleminin tamamlanması ile birlikte Alıcıdan Satıcıya
aktarılmasını sağlayan güvenli ödeme sisteminin kurulum ve işletimine yönelik usul ve esasları
düzenlemektir.
MADDE 2
Kapsam
(1) Takasbank tarafından geliştirilen TaşıtTakas Sisteminin kapsamı, taşıt alım satım alım/satım işlemlerinin
güvenli bir şekilde yapılması amacıyla Türkiye Noterler Birliği ile ortak bir alt yapı kurularak taşıt
bedellerinin alım işlemi tamamlanana kadar Takasbank nezdinde Alıcı ve Satıcı adına bloke edilmesi ve alım
işlemi gerçekleştiğinde satış bedelinin Alıcıdan Satıcıya aktarılmasınına ilişkin süreçlerdir.
MADDE 3
Dayanak
(1) Bu Prosedür; Karayolları Trafik Kanunu, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında
Yönetmelikve bu madde uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan
“T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından Türkiye Noterler Birliğinin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde
Güvenli Ödeme Sistemi Kurucusu ve İşleticisi Olarak Yetkilendirilmesine İlişkin Protokol”ile Türkiye
Noterler Birliği ve Takasbank arasında imzalanan “İkinci El Taşıt Satış İşlemleri Sırasında Güvenli Ödeme
Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Protokol”e dayanılarak düzenlenmiştir.
MADDE 4
Tanımlar ve Kısaltmalar
(1) Bu Prosedür’de geçen;
a) Alıcı: Noterliklerde yapılan taşıt satış işlemi sırasında Takasbank TaşıtTakas Sistemini kullanan Alıcı
tarafı,
b) ARTES: Türkiye Noterler Birliği’nin Araç Sicil ve Tescil Sistemi’ni,
c) EFT: Elektronik Fon Transfer Sistemi’ni,
ç) Genel Müdür: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürü’nü,
d) GSM/Mobil: Türkiye’deki operatörlere ait Cep telefonunu,
e) Güvenli Ödeme Sistemi: İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 17 nci
maddesi uyarınca kurulan ve işletilen sistemi,
f) IBAN (International Bank Account Number): Uluslararası Banka Hesap Numarası’nı,
g) Kullanıcı: TaşıtTakas sistemine giriş yaparak kullanıcı tanımlaması yapan alış ya da satış işlemlerini
yapacak gerçek kişiyi,
ğ) KKB: Kredi Kayıt Bürosu’nu,
h) KPS: T.C. İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi’ni,
ı) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
i) Mobil Uygulama: TaşıtTakas işlemlerine özgü, akıllı telefon, tablet ve diğer mobil cihazlarda çalışmak
üzere geliştirilmiş yazılım uygulaması/bilgisayar programını,
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j) Prosedür: Taşıt Takas Sistemi işleyiş ve uygulamalarına ilişkin usulleri içeren ve Genel Müdür
tarafından onaylanan Takasbank TaşıtTakas Sistemi Uygulama Esasları Prosedürü’nü,
k) RS: Ruhsat Sahibini,
l) Satıcı: Noterliklerde yapılan taşıt satış işlemi sırasında TaşıtTakas Sistemini kullanan Satıcı tarafı,
m) Sistem: Taşıt alım satım işlemlerinde taşıt bedellerinin alım işlemi tamamlanana kadar Takasbank
nezdinde Alıcı ve Satıcı adına bloke edilmesi ve alım işlemi gerçekleştiğinde satış bedelinin Alıcıdan
Satıcıya aktarılmasını sağlayan Takasbank TaşıtTakas Sistemini (TaşıtTakas),
n) SMS (Short Message Service): Kısa Mesaj Hizmetini,
o) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi’ni,
ö) Taşıt: Karayolları Trafik Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca noterler tarafından satış ve devri yapılan
araçlar ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca satışı yapılan ikinci
el motorlu kara taşıtlarını,
p) TCKN: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını,
r) TNB: Türkiye Noterler Birliği’ni,
s) TNBBS: Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemini,
ş) VKN: Vergi Kimlik Numarasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
TaşıtTakas Sistemine Giriş ve Başvuru İşlemleri
MADDE 5
TaşıtTakas sistemine giriş
(1) Takasbank TaşıtTakas Sistemine www.tasittakas.com.tr web sitesinden ya da mobil uygulamalardan(IOS ve
Android) erişilebilir.
MADDE 6
Kullanıcı tanımlama
(1) Takasbank TaşıtTakas Sisteminde yapılması gereken ilk işlem, Satıcı ya da Alıcı farketmeksizin Sistemde
“Kullanıcı” oluşturulmasıdır.
(2) Kullanıcının gerçek kişi olması zorunludur. Başkasına ait kimlik bilgileri ile kullanıcı tanımlaması yasaktır.
Bu yasağa aykırı hareket edenlerin tespiti halinde ilgili kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri
uyarınca işlem yapılır.
(3) Sisteme giriş yapan kişi TCKN, Ad, Soyad, Kimlik seri no, cep telefonu ve opsiyonel olarak e-posta
bilgilerini mobil platformlardan ya da web ekranlarından Sisteme girişini yapar.
(4) Takasbank tarafından, girilen bilgilerin KPS üzerinden girişi yapan kişiye ait olup olmadığı otomatik olarak
kontrolü sağlanır.
(5) KPS’de yeralan bilgilerle Takasbank Sistemine kullanıcı tarafından girilen bilgilerin eşleşmesi durumunda
kayıt giriş işlemi tamamlanır. Eşleşmeyen kayda ait işlemler ise ret edilir.
MADDE 7
Şifre işlemleri
(1) Sisteme giriş sırasında kullanıcı tarafından bildirilen GSM numarasına, işlem yapmak için giriş yapıldığında
değiştirilmek üzere kullanıcı şifresi gönderilir.
(2) Kullanıcı oluşturma ilk ekranından sonra kişi zorunlu olarak şifre oluşturma ekranına yönlendirilir ve şifre
oluşturma politikasına uygun olarak şifresini belirlemesi beklenir.
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(3) Kullanıcı şifresiyle yapılan işlemlerden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı kod ve şifresinin kullanıcının rızası
ya da rızası dışında üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu yapılan her türlü işlemden doğan sonuçlardan kullanıcı
sorumludur. Bu nedenle Takasbank ’a herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
(4) Kullanıcının, kullanıcıyı oluşturduktan sonra herhangi bir zamanda sisteme girişte şifresini unutması
durumunda ana ekrandan “şifremi unuttum” ekranına yönlendirilerek yeni şifre belirlemesi sağlanır.
MADDE 8
Başvuru süreci
(1) Sisteme giriş yapan kullanıcı sistem üzerinden kendi adına, başka bir gerçek kişi adına ya da başka bir tüzel
kişi adına alış/satış işlemini gerçekleştirebilir.
(2) Kullanıcı sistem üzerinden Satıcı ya da Alıcı olduğu bilgisini girer.
Satıcı seçeneği altında;
i
Ruhsat Sahibi ‘Şahsi’
ii
Ruhsat Sahibi Adına ‘Gerçek Kişi’(ruhsat sahibi başka bir gerçek kişi adına vekaleten)
iii Ruhsat Sahibi Adına ‘Tüzel Kişi’(ruhsat sahibi başka bir tüzel kişi adına vekaleten)
Alıcı seçeneği altında;
iv Kendisi Adına Alıcı,
v
Gerçek Kişi Adına Alıcı(başka bir gerçek kişi adına vekaleten)
vi Tüzel Kişi Adına Alıcı (başka bir tüzel kişi adına vekaleten)
seçimleri ile işlem yapabilir.
(3) TaşıtTakas Sistemine ilk kayıt girişi Satıcı tarafından gerçekleştirilmelidir.
(4) Alıcı (ruhsat sahibi olacak kişi) ve Satıcı (ruhsat sahibi kişi) adına girilen bilgilerin kendilerine ait olması ve
alış bedelinin gönderileceği IBAN ile satış bedelinin aktarılacağı IBAN bilgilerinin ruhsat sahibi
olacak/ruhsat sahiplerinin kendi Türk Lirası IBAN’ları olması zorunludur.
(5) Alıcı ve Satıcı IBAN bilgilerinin müşterek hesaba ait olmaması gerekmektedir. Aksi halde girişe izin
verilmez.
(6) Hatalı IBAN bildirimi kaynaklı gecikme, iade, iptal ve doğabilecek masraflardan Takasbank sorumlu
tutulamaz.
(7) Hisseli alış satış işlemleri TaşıtTakas Sistemi üzerinden yapılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satıcı İşlemleri
MADDE 9
Ruhsat sahibi ‘Şahsi’ giriş işlemleri
(1) Kullanıcı, ekrandan “Satış İşlemleri”ni seçer.
(2) Kullanıcı, ruhsatı kendi adına düzenlenmiş araca ait SATIŞ işlemi yapıyorsa Ruhsat Sahibi ‘Şahsi’
seçeneğini seçer.
(3) Kullanıcı, Ruhsat Sahibi ‘Şahsi’ seçeneği ile sisteme giriş yaptıktan sonra ekranda kullanıcının RS TCKN,
RS AD ve RS SOYAD, MOBİL NO, E-POSTA bilgileri otomatik olarak doldurulur. Bu işlemden sonra
Satıcı;
i. RS IBAN(*)
: Kendi adına tanımlı ve satış tutarının aktarılacağı TL banka IBAN bilgisi,
ii. PLAKA
: Satışa konu olan ruhsat sahibi adına tanımlı aracın plakası,
iii. TUTAR
: Satılan araç için istenen TL satış tutarı,
iv.
ALICI MOBİL NO
: Satışı yapılan aracı alacak kişinin cep telefonu numarası,
v. ALICI E-POSTA
: Satışı yapılan aracı alacak kişinin e-posta adresi,
bilgilerini sisteme tanımlar.
(*) Verilen IBAN müşterek hesaba ait olmamalıdır.
(4) Takasbank tarafından, girilen IBAN bilgisinin KKB üzerinden ruhsat sahibi olarak girilen kişiye ait olup
olmadığı kontrol edilir.
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(5) KKB’de yer alan bilgilerle Takasbank Sistemine kullanıcı tarafından girilen bilgilerin eşleşmesi durumunda
kayıt girişi tamamlanır. Eşleşmeyen kayda ait işlemler ret edilir.
(6) Tüm bilgiler sisteme girilip kaydedildiğinde, sistem tarafından Satıcı ve Alıcının cep telefonu ve e-posta
adresine bir “referans numarası” gönderilir.
MADDE 10 Ruhsat sahibi adına ‘Gerçek Kişi’ giriş işlemleri
(1) Kullanıcı, ekrandan “Satış İşlemleri”ni seçer.
(2) Kullanıcı, başka bir gerçek kişiye ait araç adına vekalaten SATIŞ işlemi yapıyorsa Ruhsat Sahibi Adına
‘Gerçek Kişi’ seçeneğini seçer.
(3) Kullanıcı Ruhsat Sahibi Adına ‘Gerçek Kişi’ seçeneği ile sisteme giriş yaptıktan sonra;
i. Adına İşlem Yapılan RS TCKN
: Satılacak aracın Ruhsat sahibinin T.C kimlik numarası,
ii. Adına İşlem Yapılan RS AD
: Satılacak aracın Ruhsat sahibinin adı,
iii. Adına İşlem Yapılan RS SOYAD
: Satılacak aracın Ruhsat sahibinin soyadı,
iv.
Adına İşlem Yapılan RS IBAN(*)
: Satış tutarının aktarılacağı ruhsat sahibine ait TL banka
IBAN bilgisi,
v. PLAKA
: Satışa konu olan ruhsat sahibi adına tanımlı aracın plakası,
vi.
TUTAR
: Satılan araç için istenen TL satış tutarı,
vii.
Adına İşlem Yapılan RS MOBİL NO : Ruhsat sahibinin cep telefonu numarası,
viii.
Adına İşlem Yapılan RS E-POSTA
: Ruhsat sahibinin e-posta adresi,
ix. ALICI MOBİL NO
: Satışı yapılan aracı alacak kişinin cep telefonu numarası,
x. ALICI E-POSTA
: Satışı yapılan aracı alacak kişinin e-posta adresi,
bilgilerini sisteme tanımlar.
(*) Verilen IBAN müşterek hesaba ait olmamalıdır.
(4) Takasbank tarafından, IBAN bilgisinin KKB, girilen diğer bilgilerin KPS üzerinden ruhsat sahibi olarak
girilen kişiye ait olup olmadığı kontrol edilir.
(5) KKB ve KPS’de yer alan bilgilerle Takasbank TaşıtTakas Sistemine kullanıcı tarafından girilen bilgilerin
eşleşmesi durumunda kayıt girişi tamamlanır. Eşleşmeyen kayda ait işlemler red edilir.
(6) Tüm bilgileri sisteme girilip kaydedildiğinde sistem tarafından Satıcı ve Alıcının cep telefonu ve e-posta
adresine bir “referans numarası” gönderilir.
MADDE 11 Ruhsat sahibi adına ‘Tüzel Kişi’ giriş işlemleri
(1) Kullanıcı ekrandan “Satış İşlemleri”ni seçer.
(2) Kullanıcı, başka bir tüzel kişiye ait araç adına vekalaten SATIŞ işlemi yapıyorsa Ruhsat Sahibi Adına ‘Tüzel
Kişi’seçeneğini seçer.
(3) Kullanıcı Ruhsat Sahibi Adına ‘Tüzel Kişi’ seçeneği ile sisteme giriş yaptıktan sonra;
i. Adına İşlem Yapılan RS VKN
: Satılacak aracın ruhsat sahibi şirketin vergi kimlik
numarası,
ii. Adına İşlem Yapılan RS UNVAN
: Satılacak aracın ruhsat sahibi şirketin ünvanı,
iii. Adına İşlem Yapılan RS KURUM IBAN(*): Satış tutarının aktarılacağı ruhsat sahibi şirkete ait TL
banka IBAN bilgisi,
iv.
PLAKA
: Satışa konu olan ruhsat sahibi adına tanımlı aracın plakası,
v. TUTAR
: Satılan araç için istenen TL satış tutarı,
vi.
Adına İşlem Yapılan Kurum Yetkili Personel RS MOBİL NO
: Ruhsat sahibi şirketin yetkili
personelinin cep telefonu numarası,
vii.
Adına İşlem Yapılan Kurum Yetkili Personel RS E-POSTA : Ruhsat sahibi şirketin yetkili
personelinin e-posta adresi,
viii.
ALICI MOBİL NO
: Satışı yapılan aracı alacak kişinin cep telefonu numarası,
Gizlilik Seviyesi: Halka
Açık4/9
(Tasnif Dışı)
Sayfa

ix. ALICI E-POSTA
: Satışı yapılan aracı alacak kişinin e-posta adresi,
bilgilerini sisteme tanımlar.
(*) Verilen IBAN müşterek hesaba ait olmamalıdır.
(4) Takasbank tarafından, IBAN bilgisinin KKB, girilen diğer bilgilerin MERSİS üzerinden ruhsat sahibi olarak
girilen şirkete ait olup olmadığı kontrol edilir.
(5) KKB ve MERSİS’te yer alan bilgilerle Takasbank TaşıtTakas Sistemine kullanıcı tarafından girilen bilgilerin
eşleşmesi durumunda kayıt girişi tamamlanır. Eşleşmeyen kayda ait işlemler red edilir.
(6) Tüm bilgileri sisteme girilip kaydedildiğinde sistem tarafından Satıcı ve Alıcının cep telefonu ve e-posta
adresine bir “referans numarası” gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alıcı İşlemleri
MADDE 12 Kendisi adına alıcı giriş işlemleri
(1) Kullanıcı, ekrandan “Alış İşlemleri”ni seçer.
(2) Kullanıcı, kendi adına ALIŞ işlemi yapıyorsa Kendisi Adına Alıcı seçeneğini seçer.
(3) Kullanıcı Kendisi Adına Alıcı seçeneği ile sisteme giriş yaptıktan sonra SMS ile kendisine gönderilen
REFERANS NO bilgisi ile Satıcı tarafından kendisine verilen ruhsat sahibinin TCKN/VKN bilgisini sisteme
girer.
(4) Bu işlemden sonra ALICI TCKN, ALICI AD, ALICI SOYAD, ALICI MOBİL NO, ALICI E-POSTA, Ruhsat
sahinine ait SATICI TCKN/VKN, SATICI AD/UNVAN, SATICI SOYAD, PLAKA, TUTAR, SATICI
MOBİL NO, SATICI E-POSTA bilgileri girilen refarans numarasına bağlı olarak otomatik olarak doldurulur.
Bu işlemden sonra ALICI,
i. ALICI IBAN(*)
: Kendi adına tanımlı ve satış tutarını göndereceği TL banka IBAN bilgisi
bilgilerini sisteme tanımlar.
(*) Verilen IBAN müşterek hesaba ait olmamalıdır.
(5) Takasbank tarafından, girilen IBAN bilgisinin KKB üzerinden ruhsat sahibi olarak girilen kişiye ait olup
olmadığı kontrol edilir.
(6) KKB’de yer alan bilgilerle Takasbank TaşıtTakas Sistemine kullanıcı tarafından girilen bilgilerin eşleşmesi
durumunda kayıt girişi tamamlanır.Eşleşmeyen kayda ait işlemler red edilir.
(7) Tüm bilgileri sisteme girilip kaydedildiğinde sistem tarafından Satıcı ve Alıcının cep telefonu ve e-posta
adresine bilgilendirme mesajı gönderilir.
MADDE 13 Başka bir gerçek kişi adına alıcı giriş işlemleri
(1) Kullanıcı ekrandan “Alış İşlemleri”ni seçer.
(2) Kullanıcı, başka bir gerçek kişi adına vekaleten ALIŞ işlemi yapıyorsa Gerçek Kişi Adına Alıcı seçeneğini
seçer.
(3) Kullanıcı Gerçek Kişi Adına Alıcı seçeneği ile sisteme giriş yaptıktan sonra SMS ile kendisine gönderilen
Referans No bilgisi ile Satıcı tarafından kendisine verilen ruhsat sahibinin TCKN/VKN bilgisini sisteme girer.
(4) Bu işlemden sonra Ruhsat sahibine ait SATICI TCKN/VKN, SATICI AD/UNVAN, SATICI SOYAD,
PLAKA, TUTAR, SATICI MOBİL NO, SATICI E-POSTA bilgileri girilen refarans numarasına bağlı olarak
otomatik olarak doldurulur. Bu işlemden sonra kullanıcı,
i. Ruhsat Sahibi Olacak Kişi TCKN
: Ruhsat sahibi olacak kişinin T.C kimlik numarası,
ii. Ruhsat Sahibi Olacak Kişi RS AD
: Ruhsat sahibi olacak kişinin adı
iii. Ruhsat Sahibi Olacak Kişi RS SOYAD
: Ruhsat sahibi olacak kişinin soyadı
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Ruhsat Sahibi Olacak Kişi IBAN(*)
: Ruhsat sahibi olacak kişi adına tanımlı ve satış
tutarını göndereceği TL banka IBAN bilgisi,
v. Ruhsat Sahibi Olacak Kişi RS MOBİL NO : Ruhsat sahibinin cep telefonu numarası
vi.
Ruhsat Sahibi Olacak Kişi RS E-POSTA
: Ruhsat sahibinin e-posta adresi
bilgilerini sisteme tanımlar.
(*) Verilen IBAN müşterek hesaba ait olmamalıdır.
(5) Takasbank tarafından, IBAN bilgisinin KKB, girilen diğer bilgilerin KPS üzerinden ruhsat sahibi olarak
girilen kişiye ait olup olmadığı kontrol edilir.
(6) KKB ve KPS’de yer alan bilgilerle Takasbank TaşıtTakas Sistemine kullanıcı tarafından girilen bilgilerin
eşleşmesi durumunda kayıt girişi tamamlanır. Eşleşmeyen kayda ait işlemler red edilir.
(7) Tüm bilgileri sisteme girilip kaydedildiğinde sistem tarafından Satıcı ve Alıcının cep telefonu ve e-posta
adresine bilgilendirme mesajı gönderilir.
iv.

MADDE 14 Başka bir tüzel kişi adına alıcı giriş işlemleri
(1) Kullanıcı ekrandan “Alış İşlemleri”ni seçer.
(2) Kullanıcı, başka bir tüzel kişi adına vekaleten ALIŞ işlemi yapıyorsa Tüzel Kişi Adına Alıcı seçeneğini
seçer.
(3) Kullanıcı Tüzel Kişi Adına Alıcı seçeneği ile sisteme giriş yaptıktan sonra SMS ile kendisine gönderilen
Referans No bilgisi ile Satıcı tarafından kendisine verilen ruhsat sahibinin TCKN/VKN bilgisini sisteme girer.
(4) Bu işlemden sonra Ruhsat sahibine ait SATICI TCKN/VKN, SATICI AD/UNVAN, SATICI SOYAD,
PLAKA, TUTAR, SATICI MOBİL NO, SATICI E-POSTA bilgileri girilen refarans numarasına bağlı olarak
otomatik olarak doldurulur. Bu işlemden sonra kullanıcı,
i. Ruhsat Sahibi Olacak Kurum VKN
: Ruhsat sahibi olacak şirketin vergi kimlik numarası,
ii. Ruhsat Sahibi Olacak Kurum ÜNVAN
: Ruhsat sahibi olacak şirketin ünvanı
iii. Ruhsat Sahibi Olacak Kurum IBAN(*)
: Ruhsat sahibi olacak şirket adına tanımlı ve satış
tutarını göndereceği TL banka IBAN bilgisi,
iv.
Ruhsat Sahibi Olacak Kurum Yetkili Personel MOBİL NO : Ruhsat sahibi olacak şirketin yetkili
personelinin cep telefonu numarası
v. Ruhsat Sahibi Olacak Kurum Yetkili Personel RS E-POSTA : Ruhsat sahibi olacak şirketin yetkili
personelinin e-posta adresi
bilgilerini sisteme tanımlar.
(*) Verilen IBAN müşterek hesaba ait olmamalıdır.
(5) Takasbank tarafından, IBAN bilgisinin KKB, girilen diğer bilgilerin MERSİS üzerinden ruhsat sahibi olarak
girilen şirkete ait olup olmadığı kontrol edilir.
(6) KKB ve MERSİS’te yer alan bilgilerle Takasbank TaşıtTakas Sistemine kullanıcı tarafından girilen bilgilerin
eşleşmesi durumunda kayıt girişi tamamlanır. Eşleşmeyen kayda ait işlemler red edilir.
(7) Tüm bilgileri sisteme girilip kaydedildiğinde sistem tarafından Satıcı ve Alıcının cep telefonu ve e-posta
adresine bilgilendirme mesajı gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödeme İşlemleri
MADDE 15

Alıcı tarafından araç satış tutarının gönderimi

(1) Alıcı, Takasbank tarafından satış bedelinin gönderilmesi için SMS ve e-posta (sisteme kayıt esnasında
girilmiş olması halinde) ile bilgilendirilir.
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(2) Alıcı, satış bedelini sadece kayıt esnasında sisteme girmiş olduğu hesaptan (müşterek hesaba ait olmayan)
Takasbank’a ait TR920013200000000000058097 IBAN no.lu hesaba, EFT açıklamasına Referans
Numarasını yazarak gönderir. Aksi takdirde, gönderilen tutar Takasbank tarafından otomatik olarak EFT ile
iade edilir.
(3) Satış tutarının eksik gönderilmesi halinde satış tutarı tamamlanana kadar beklenir.
(4) Gelen EFT bilgileri ile sisteme girilmiş olan bilgiler kontrol edilir. Uyuşmayan EFT’ler için iade süreci
işletilir.
(5) Alıcı tarafından gönderilen tutarın Sisteme kayıt esnasında girilen tutardan fazla olması durumunda, fazla
tutar EFT ile Sisteme kayıt esnasında girilen hesap numarasına TCMB tarafından EFT sisteminin
kapatılmamış olduğu durumlarda aynı gün, kapatılmış olması durumunda ise bir sonraki iş günü otomatik
olarak EFT ile iade edilir.
(6) İşlemler tamamlandığında Satıcı, Alıcı ve varsa diğer taraflara (adına işlem yapanlar) SMS ve e-posta ile
satış tutarının Takasbank hesabına geldiğine dair bilgilendirme yapılır.
(7) İşlemlerin bu Prosedürün 19 uncu maddesinde yer alan sebepler ile iptal edilmesi halinde Alıcı tarafından
gönderilen satış tutarı Alıcının hesabına iade edilir.
(8) Noter işlemlerine başlanabilmesi için satış tutarının Alıcı tarafından Takasbank hesabına gönderilmesi
zorunludur.
(9) Sisteme iletilen IBAN müşterek hesaba ait olmamalıdır.
MADDE 16 Satıcıya satış tutarının gönderimi
(1) Satış tutarı Takasbank’ta ilgili işlemler için açılan hesapta bloke edilir.
(2) Satış İşleminin Noterde tamamlanması akabinde satış tutarı bu Prosedürün 21 inci maddesinde detayları
verilen Takasbank ve TNB ücreti de düşülerek Satıcının sisteme girmiş olduğu IBAN hesabına gönderilir.
(3) Satış bedelinin aktarılacağı hesap numarasının Sistem’ e doğru iletilmesi Satıcının sorumluluğunda olup,
yanlış ya da hatalı hesap bildirilmesi nedeniyle doğabilecek zarardan Satıcı sorumlu olacaktır.
(4) Tescil işleminin mesai saatleri dışında ya da haftasonu gerçekleşmesi halinde, satış tutarı Satıcı IBAN
hesabına ilk iş günü gönderilir. Satış tutarının o an itibari ile gönderilemediği ancak adına bloke edildiği ve
ilk iş günü hesabına aktarılacağına ilişkin SMS ve e-posta ile bilgilendirme yapılır.
(5) Sisteme iletilen IBAN müşterek hesaba ait olmamalıdır.
MADDE 17

Alım satım bedelinin transferine ilişkin süreler

(1) Ödeme işlemleri EFT sisteminin açık olduğu 09:00-17:15 saatleri içerisinde gerçekleştirilebilir. Yarım iş
günlerinde ödemeler saat 12:30’a kadar gerçekleştirilir.
(2) EFT sisteminin kapalı olduğu saatlerde ve hafta sonunda işlemler bir sonraki iş günü gerçekleşir.
ALTINCI BÖLÜM
Noterlik Süreci
MADDE 18 Noterlik işlemleri
(1) Satıcı ve Alıcı, başvuru süreci sonunda satış bedeli Takasbank’a gönderildikten sonra araç satış işlemini
gerçekleştirmek için Noterliğe gider.
(2) Satış işleminin TaşıtTakas Sistemi üzerinden yapılacağı bilgisi ile Referans numarası Notere iletilir.
(3) Noterlik Bilgi Sistemi üzerinden satılacak aracın sorgulaması yapılır.
(4) Aracın satışına engel durum olmaması durumunda sorgulanan plaka ve Satıcı kimlik numarasına ait güvenli
ödeme başvurusunun varlığı kontrol edilecektir. Başvuru var ise aşağıdaki bilgiler görüntülenecektir;
i.
Güvenli ödeme talep edilen satış tutarı
ii.
Talep edilen satış tutarının transfer durumu (para transferi gerçekleşmemiş ise satış işlemine devam
edilmeyecektir.)
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(5) Talep edilen satış tutarının Alıcı tarafından Takasbank’a transferinin gerçekleşmiş olması durumunda
Noterlikte araç satış sözleşmesi hazırlanır.
(6) Araç satış sözleşmesinin tahsilat (tescil) işleminin gerçekleştirilmesi aşamasında;
i.
Tahsilat yapılmadan önce, işlemin iptal edilip edilmediği TNBBS’den, para transferinin
gerçekleştirilmiş olup olmadığı tekrar Takasbank’dan sorgulanır.
ii.
Takasbank’tan olumlu cevap alınması durumunda tescil işlemi gerçekleştirileceği için satış tutarının
bloke edileceği bilgisi Takasbank’a TNBBS tarafından ilgili referans numarası ile birlikte Web
Servis aracılığı ile bildirilir.
(7) Bu bildirimden sonra Takasbank’a TNBBS tarafından aracın tescil durumu bilgisi (Tescil Edildi / Tescil
Edilemedi) gönderilene kadar Alıcı ve/veya Satıcı tarafından işlem iptal edilemez.
(8) Tescil işlemi TNBBS tarafından gerçekleştirildikten sonra Takasbank’a aracın tescil edildiği bilgisi ilgili
referans numarası ile birlikte Web Servis aracılığıyla bildirilir.
(9) Takasbank, satış tutarını Satıcının hesabına aktarır.
(10) Tescil işlemi TNBBS tarafından teknik bir problemden dolayı gerçekleştirilemez ise Takasbank’a aracın
tescil edilemediği bilgisi ilgili referans numarası ile birlikte Web Servis aracılığıyla bildirilir.
(11) Takasbank, işlemin işlem blokesini kaldırır ve bu Prosedürün 19 uncu maddesinde detayları verilen iptal
işlemleri gerçekleştirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İptal İşlemleri
MADDE 19 İptal şartları
(1) Talimatlar sadece Alıcı/Satıcı veya Takasbank tarafından iptal edilir. Noterler Birliği iptal işlemi yapamaz.
(2) Noterlikte taşıt satış sözleşmesine ilişkin noterlik makbuzunun kesilmesinden ve aracın Alıcı adına tescil
edilmesinden önce Alıcı ve/veya Satıcı, Takasbank TaşıtTakas Sistemi üzerinden bu aşamaya kadar yaptığı
işlemleri iptal edebilir. İşlemin iptal edilmesi durumunda Takasbank tarafından taşıt satış bedelinin iadesi
yapılır.
(3) Noterler birliği tarafından işlem gerçekleştirme süresince blokelenmiş işlemlerin iptali yapılamaz.
(4) Alıcı ve/veya Satıcı tarafından iptal işlemi yapılmasa dahi, Takasbank sistemine Satıcı tarafından yapılan
başvuru gününü takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar tescil işleminin gerçekleştiğinin TNB
tarafından Takasbank’a bildirilmemesi durumunda işlem otomatik olarak iptal edilir.
(5) İptal sonrası geri ödenecek tutar gönderici IBAN’a iade edilir. Eğer EFT saatleri içersinde değil ise taraflara
bu durumu açıklayan SMS/e-posta gönderilir ve bir sonraki iş günü ödeme yapılması için EFT talimatı
oluşturulur.
(6) İptal işleminin mesai saatinin bitiminden sonra yapılması halinde en geç takip eden ilk iş günü saat 10:00’a
kadar iade işlemi gerçekleştirilir. Bu fıkra uyarınca yapılacak iade işlemlerinde; tam gün çalışılan günlerde
saat 17:15, resmi tatiller nedeniyle yarım gün çalışılan günlerde ise saat 12:30 mesainin sona erdiği saat
olarak kabul edilir ve bu saatlerden sonra yapılan iptal iadeleri bir sonraki iş günü yapılır.
(7) Her gün sonunda, ödemesi yapılmış ancak gerçekleşmemiş işlemler için iptal edileceği bilgisi taraflara
SMS/e-posta gönderilir.
(8) İade işlemi nedeniyle Takasbank’a Alıcı ve Satıcı tarafından herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Alıcı
tarafından Satıcı ile anlaştıkları meblağın Takasbank’a gönderilmiş olması ve mülkiyet devrinin tescil
edildiğine ilişkin bilgi TNB tarafından iletilmemiş olması halinde, Alıcı tarafından gönderilen meblağ ertesi
iş günü Alıcının kayıt esnasında sisteme girmiş olduğu kendisine ait hesabına iade edilir. Alıcı ya da Satıcı
bu nedenle Takasbank’tan faiz ya da her nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 20

Para birimi

(1) Sistemde işlemlerin gerçekleştirileceği para birimi Türk Lirası’dır.
MADDE 21 Ücret ve komisyonlar
(1) Noterliklerde yapılan taşıt satış işlemleri sırasında TaşıtTakas kullanılması halinde, Takasbank tarafından her
bir işlem karşılığında Satıcıya aktarılacak olan araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle ücret alınır.
Ücretin alınması satışa konu taşıtın Alıcı adına tescil edilmesi şartına bağlıdır.
(2) Verilen hizmet karşılığında alınacak ücretin üst sınırı T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Bu miktar
her yıl Vergi Usul Kanunu uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında artırılır.
(3) T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ücret üst sınırının yarısı, işlem katılım payı olarak her bir işlem
karşılığında Takasbank tarafından TNB’ye ödenir.
(4) TaşıtTakas Sisteminde alınacak ücret Takasbank web sitesinde, www.tasittakas.com.tr web sitesinde ve mobil
uygulama sayfalarında yayınlanır.
MADDE 22

Prosedürde hüküm bulunmayan haller

(1) Bu Prosedürde yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda ilgili düzenlemeler çerçevesinde karar
vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Genel Müdür yetkilidir.
MADDE 23

Olağanüstü Durumlarda Alınacak Tedbirler

(1) Takasbank, Sistem’in işleyişini olumsuz etkileneceğini öngördüğü olağanüstü durumların varlığı halinde
alınacak önlemleri belirlemeye ve uygulamaya yetkilidir.
MADDE 24 Duyurular
(1) Bu Prosedür kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylar ve değişiklikler Takasbank tarafından web
sitesinde yayımlanır.
MADDE 25 Olağanüstü Durumlar
(1) Olağanüstü durumlarda izlenecek karar alma süreçleri, teknik, işletimsel ve operasyonel yordamlar ile araçlar
Takasbank tarafından hazırlanan olağanüstü durum kılavuzu ile belirlenerek duyurulur.
MADDE 26

İşlem Kurallarında Değişiklik

(1) Takasbank işlem kurallarını değiştirmeye yetkilidir.
(2) İşlem kurallarının değiştirilmesinin ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerin onayına tabi kılındığı
durumlarda, değişiklikler söz konusu onayı müteakip uygulamaya alınır.
MADDE 27 Yürürlük
(1) Bu Prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 28

Yürütme

(1) Bu Prosedür hükümlerini Genel Müdür yürütür.
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