
ÖZEL KESİNTİ VE DÜZENLİ ÖDEME TALİMATI VE TAAHHÜTNAMESİ 

 Aşağıda “Ödeme yapılacak kurum” olarak belirtilen T.C. HALK BANKASI A.Ş. (Banka) ile tahsilatların 
otomatik yapılması konusunda ayrı yarı anlaşma yapan ŞANLIURFA TABİP ODASI (talimatım içerisinde ödeme 
yapılacak Oda olarak anılmaktadır) bildireceği borç ve aidat tutarlarının yine ödeme yapılacak Oda’nın bildireceği 
tarihte/tarihlerde düzenli olarak aşağıda belirttiğim mevduat hesabımın alacak bakiyesinden, alacak bakiyesinin borç 
tutarının tamamını karşılamaması durumunda ise bakiye borç tutarının varsa kredili mevduat hesabımın kredisinden 
alınarak/karşılanarak ödeme yapılacak Oda’nın hesabına alacak kaydedilmesini/aktarılmasını rica ederim. 

İş bu talimatımla: 

• Belirttiğim işlemlerin elektronik bankacılık yöntemleriyle yapılacak olması nedeniyle bu işler için ayrı ayrı bir 
talimatıma ve imzama gerek olmadan banka tarafından yapılmasını, işlem tamamlandıktan sonra bu 
işlemlerden rücu etmenin mümkün olmadığını bu talimatımın borcumun bulunmadığına veya artık kesinti 
yapılmamasına ilişkin Oda’dan alacağım talimatı/muvafakat nameyi bankaya ibraz edince veya ödeme 
yapılacak Oda ile banka arasındaki tahsilat anlaşmasının sona ermesine kadar geçerli olacağını 

• Elektronik virman işleminin yapıldığı anda hesapta ödeme miktarı kadar para bulunmaması veya hesabımın 
mevduat hesabımın alacak bakiyesi ile varsa kredili mevduat hesabımın kullanılabilir limitinin müsait 
olmaması nedeniyle ödeme yapılmamasından bankanın sorumlu olmayacağını bu takdirde hesabımın müsait 
olan bakiyesi kadar ödeme yapılmasına muvafakat ettiğime 

• Ödeme yapılacak Oda’nın herhangi bir sebeple ödemeyi kabul etmemesi halinde bankanın yapmış olduğu 
ödeme tutarının ilgili hesabıma iade edilmesini 

• Ödeme konusu ve tutarla ilgili ödeme yapılacak Oda ile aramda vuku bulacak ihtilafların ayrıca talimatımın 
iptal edilmesi talebinde bulunmadığım takdirde, iş bu talimatımın geçersizliğe neden olmayacağını ödeme 
yapacak Oda ile aramda her ne sebeple olursa olsun vuku bulacak ihtilaflarda bankanın taraf olmayacağı 

• İş bu talimatın konusu borç ve aidat tahsilat işlemleri ile ilgili olarak banka tarafından hesabıma ait bilgilerin 
ödeme yapılacak Oda’ya iletilmesine muvafakat ettiğimi 

• Bu talimatlarda yer almayan hususlar için bankanız ile imzalamış olduğum diğer sözleşmelerdeki hükümlerin 
geçerli olacağını 

• Bankanın hesabım üzerinde Şanlıurfa Tabip Odası ile banka arasında imzalanan protokoller kapsamında ve iş 
bu talimatın doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu her türlü bilgim dahilinde olduğunu kabul ettiğimi bu 
işlemler sebebi ile bankadan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağıma bu işlemler sebebiyle 
bankayı ibra ettiğim gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt ederim. 
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