
 

 
   

 
 

            Versiyon No  
 
Model No 08.MHZ.FR.1926  

Elektronik Veri Transferi (FTP/HTTP/WEB SERVIS) Bağlantı Formu 
 
 
 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş 
. 
...........................................................ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
 

 Bankanız nezdindeki hesaplarımıza ilişkin; Hesap No:………………………………………….. 

 Tahsile verdiğimiz çeklerin bilgileri ve tahsilat sonuçları, Hesap No:…………………………… 

 Tahsile verdiğimiz senetlerin bilgileri ve tahsilat sonuçları, Hesap No: ………………………... 

 Ödeme talimatları ve sonuçları, Hesap No:……………………………………………………….. 

 Doğrudan Borçlandırma Sistemine yüklenecek  faturaların bilgileri, limitler ve tahsilat 
sonuçları, Hesap No:……………………………………………………………………………….... 

 Tedarikçi firmaların fatura bilgileri, Hesap No:……………………………………………………. 

 Serbest Döviz, görünmeyen kalem ve ithalat transferi talimatları, Hesap No:………………… 

 Hesap hareketleri, Hesap No:………………………………………………………………………. 

 POS hareketleri, Hesap No:………………………………………………………………………… 

 Kurum tahsilat borç bilgileri ve tahsilat sonuçları, Hesap No:…………………………………… 

 Elektronik imzalı bankacılık talimatları Hesap No:……………………………………………….. 

 E-fatura, Hesap No:………………………………………………………………………………….. 

 E-fatura Arşiv, Hesap No:…………………………………………………………………………… 

 E-fatura Mükellef Listesi, Hesap No:………………………………………………………………. 

 Diğer / Belirtiniz; ...........................................................Hesap No:......................................... 
 
Bilgilerini  içeren  elektronik  verilerin  transferlerini  Firmamız  sistemi  ile  Bankanız  sistemi 
arasında EK-1’de detayları belirtilen bağlantı yöntemleri ile yapmak istemekteyiz. 
Bankanızına bildirdiğimiz IP adresleri üzerinden münhasıran Firmamızca ve/veya 
Firmamızca yetkilendirilmiş 3. kişilerce erişim sağlanacağını ve söz konusu IP adreslerinin 
kullanımının münhasıran Firmamız sorumluluğunda olduğunu; Bankanızın bu hususta bir 
araştırma, takip ve/veya kontrol yükümlülüğü bulunmadığını; Bankanıza iletilen şifre ve  
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kullanıcı bilgilerinin muhafazasının yükümlülüğümüzde olacağını; sisteme yetkisiz 3. 
kişilerin erişimi ve/veya yetkili kişiler tarafından bilgilerin yetkisiz 3. kişilerle paylaşılması 
ve/veya hesap hareketleri  dosyalarına  erişimi  sağlayan  ya  da  sair  amaçlarla  bilgi  sistemi 
hizmetleri aldığım servis sağlayıcısının bilgilerime erişmesi durumunda Bankanızın 
sorumlu olmadığını, bu durumda Bankanızda zarar, ziyan, tazminat ve her ne  ad altında 
olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacağımızı; söz konusu teknik 
tanımlarda  ve/veya Firmamızca  Bankanıza  yukarıda  belirtilen hususlar dahilinde  verilmiş 
sair  her  türlü  bilgilerde  değişiklik  meydana  gelmesi  halinde,  değişiklikleri  derhal  yazılı 
olarak  Bankanıza  bildireceğimizi,  uzaktan  erişim  güvenlik  ve  hizmet  kalitesi  gereklerine 
(EK-2) uyacağımızı, aksi takdirde beyan ettiğimiz adreslerden gerçekleşen veri 
transferlerinden haberdar olmadığımıza dair Bankanızdan herhangi bir talepte 
bulunmayacağımızı ve tüm bu nedenlerden ötürü Bankanızı hiçbir suretle sorumlu 
tutmayacağımızı,  işbu  talimatın  her  sayfasının  kaşe/imza olacak  şekilde doldurulması 
gerektiği ve talimatın geri alındığını belirtir yazılı bir talimatın tarafınızca teslim alınacağı 
tarihe kadar geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
 
 
 
MÜŞTERİ ADI-SOYADI / UNVANI: 
 
TARİH : ____/___/_____ 
 
KAŞE/İMZA:  
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EK-1: Elektronik Veri Transferi Tanım Bilgileri  
A-Bağlantı yapılacak sunucuyu seçiniz:  

 

 Firma, TEB Sunucu Sistemine bağlanacaktır.  

 Yeni Bağlantı  

 Bağlantı Bilgileri Güncelleme  

 Şifremi Unuttum  

 Ek Kullanıcı Talep Etme  
      Bağlantı Yapacak Statik IP (En fazla 3 adet IP yazılabilir):  
..........................................................  
             

 TEB, Firma Sunucu Sistemine bağlanacaktır.  

 Yeni Bağlantı  

 Bağlantı Bilgileri Güncelleme  

 Şifre Değişikliği  

      Bağlantı Adresi : 
B-Aşağıdaki bağlantı tiplerinden birini seçiniz:  

 
XML Web Servis 

 
sFTP Protokolü 

 
Dosya Transferi 

 
https Protokolü 

C-Talep edilen kullanıcı yetkilerini seçiniz:  
Dosya transferi bağlantı tipi seçilmesi durumunda doldurulmalıdır.  
 
Kullanıcı Yetkileri:  

 Dosya yükleme  

 Dosya indirme  

 Dosya silme  

 Dosya ad değiştirme  
 
D- Yetkili iletişim bilgilerini belirtiniz:  

x

/  194.15.102.8631.223.45.82
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Şifre bildirimi ve bağlantı sorunlarında ulaşılacak firma yetkilisinin,  
 
Adı ve Soyadı:  
Telefon:  
E-Posta:  

 
MÜŞTERİ ADI-SOYADI / UNVANI: 
 
TARİH : ____/___/_____ 
 
KAŞE/İMZA:  
 
 
 
 
 
 

E-Talebinize ilişkin ek bilgi varsa belirtiniz: 

EK-2: Uzaktan Erişim Güvenlik ve Hizmet Kalitesi Gerekleri:  

 Kullanıcılar, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifreleri kimse ile paylaşmamalıdır.  

 Kullanıcılar,  otomatik  şifre  hatırlama  fonksiyonlarını  devre  dışı  bırakmalı  ve  şifreleri 
otomatik “log on” sürecinde kullanmamalıdır.  

 Kullanıcılar, şifrelerini hiç bir şekilde kağıt, yazılım dosyaları, taşınabilir bilgi 
cihazlarına kaydederek saklamamalıdır.  

 Şifrelerin ele geçirildiğinden şüphelenildiğinde parolalar hemen değiştirilmeli ve 
Banka bu durumdan haberdar edilmelidir.  

 



 

 
   

 
 

            Versiyon No  
 
Model No 08.MHZ.FR.1926  

 Şifreler  minimum  8  karakter  uzunluğunda,  en  az  1  büyük  harf,  1  küçük  harf  ve  1 
rakam bulunduracak, hatırlaması kolay ancak tahmin edilmesi ve kırılması zor ( güçlü 
parola ) şekilde oluşturulmalıdır.  

 Şifreler belirli periyotlarla veya erişim sıklığına bağlı olarak daha sıklıkla 
değiştirilmelidir.  

 Şifreler  birden  fazla  kez  kullanılmamalı,  iş  ve  kişisel  olan  amaçlar  için  farklı  şifreler 
kullanılmalıdır.  

 Geçici şifreler sisteme ilk girişte değiştirilmelidir.  

 Erişimi sağlayan sistemlerin güvenliği için güncel anti virüs yazılımları kullanılmalıdır.  

 Kullanıcılar, sunucu hizmetlerinin kalitesini düşürecek gereksiz veri trafiği 
oluşturmamalıdır.  

 Banka  sunucularında  tahsis  edilen  erişim  alanları  sadece  karşılıklı  veri  iletimi  için 
kullanılmalıdır, bu alanlar dosya arşivleme alanı olarak kullanılmamalıdır.  

 Tahsis  edilen  alanlarda  en  fazla  1  ay  öncesine  ait  dosyalar  yer  alabilecektir.  Daha 
öncesine ait dosyalar, Banka tarafından otomatik olarak silinecektir.  

 Firma tarafından Bankaya gönderilen dosyalar Banka tarafından, ilgili alandan 
silinerek işleme alınacaktır. (Arşivleme Banka arşiv sistemi üzerinde yapılmaktadır.)  

 Banka  tarafından  firmaya  gönderilen  dosyalar,  firma  kullanıcıları  tarafından,  ilgili 
alandan silinerek alınmalıdır.  

 Banka tarafından erişim için tahsis edilen kullanıcı bilgileri, 3 ay boyunca 
kullanılmaması durumunda otomatik olarak iptal edilecektir.  

MÜŞTERİ ADI-SOYADI / UNVANI: 
 
TARİH : ____/___/_____ 
 
KAŞE/İMZA:  
 
 
 
 
 
 

 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 

TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL 
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