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Konu: Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) hak.

BANKALAR

İlgi: 31.12.2008 tarihli talimatımız.
Bilindiği gibi, 2009/10 sayılı Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.12.2009 tarih, 27437 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ve 2008/6 sayılı Uluslararası Banka Hesap
Numarası Hakkında Tebliğ’in uygulanmasına yönelik tereddütleri gidermek amacıyla
aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
1. 10.10.2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/6 sayılı
Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’in 7 nci maddesinin birinci ve
dördüncü fıkrasında yer alan, para transferi yapmak isteyen müşterinin alıcının IBAN’ını
bilmediği durumlarda bankaya vermesi gereken beyanın niteliğine ilişkin olarak “yazılı”
ifadesi metinden çıkartılmıştır. Ancak, beyanın yazılı olma zorunluluğunun ortadan
kaldırılması, işlemin yapıldığı kanalın niteliğine uygun beyan alınması anlamına
gelmekte olup, bankalarca ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesini teminen söz konusu
beyanın kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu itibarla, talimat sahibi tarafından yazılı
olarak verilecek talimatlara ilişkin işlem bazında beyanın da yazılı olarak alınması
gerekmektedir. Diğer taraftan, telefon veya internet bankacılığında telefon ve internet
üzerinden işlem bazında verilen beyanlar geçerli kabul edilecektir.
2. 2008/6 sayılı Tebliğ’e eklenen geçici madde ile yurt dışındaki bankaların ve diğer
finansal kuruluşların bankalarda bulunan hesaplarından yapacakları para transferlerinde
1.1.2012 tarihine kadar IBAN kullanma zorunluluğunun aranmayacağı hükmü
getirilmiştir. Buna göre, yurt dışında kurulu bulunan bankalar ile finansal
kuruluşların bankalarımız nezdindeki hesaplarından yaptıracakları para
transferlerinde alıcıya ait IBAN’ın kullanılma zorunluluğu 1.1.2012 tarihine kadar
aranmayacaktır.
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........................................................yazılan.................................tarihli yazının 2. sayfası
3. 2008/6 sayılı Tebliğ’in 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm
uyarınca, EFT Sistemi aracılığı ile hesaba yapılan para transferlerinde, alıcıya ait
IBAN’ın doğrulanması ve kullanılması zorunludur. Ancak, 1.1.2010 tarihinden önce
verilmiş bulunan ileri tarihli talimatlarda, talimat sahiplerine ulaşılarak IBAN bilgilerinin
elde edilememesi durumunda yazılı beyan olmaksızın işlemler gerçekleştirilecektir.
Bununla birlikte, 1.1.2010 tarihinden sonra alınacak ileri tarihli talimatlarda IBAN
olmaksızın işlem yapılmaması gerekmektedir.
4. Bilindiği gibi, müşteri tarafından IBAN’ın bildirilmeyeceğine ilişkin verilecek
beyanın işlem bazında uygulanması gerekmekte olup, genel beyanlar geçerli
olmayacaktır. Ancak, çok sayıda talimat içeren “toplu ödeme emirleri”ne ilişkin
transferlerde, IBAN bilgisi bulunmayan talimatların müşteri tarafından ayrı bir şekilde
listelenmesi suretiyle beyan alınması mümkün bulunmaktadır.
5. 2008/6 sayılı Tebliğ’in 6 ncı maddesinde yer alan IBAN gösterimine ilişkin
olarak, halen kullanılan bazı ATM’lerin teknik yönden uygun olmadığı göz önüne
alındığında, söz konusu ATM’lerde IBAN gösteriminin sağlanması teknik bakımdan
imkansız ise bu durum Tebliğ’e aykırılık olarak değerlendirilmeyecektir.
6. 2008/6 sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesine göre, 10.10.2008 tarihinden itibaren
bankaların nezdlerindeki para transferine konu her bir müşteri hesabı için IBAN
üretmeleri zorunludur. Bu itibarla, aynı bankanın şubeleri arasında veya kendi içinde
havale veya virman şeklinde yapılacak para transferi işlemlerinde, IBAN bilgisinin banka
nezdinde bulunması nedeniyle, bahse konu bilginin ayrıca müşteriden talep edilmesi
gerekmemekle birlikte, işlemlerde mutlaka IBAN’ın kullanılması ve ilgili belgelerde
gösterilmesi gerekmektedir.
7. Müşteriler tarafından fatura ödemeleri için bankalara verilen abone numarasına
bağlı düzenli talimatlara ait alıcı hesap numaralarının IBAN dönüşümleri bankalarca
yapılmakta olduğundan, söz konusu talimatlara ilişkin müşterilerce yapılacak herhangi bir
işlem bulunmamaktadır. Ayrıca, kredi kartlarına IBAN verilmediğinden, kredi kartı
ödemelerinde IBAN kullanılmamaktadır.
8. Bankamız nezdindeki Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait hesapların
IBAN karşılıklarına http://eft.tcmb.gov.tr adresinde yer alan EFT-EMKT Kullanıcı Grubu
Sayfası'ndan veya Şubelerimize başvurularak ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
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