
Halkbank EFT/Havale Uygulaması  

YARDIM: 
Toplu ve İleri Tarihli Eft/Havale Uygulaması, firma tarafından Eft/Havale işlemlerine ait bilgi ve 
talimatların girişlerinin yapılarak Banka’ya elektronik ortamda iletilmesi, günlük akıbet dosyalarının 
okunması, alacaklı hesap bilgilerinin ve Banka’ya gönderilmiş olan eski kayıtların saklanması amacıyla 
üretilmiş olup, eft/havale işlemlerine ilişkin yazılı talimat asılları aynı gün firmanın bağlı olduğu şubeye 
iletilmelidir.  
Söz konusu uygulama aracılığı ile ftp’den aktarılacak olan Akıbet Bilgileri, içinde bulunulan güne ait 
bilgiler olacaktır. Banka tarafından daha önceki tarihlerde yapılan işlemlerin program aracılığı ile geriye 
dönük olarak sağlıklı bir şekilde izlenmesi amacıyla, akıbet bilgileri işlem talimatı verilen her gün 
eft/havale uygulaması aracılığı ile indirilmelidir.  

EFT/Havale işlemlerine ait akıbet dosyası ve bilgileri sadece uygulama aracılığı ile Banka’ya iletilen 
işlemlerin akıbetlerini içermekte olup, şube tarafından manuel yapılan işlemler dosya aracılığı ile 
firmaya bildirilmemektedir. 

Halkbank Eft/Havale Uygulaması aracılığı ile üretilen dosyalar, Banka ftp server’ında firma adına 
açılacak dizin altına bırakılmaktadır. Aynı dosya, firma tarafından arşivlenmek üzere “YEDEK” 
klasörüne de otomatik olarak yaratılmaktadır. Söz konusu dosyaların kaybını önlemek amacıyla firma 
tarafından yıl sonlarında bu klasör altındaki tüm dosyalar farklı bir klasör altına taşınmalıdır.  

Firma tarafından verilen eft/havale talimatları, talep edildiği takdirde çift onay ile Banka sistemine 
iletilebilecektir. Böylece, talimatları giren kullanıcı, şifre bilgisine sahip olacak bir başka kullanıcının 
onayını almadan talimatları Banka sistemine bırakamayacaktır. 

LİSANS VE GARANTİ SÖZLEŞMESİ 
 

1. Bu sözleşme, Ovotek Bilgi Teknolojileri Yazılım Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti tarafından Halk 
Bankası A.Ş. için üretilen Halkbank Eft/Havale Uygulaması’nın kullanım haklarını verir. 
Program ve ekindeki her türlü dokümanın telif hakları Halk Bankası A.Ş.’ye ait olup, 5846 
sayılı fikir ve sanat eserleri yasası ile koruma altına alınmıştır. 

2. Halkbank Eft/Havale Uygulaması’nın üçüncü şahıslara bedelli veya bedelsiz devri Halk 
Bankası A.Ş.‘nin bilgisi ve onayı dâhilinde mümkündür. 

3. Halkbank Eft/Havale Uygulaması kesinlikle başka kişi, kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı 
satılamaz, kiralanamaz, devredilemez. Böyle bir durumun tespiti halinde Halk Bankası A.Ş. 
‘nin yasal hakları saklıdır. 

4. Program, programcılık hatalarına karşı olarak garantilidir.  Bu garanti, yasal ve / veya 
teknolojik nedenlerle programın yürürlükten kaldırılması ile sona erer.  

5. Halk Bankası A.Ş. kullanıcı hatası, yazılım hatası, sistem arızası, virüs etkisi v.b. nedenlerle 
girilen bilgilerin hasar görmesinden, yok olmasından, hatalı veri üretiminden ve iletiminden 
sorumlu tutulamaz. 

6. Halk Bankası A.Ş. programın yanlış ya da yasalara aykırı olarak kullanılmasından doğacak 
maddi ve yasal sonuçlardan sorumlu tutulamaz. 

7. Kullanıcı bu sözleşmeye aykırı olarak hareket ederse Halk Bankası A.Ş. sözleşmeyi tek yanlı 
olarak feshedebilecektir. 



8. Bu sözleşme, uygulamanın kurulum tarihinden itibaren geçerli olup, Bu sözleşmeden doğan 
uyuşmazlıklarda Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. 

 


