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OTOMATİK ÖDEME TALİMATI FORMU / استمارة أمر الدفع التلقائي 
 

Tarih / التاريخ: …............................... 
 

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 

  Şube Müdürlüğü’ne 

 إلى مديرية فرع______________________

 المساهمة التشاركية التركية البركة بنك شركة

 

Adı Soyadı / Unvanı: 

 االسم والكنية / الصفة

 

Müşteri Numarası  : 

 رقم العميل

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ / معلومات االتصال 

Telefon Numarası  / رقم الهاتف: 

(Ev / المنزل)  (İş / العمل) (Cep / الجوال) 

E-Posta Adresi : 

 البريد االلكتروني

 

Faks No : 

 الفاكس

 

Adres Bilgileri : 

 العنوان

 

 
 
 

1- Aşağıda belirttiğim kuruluş/kuruluşlar tarafından 
Bankanıza manyetik ortamda bildirilecek olan 
borcumun, son ödeme tarihinde aşağıda belirttiğim 
Özel Cari Hesabımdan/Kredi Kartımdan öncelik 
sırasına göre 1. Hesaptan/Kredi Kartından başlanıp, 
hesap bakiyemin müsait olmaması halinde sırayla diğer 
Özel Cari Hesabımdan/Kredi Kartımdan alınarak, adı 
geçen kuruluşun Bankanız nezdindeki hesabına otomatik 
olarak yatırılmasını rica ederim. 

أرجو إيداع ديني الذي يتم تبليغه إلى بنككم بالوسائط الممغنطة  -1

من قبل المؤسسة / المؤسسات الموضحة من قبلي أدناه في آخر 

تاريخ للسداد تلقائيا إلى حساب المؤسسة المذكورة لدى بنككم 

بالتحصيل من حسابي الجاري الخاص / بطاقتي االئتمانية 

الجاري الخاص / بطاقتي الموضحة أدناه ابتداء من حسابي 

االئتمانية األولى و من حسابي الجاري الخاص / بطاقتي 

االئتمانية األخرى في حال كان رصيد الحساب مناسبا وفقا 

 لتسلسل األولوية. 
2- Takdiri tamamen Bankanızda olmak kayıt ve şartı ile 
herhangi bir bilgi aktarılması, SMS gönderilmesi ve sair 
bilgi verilmesi ve sair iletişim için kullandığım GSM 
nosunun yukarıdaki numara olduğunu, değiştirilmesi ve 
bilgi verilmemesine ilişkin bilcümle sorumluluğun 
tamamen tarafıma/mıza ait olacağını kabul, beyan ve 
taahhüt ederim/z. 

أقبل وأوافق وأتعهد أن رقم الجوال الذي أستعمله إلرسال جميع  -2

المعلومات ورسائل أس أم أس والمعلومات األخرى واالتصاالت األخرى 

بشرط وقيد أن تكون حرية التصرف لبنككم بالكامل هو رقمي المذكور 

 أعاله، وإني أتحمل كامل المسئولية في حال تغييره وعدم التبليغ بذلك. 
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    1.Sıra / 

األول الدور  

2.Sıra / 

الثاني الدور  

3.Sıra / 

الثالث الدور  

4.Sıra / 

الرابع الدور  

5.Sıra / 

الخامس الدور  

Fatura Kurum 

Adı 

  الفاتورة مؤسسة اسم

Abone/Tesisat 

Numarası 

 التركيب/  االشتراك رقم

Şube / 

 الفرع

Hesap No: 

الحساب رقم  

     

   Kredi Kartı 

No: 

 البطاقة رقم

 االئتمانية

     

Fatura Kurum 

Adı 

  الفاتورة مؤسسة اسم

Abone/Tesisat 

Numarası 

 التركيب/  االشتراك رقم

Şube / 

 الفرع

Hesap No: 

الحساب رقم  

     

   Kredi Kartı 

No: 

 البطاقة رقم

 االئتمانية

     

Fatura Kurum 

Adı 

  الفاتورة مؤسسة اسم

Abone/Tesisat 

Numarası 

 التركيب/  االشتراك رقم

Şube / 

 الفرع

Hesap No: 

الحساب رقم  

     

   Kredi Kartı 

No: 

 البطاقة رقم

 االئتمانية

     

Fatura Kurum 

Adı 

  الفاتورة مؤسسة اسم

Abone/Tesisat 

Numarası 

 التركيب/  االشتراك رقم

Şube / 

 الفرع

Hesap No: 

الحساب رقم  

     

   Kredi Kartı 

No: 

 البطاقة رقم

 االئتمانية

     

Fatura Kurum 

Adı 

  الفاتورة مؤسسة اسم

Abone/Tesisat 

Numarası 

 التركيب/  االشتراك رقم

Şube / 

 الفرع

Hesap No: 

الحساب رقم  

     

   Kredi Kartı 

No: 

 البطاقة رقم

 االئتمانية

     

 
 

İşbu  otomatik  (düzenli)  ödeme  talimatımda  bildirmiş  olduğum  bilgilerin  lehine  talimat  verdiğim  işletmelere 
bildirilmesini kabul ederim. 

 أقبل بتبليغ المعلومات التي وضحتها في أمر الدفع التلقائي )المنتظم( هذا إلى المؤسسات التي أعطيت هذا األمر لصالحها.  
 

 
Adı Soyadı / االسم والكنية: 

 
İmza / التوقيع: 

 

*Yalnız Özel Cari Hesaplara ve Kredi Kartlarına Otomatik Ödeme Talimatı Verilebilmektedir. 

 * يمكن تقديم أمر الدفع التلقائي للحسابات الجارية الخاصة والبطاقات االئتمانية فقط. 
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