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ALGORİTMİK EMİR İLETİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ve ÖZEL HÜKÜMLER 
 
MADDE 1. TARAFLAR 
 
 Bir tarafta Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 20 Kat: 4 34382 Şişli / İSTANBUL 
adresinde mukim HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. (Bundan böyle kısaca “HALK YATIRIM" 
olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan ................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
adresinde mukim  .....................................  (Bundan böyle kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır), 
asağıdaki hususlarda bir sözleşme (“Sözleşme”)  akdetmek konusunda anlaşmışlardır.  HALK YATIRIM 
ve MÜŞTERİ  birlikte “Taraflar" olarak anlacaktır. 
 
İşbu sözleşme Halk Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermaye piyasası  işlemleri 
ortak çerçeve sözleşmesi olan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin ve ayrıca Halk Yatırım Sermaye 
Piyasası Araçları Alım-Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin  (“Çerçeve sözleşme") eki  ve 
ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda Çerçeve Sözleşme 
hükümleri uygulanacaktır. 
 
MADDE 2: TANIMLAR  
 
Algoritmik Emir: Müşteri tarafından belirlenen stratejilere uygun olarak hazırlanan bir veya birden 
fazla algoritmaya bağlı olarak piyasadaki göstergeleri inceleyerek, geçmiş veri setlerini analiz ederek, 
alım satım konusunda karar verebilen bilgisayar yazılımları tarafından oluşturulan ve otomatik olarak 
gönderimi yapılan emirlerdir.  
 
Borsa: MÜŞTERİ’nin Platform aracılığı ile işlem yapabileceği yurtiçi ve yurtdışındaki tüm borsa ve 
teşkilatlanmış piyasalardır. 
 
 Platform: MÜŞTERİ veya HALK YATIRIM tarafından belirlenmiş stratejiler doğrultusunda oluşturulan 
algoritmaların kodlandığı ve MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme uyarınca emir ilettiği bilgisayar yazılım 
uygulamasıdır.   
 
Platform Sağlayıcı: Algoritmik İşlem Platformunu müşteriye sağlayan firmadır. Platform, HALK 
YATIRIM tarafından sağlanabildiği gibi, HALK YATIRIM’ın anlaşmalı olduğu Platform yazılımı geliştiricisi 
olan bir firma tarafından da sağlanabilir.  HALK YATIRIM’ın kullanılacak platforma onay vermesi 
durumunda Platform sağlayıcıyı müşteri de seçebilir.  
 
MÜŞTERİ: Platform üzerinde çalışacak şekilde algoritma kodu geliştiren, bu kodu çalıştıran veya 
algoritma geliştirilmesi için Platform sağlayıcı ile ya da başka bir kişi ya da kurumla anlaşan bireysel 
veya kurumsal yatırımcıdır.  
 
Sunucu: Üzerinde işletim sistemi ve algoritmik emir iletim yazılımının çalışacağı sanal veya fiziksel 
sistemdir.  
 
ROE (Rules of Engagement): Elektronik ortamda kendi sisteminden HALK YATIRIM sistemlerine 
bağlanarak emir göndermeyi planlayan kurumsal müşterilere HALK YATIRIM tarafından sağlanan 
bağlantı kuralları dökümanıdır.  
 
MADDE 3. SUNULACAK HİZMETLER  

İşbu sözleşme uyarınca; HALK YATIRIM, MÜŞTERİ'ye iki farklı şekilde hizmet sunmaktadır. 
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1. Platform'un HALK YATIRIM Ağı İçinde veya Borsa İstanbul Eşyerleşim (co-location) Merkezinde 

Olması:  

a) HALK YATIRIM sunucularında Algoritma Platformu'nun barındırılması durumunda Donanım ve 

İşletim Sistemi seviyesinde bakım hizmeti HALK YATIRIM tarafından verilir. Bu durumda Uygulama 

seviyesinde bakım hizmeti ile Platform üzerinde algoritma kodu geliştirmesinden, bu algoritmaların 

işletilmesinden, Platform uygulamasının sürekliliğinden ve performansından, çalıştırılan 

algoritmaların kâr/zararından HALK YATIRIM sorumlu olmayıp, MÜŞTERİ sorumludur.  

b) MÜŞTERİ’nin donanımı sağlaması ve HALK YATIRIM tarafından sunucu barındırma hizmeti verilmesi 

durumunda Algoritma Platformu'nun çalıştığı sistem için donanım ve işletim sistemi seviyesinde 

bakım hizmeti verilmeyecek olup, HALK YATIRIM altyapı ortamında fiziksel alan sağlanması   

(network, UPS, kabinet) ve bu fiziksel alanın sürekliliğinden sorumlu olacaktır. 

HALK YATIRIM'dan alınacak barındırma hizmetinin kapsamı çerçevesinde, sağlanan donanım, network 

bağlantıları ve temel işletim sistemlerinin kurulumu, ayakta tutulması ve takip edilmesi, ayrıca 

sağlanan veri ve bağlantıları kapsayan ücretler ve BlST'in uyguladığı Eşyerleşim merkezindeki 

hizmetler bazında MÜŞTERİ'nin faydalandığı tüm hizmetleri (Hosting, drop copy, ITCH data, Gateway, 

PTRM vb.) HALK YATIRIM ilgili MÜŞTERİ’den tahsil edebileceği gibi MÜŞTERi’nin oluşturduğu gelir 

durumuna göre tahsil etmeme kararı da alabilir. 

 MÜŞTERİ'ye ilgili platform kullanımının başlatılması veya sonlandırılması HALK YATIRIM'ın kararına 

bağlıdır. HALK YATIRIM kendisine ait ve/veya kendisine ait olmayan sebeplerden dolayı gerek görmesi 

durumunda derhal platform kullanımını durdurabilir, sonlandırabilir.  Platform kullanımının 

durdurulduğu ve/veya sonlandırıldığına ilişkin bilgi HALK YATIRIM tarafından daha sonra MÜŞTERİ’ye 

bildirilir. MÜŞTERİ, HALK YATIRIM'ın platform kullanımını durdurması ve/veya sonlandırması 

nedeniyle uğradığı/uğrayacağı zarar/kar kaybı ve benzeri nedenlerden HALK YATIRIM'ın sorumlu 

olmadığını, HALK YATIRIM’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
Donanım ve işletim sistemi seviyesinde Bakim Hizmeti:  

1. MÜŞTERi'nin kullanacağı algoritma platformunun ve sunucunun dışarda olması (HALK YATIRIM 

sisteminde barındırılmaması) durumunda HALK YATIRIM donanım ve işletim sistemi seviyesinde 

bakım hizmeti sağlamayacaktır. HALK YATIRIM’ın sorumluluğu, bu algoritma platformu  tarafından 

üretilen MÜŞTERİ emirlerinin Borsa’ya iletilmesi için gerekli network altyapısının ve platformdan 

gelecek emirleri borsaya iletecek yazılımın ve bunların sürekliliğinin sağlanması için gereken bakım 

hizmetinin sağlanmasıdır.  

2. MÜŞTERİ’nin kullanacağı  Algoritma platformunun ve sunucunun HALK YATIRIM sistemlerinde 

bulunması durumunda ise: 

 a. HALK YATIRIM tarafından sadece sunucu barındırma hizmeti verilecek ise, sunucunun HALK 

YATIRIM fiziksel ortamına uygun bir sunucu olması gereklidir. HALK YATIRIM algoritma platformunun 

çalıştığı sistem için donanım ve işletim sistemi seviyesinde bakım hizmeti vermeyecek olup, sadece 

HALK YATIRIM altyapı ortamında fiziksel alan sağlanmas (network, UPS, kabinet) ve bu fiziksel alanın 

sürekliliğinden sorumlu olacaktır. HALK YATIRIM, güvenlik ilkeleri ve IT politikalari gereği işletim 

sistemi seviyesinde yapilmasi gereken güncellemelerin HALK YATIRIM’ın belirleyeceği süre içerisinde 
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yapılmasını MÜŞTERİ'ye bildirecek olup, bildirilen süre içerisinde bu güncellemelerin yapılması 

MÜŞTERİ sorumluluğundadır.  HALK YATIRIM algoritma platformu tarafından üretilen emirlerin 

Borsa'ya iletilmesi için gerekli network altyapısının ve platformdan gelecek emirleri borsaya iletecek 

yazılımın ve bunların sürekliliğinin temini için gereken bakım hizmetini sağlamakla sorumludur.   

b. Algoritma Platformu'nun HALK YATIRIM sistemlerinde barındırılmasının müşteri tarafından 

istenmesi durumunda, HALK YATIRIM algoritma yazılım platformunun çalışması  için gerekli olan 

donanım ve işletim sistemi desteğinin verilip verilmeyeceği kararında serbesttir. Destek verileceği 

kararı alınması halinde, Donanımın ve işletim sisteminin mücbir sebepler hariç sürekli çalışır durumda 

olmasından HALK YATIRIM sorumlu olacaktır. Ayrıca, HALK YATIRIM algoritma platformu tarafından 

üretilen emirlerin borsaya iletilmesi için gerekli olan network altyapısının ve platformdan gelecek 

emirleri borsaya iletecek yazılımın ve bunların sürekliliğinin sağlanması için gereken bakım hizmetinin 

sağlanmasından sorumludur.  

Algoritma sisteminin HALK YATIRIM’da veya HALK YATIRIM dışında barındırılması durumlarında  

BORSA’ya erişim için ihtiyaç duyulan ve üçüncü taraf firmalar tarafından sağlanan kiralık hat, 

radyolink, ADSL gibi erişim hizmetlerinde meydana gelen kesinti ve yavaşlık problemlerinden HALK 

YATIRIM sorumlu değildir. 

Uygulama sistemi seviyesinde Bakım Hizmeti: 

Uygulama sistemi seviyesinde bakım hizmeti;  algoritma platformuna, Platform uygulamasının 

sürekliliğinin ve performansının sağlanmasına ilişkin bakım hizmetidir. HALK YATIRIM, kendisi 

tarafından sağlanmayan uygulamaların, uygulama seviyesinde bakım hizmetinden sorumlu olmayıp 

MÜŞTERİ sorumludur.  Uygulama seviyesinde yapılması gereken mevzuatsal ve yasal zorunluluklar, 

HALK YATIRIM tarafından müşteriye iletilir. MÜŞTERİ, yapılması gereken mevzuatsal ve yasal 

zorunlulukları HALK YATIRIM tarafından kendisine bildirilecek süre içerisinde yerine getirmeyi kabul 

eder. MÜŞTERİ söz konusu yükümlülüklerini gereği gibi eksiksiz ve tam olarak yerine 

getirmemesinden doğan gerek kendisinin gerekse HALK YATIRIM’un uğradığı/uğrayacağı her türlü 

zarardan kendisinin sorumlu olduğunu, HALK YATIRIM’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı ilk 

talepte derhal tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.  MÜŞTERİ, yapılması gereken 

mevzuatsal ve yasal zorunlulukları HALK YATIRIM tarafından kendisine bildirilecek süre içerisinde 

yerine getirmemesi halinde, HALK YATIRIM’un Çerçeve sözleşme hükümleri çerçevesinde kendisi 

adına açılan yatırım hesabını mevzuatsal ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi için kendisine 

belirtilen sürenin sonunda tek taraflı olarak kapatılabileceğini, platform kullanımını ve/veya 

işlemlerini durdurabileceğini veya sözleşmeyi fesih suretiyle hükümsüz kılabileceğini, bu kısıtlamalar 

nedeniyle hesabında oluşabilecek her türlü zarardan HALK YATIRIM’u sorumlu tutmayacağını 

gayrıkabili rücu kabul ve beyan eder. 

 2.Platform'un HALK YATIRIM Ağı Dışında olması: HALK YATIRIM, MÜŞTERİ'nin kullandığı Platform 

üzerinden gelen emirlerin iletilmesini sağlar. Bu yöntemde emirlerin üretildiği ve gönderildiği 

Platform HALK YATIRIM ağı (“network") dışında olup gerek bu Platform'un çalışması gerekse de 

barındırılmasıyla ilgili HALK YATIRIM’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. HALK YATIRIM emirlerin kendisine 

teslim edildiği, iletildiği kanalı çalışır vaziyette tutarak emirleri Borsa'ya iletmekle yükümlüdür. Bu 

durumda MÜŞTERİ Platform'u kullanması için kendi talebi uyarınca seçtiği Platform Sağlayıcıya gerekli 

olan lisans veya kiralama ücretini kendisi öder, ya da bu tutarı HALK YATIRIM ödeyerek MÜŞTERİ'den 
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tahsil edebilir, ya da HALK YATIRIM’ın kendi takdiri uyarınca MüŞTERİ'nin verimliliğine bağlı olarak 

MÜŞTERİ’den tahsil etmeyebilir. 

MADDE 4 – MÜŞTERİ’NİN HAK  VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1 MÜŞTERİ'nin emirlerini iletebilmesi ve platformu kullanabilmesi için bilgisayarının yeterli seviyede 

bir konfigürasyona, iyi durumda kesintisiz, güvenli bir internet bağlantısına sahip olması 

gerekmektedir. MÜŞTERİ platformu kullanabilmesi için bu koşulları sağlaması gerektiğini bildiğini 

HALK YATIRIM'a, Eşyerleşim merkezine ve Platform'a sağlayacağı erişimlerde yaşayacağı yavaşlık, 

donma, kesinti, güvenlik vb. problemlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan 

eder.  

HALK YATIRIM, müşterinin gönderdiği emirlerin büyüklüğünü ve frekansını takip eder. Müşteri 

algoritmik emir gönderirken HALK YATIRIM emir gönderim sistemlerinde başka müşterilerin emir 

göndermesini yavaşlatacak veya durduracak şekilde emir gönderiyorsa HALK YATIRIM müşterinin 

elektronik ortamdan emir gönderimini durdurabilir, telefonla emir göndermesini talep edebilir veya 

müşteriyle yapılmış olan çerçeve sözleşmeye dayanarak müşterinin hesabını işleme kapatabilir.   

Algoritmik emir ileten her müşteri işbu sözleşme haricinde Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesini de 

imzalar.  

Müşteri kendisine verilen kullanıcı kodu ve şifre ile sadece kendisi emir iletebilir. Kullanıcı kodu ve 

şifrenin başkasına kullandırılması durumunda doğabilecek zararlardan müşteri sorumludur.   

4.2. Algoritma Platformu'nun HALK YATIRIM ağında barındırılmaması durumunda MÜŞTERİ'nin HALK 

YATIRIM sistemlerine ve Platform’a girişi için gereken kullanıcı kodu ve şifresi HALK YATIRIM 

tarafından e-posta ile MUŞTERİ’nin işbu sozleşmede bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir. 

MÜŞTERİ, kendisine iletilen kullanıcı kodu ve şifrenin gizliliğini sağlamaktan ve sisteme ilk girişi anında 

şifresinin değiştirilmesinden sorumludur. 

4.3. Algoritma Platformu'nun HALK YATIRIM sistemlerinde barındırılması ve müşterinin emirleri kendi 

sisteminden HALK YATIRIM sistemine göndermesi durumunda ise HALK YATIRIM’ın  Bağlantı Kuralları 

Dökümanı RoE (Rules of Engagement) bilgileri MÜŞTERİ ile paylaşılacaktır. HALK YATIRIM’a emir 

iletilebilmesi için MÜŞTERİ tarafından Kurallar Dökümanına Uygun sistem entegrasyonu yapılması 

gerekmektedir. Ayrıca MÜŞTERi'nin kendi sunucusuna erişmek için gerekli olan VPN kullancı kodu ve 

şifre bilgileri de HALK YATIRIM tarafından e-posta ile MÜŞTERİ’nin İşbu sözleşmede bildirdiği eposta 

adresine gönderilecektir. Kullanıcı kodu  ve şifresi ile Platforma giriş yapan MÜŞTERİ algoritma yazma, 

kendi yazdığı algoritmalar üzerinde değişiklik yapma, algoritmalarını takip etme imkanına sahiptir. 

MÜŞTERİ’nin kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yapılan andan itibaren mücbir sebeplerden kaynaklanan 

riskler dahil gerçekleştirilen tüm işlemlerden kaynaklanan risklerin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. 

4.4.MÜŞTERİ 4.2, 4.3 ve 4.6 maddeleri uyarınca kendisine verilen hesap no, kullanıcı kodu, şifre ve 

diğer bilgilerin gizliliğini sağlamaktan ve sisteme ilk giriş anında şifresinin değiştirilmesinden 

sorumludur. Bu bilgileri kural olarak üçüncü kişilerle paylaşamaz, kullandıramaz. MÜŞTERİ, şifresinin 

kendisi haricinde üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını tespit etmesi halinde HALK YATIRIM'a en kısa 

sürede bilgi vermelidir. HALK YATIRIM tarafından bildirimin alınmasına kadar gerçekleşecek işlemlerin 

sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir. HALK YATIRIM bu durumda ağa ("network”) ve/veya Platform'a giriş/ 

Platform üzerinden emir iletim yetkisini kaldırabilir. MÜŞTERİ söz konusu yükümlülüklere uymaması 
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nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu, bu nedenle HALK 

YATIRIM'a herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. 

4.5. MÜŞTERİ tüzel kişi olması halinde tüzel kişi adına işlem yapmaya yetkili kişiler, bu kişilere ait 

iletişim bilgileri ve kimlik örnekleri ve imza sirküleri işbu Sözleşme'nin imzalanması sırasında MÜŞTERİ 

tarafından HALK YATIRIM'a bildirilir. MÜŞTERİ kendisine verilen hesap no  ve şifre ile Platform'a giriş 

için sadece kullanıcı kodu ve işlem yetkilisi kişiler aracılığı ile işlemlerin gerçekleştirileceğini ve işlem 

yetkilisi bu kişileri HALK YATIRIM’a yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ işlem 

yetkilisi olarak bildirilen kişilerde değişiklik olması halinde en seri haberleşme aracı ile ve ayrıca yazılı 

olarak HALK YATIRIM'a derhal bilgi vermesi gerektiğini ve temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir imza 

sirkülerini sunması gerektiğini, HALK YATIRIM'ın Platform aracılığıyla ve HALK YATIRIM’a ibraz edilen 

güncel  imza sirkülerine uygun olarak talimat veren kişilerin MÜŞTERİ’yi işlem yapma konusunda 

temsile yetkili olduğunu varsaydığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 4.6. Platform aracılığı ile müşterek hesap için emir iletilmesi halinde, müşterek hesap sahiplerinden 

herbiri  diğer hesap sahibi veya sahiplerinin  Platform ile verdiği emirlerden Platform’un kullanımı ile 

ilgili doğacak tüm borçlardan ve yükümlülüklerden HALK YATIRIM'a karşı müteselsilen sorumlu 

olduklarını, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin Platform'un kullanımından dolayı diğer 

hesap sahiplerinin karşılaşabileceği zarar, ziyan  ve kayıplardan HALK YATIRIM'ın her ne nam altında 

olursa olsun sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Münferit kullanımlı müşterek 

hesap sahiplerinden birinin vekil ataması durumunda, vekaleten yapılacak işlemler tüm  ortaklar için 

bağlayıcı olacaktır. 

Müşterek hesaplarda Platform’a giriş için gereken kullanıcı kodu ve şifresi HALK YATIRIM tarafından 

müşterek hesap sahiplerinden yalnızca birinin e-posta adresine gönderilecektir. Müşterek hesaplarda 

Platform’dan yapılacak işlemler için “Müşterek Hesap/larda Platform kullanıcı kodu ve şifre Gönderim 

Muvafakat” metninin tüm müşterek hesap sahipleri tarafından imzalanması gerekmektedir. 

Müşterek hesap sahipleri, işbu metinde belirledikleri müşterek hesap sahibinin e-posta adresine, 

platform kullanıcı kodu ve şifresinin HALK YATIRIM tarafından gönderilmesini, bu durumda yapılacak 

işlemlerin tüm hesap sahibi ortaklar için bağlayıcı olacağını müşterek hesaptan yapılacak işlemler 

nedeniyle gerek kendisi gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan HALK YATIRIM’a karşı 

herhangi bir hak / zarar talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan ederler. 

4.7. Platform’a ilişkin programı MÜŞTERİ kendisi bilgisayarına yükleyebileceği gibi HALK YATIRIM veya 

Platform Sağlayıcı tarafından da yüklenebilir. MÜŞTERİ’nin Platform’u kullanabilmesi için Platform’un 

MÜŞTERİ tarafından bilgisayarına sorunsuz bir şekilde yüklenmiş olması ya da Platform’a bağlanılmış 

olması gerekir. MÜŞTERİ, Platform’u kullanabilmesi için yeterli seviyede teknik ve piyasa bilgisi ve 

tecrübesine sahip olması, gerektiğini, aksi durumda platformu kullanabilmesinin mümkün 

olmayacağın, HALK YATIRIM’ın yapılacak kodların doğruluğunun kontrolü yükümlülüğünün 

olmadığını, yapacağı hatalı kodlamalar ve işlemler nedeniyle oluşabilecek zararlardan yalnızca 

kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. 

4.8. MÜŞTERİ’nin sahip olduğu stratejiyi kodlayabilmesi için Platform’un gerektirdiği kodlama 

konusunda teknik bilgisi yoksa veya yetersiz ise bu konuda Platform Sağlayıcı’dan ve/veya üçüncü bir 

kişiden de destek alabilir. Bu durumda destek alınan firma veya kişi ile MÜŞTERİ arasındaki bir ilişki 

söz konusu olacak olup, HALK YATIRIM’ın bu ilişkiye taraf olmaması sebebiyle hiçbir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, üçüncü bir kişi olan uzmandan alacağı destek hususunda HALK 
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YATIRIM’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını bildirdiğini ve kendi kullanıcı kodu ve şifresi ile 

gerçekleştirilecek tüm algoritmik işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan 

eder. 

4.9. MÜŞTERİ üçüncü kişiden sağladığı ve kullandığı Platform üzerinde sağlanan sözleşme konusu 

ürün ve yazılımları hukuken geçerli şekilde kullanma hakkını haiz olduğunu, hakları kullanma ve/veya 

yeniden kullanıma konu etme hususunda her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sınırlamaya 

tabi olmadığını ve üçüncü kişilere ait fikri ve sınai hakları ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder. Bu 

Platform ve yazılımların, üçüncü kişilerin lisansı olarak verdiği kodları/ dokümantasyonları içermeleri 

halinde, kodların/ dokümantasyonun seçimi ve bunların lisanslı ürün ve diğer yazılımların üretimi, 

lisansın da kullanılması ve/veya üçüncü kişilere kullandırılması; başkaca bir yazılıma esas teşkil 

edilmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye ait olup 

üçüncü kişilerin bu husustaki her türlü taleplerinin muhatabı yine münhasıran MÜŞTERİ olacaktır. 

MÜŞTERİ, üçüncü kişilerin fikri hak ihlalinden doğan talepler bakımından tüm sorumluluğun 

münhasıran kendisine ait olduğunu ve bu hususta doğacak hak ve mahrumiyet iddialarından dolayı 

HALK YATIRIM’ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda; MÜŞTERİ üçüncü 

kişilere HALK YATIRIM’dan herhangi bir talepte bulunulması halinde; kendisine yapılacak ilk yazılı 

bildirim akabinde bahse konu talepleri karşılayacağını; bu sebeple HALK YATIRIM nezdinde doğmuş 

doğabilecek tüm zarar ve ziyanı ilk talep halinde derhal tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve 

taahhüt eder.   

4.10. MÜŞTERİ her ne saik ve yöntemle olursa olsun Platform’daki verileri elektronik ortamda 

ve/veya basılı olarak ve/veya sair yollarla yayınlayamaz, dağıtamaz, üçüncü şahısların kullanımına 

tahsis edemez. 

4.11. Platform’da yer alan her türlü isim ve/veya logo izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, 

değiştirilemez. Platform’da yer alan Borsa adı altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakkının tamamen 

Borsa’ya ait olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş olup, bu bilgilerin MÜŞTERİ tarafından tekrar 

yayınlanması, çoğaltılması, alt lisans ile kullandırılması, değiştiriilmesi, ileride kullanılmak üzere 

saklanması yasaktır. Aksi halde MÜŞTERİ, HALK YATIRIM’ın uğrayacağı zararı ilk talepte herhangi bir 

ihtara gerek kalmaksızın, derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve tahhüt eder. 

Her türlü cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. 

4.12. Platform, Platform’un üzerinde çalıştığı sistem, yazılım ve program ve benzeri bileşenlerin fikri 

mülkiyet ve kullanım hakları bileşenleri temin edildiği üçüncü kişilere ait olup telif hakları HALK 

YATIRIM’a ait olmayan her türlü bileşenlerin geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmaması                 

nedeniyle MÜŞTERİ’nin uğrayacağı her türlü zarardan HALK YATIRIM sorumlu değildir. 

MÜŞTERİ Platform’daki bileşenleri kısmen veya tamamen ilgili üçüncü kişilerden izin almadan 

kullanamaz, kullandıramaz. Aksi halde HALK YATIRIM’ın uğrayacağı zararı ilk talepte herhangi bir 

ihtara gerek kalmaksızın derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahür eder. 

4.13. MÜŞTERİ, Platform’da yer alan veri sağlayan veri yayın kuruluşları veya Borsa ile veri alabilmesi, 

kullanabilmesi için imzalaması gereken her türlü sözleşmeleri, taahhütnameleri ve benzeri belgeleri 

imzalayacağını, söz konusu sözşleşmelerden kaynaklanan her türlü yükümlülüğün kendisine ait 

olduğunu, HALK YATIRIM’ın MÜŞTERİ’nin  veri yayın kuruluşları veya Borsa ile imzaladığı 

sözleşmelerden dolayı hiçbir sorumluluğu olmadığını, veri yayın kuruluşları veya Borsa ile imzalaması 
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gereken sözleşmeleri veya benzeri belgeleri imzalamaması veya bunlarda yer alan şartlara uymaması 

halinde veri yayın kuruluşları veya Borsa tarafından veri yayınının geçici veya kalıcı, kısmen veya 

tamamen kesilebileceğini, HALK YATIRIM tarafından Platform’un kullanıma kapatılabileceğini, 

belirtilen ve benzeri durumlara ilişkin olarak HALK YATIRIM’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

4.14. MÜŞTERİ, Platform’a veya Platform’daki bileşenlere ilişkin güncelemeleri takip etmemesi veya 

güncellemeleri yapmaması halinde doğabilecek zararlardan HALK YATIRIM’ın sorumlu olmadığını 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.15. MÜŞTERİ emirleri HALK YATIRIM tarafından Platform aracılığı ile Borsa’ya iletilecektir. Platform 

üzerinde verilen emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. 

4.16. MÜŞTERİ, Platform aracılığı ile verilen emirler kendi nam ve hesabına yerine getirdiğini , bu 

işlemlerden doğan kar ve zarar sorumluluğunun tamamen MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul ve beyan 

eder. MÜŞTERİ, Platform aracılığı ile iletilen emirlerin kendisi tarafından verildiğini kabul ve taahhüt 

eder. Platform aracılığı ile alım ve satım emri verilmiş olmasına rağmen herhangi bir işlem 

gerçekleştirmediğini iddia eden MÜŞTERİ, emri verdiğini ve HALK YATIRIM’ın kusuru ile işlemin 

gerçekleştirilmediğini ispatla yükümlüdür. 

4.17. MÜŞTERİ’nin Platform aracılığı ile emir verdiği anda, hesabında işlemin gerçekleşeceği para 

birimi dışında başka para birimlerinden oluşan nakdin olması durumunda Platform tarafından 

MÜŞTERİ’nin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit işlem para birimine dönüştürülecektir. MÜŞTERİ 

dönüşüm işlemlerinde kullanılacak yabancı para kurlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul, 

beyan ve taahahüt eder. MÜŞTERİ, yabancı para kurlarının hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan, 

hesapta kısıt (haciz, ihtiyari tedbir ve benzeri) bulunması sebebiyle mevcut tutarın 

kullanılmamasından hiçbir şekilde HALK YATIRIM’ı sorumlu tutamaz. 

4.18. MÜŞTERİ Platform’da yayınlanabilecek hatalı, yanlış, eksik veri ve benzeri durumlarda Borsa’da 

gerçekleştirilen emirlerin MÜŞTERİ’ye herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın iptal 

edilebileceğini, bu nedenle HALK YATIRIM’ın karşılaşabileceği tüm zarar ve/veya ödemekle yükümlü 

olabilleceği tüm ceza ve masrafların HALK YATIRIM tarafından MÜŞTERİ hesaplarına 

yansıtılabileceğini kabul ve beyan eder. 

4.19. Platform’da alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teminatlara ilişkin kontroller 

otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup, MÜŞTERİ kendisine en seri iletişim aracıyla (telefon, e-

posta, elektronik ortam, faks ve benzeri) herhangi bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama 

çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket 

edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan 

kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle HALK YATIRIM’a her ne nam altında olursa her hangi bir 

talepte ya da itirazda bulunmayacağını kabul ve beyan eder.  

MÜŞTERİ, hesabında yetersiz teminat olmasına rağmen gönderdiği ve sistemsel nedenlerle kontrol 

edilemeden işleme dönüşen VİOP emirleri ile ilgili olarak, gerekli teminatı Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’nda belirtilen koşullar dahilinde gün içinde tamamlamayı, gün içinde tamamlanmayan 

teminat açığının teminat tamamlama çağrısında belirtilen tarihte Takasbank tarafından belirlenen 

işlem saatindenbir saat öncesine kadar, Başlangıç Teminatı seviyesine yükseltmeyi ve bu tür 
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işlemlerden doğacak riskin, kendi sorumluluğunda olduğu her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin 

sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 

4.20. MÜŞTERİ Platform'da işlem yapılan fiziki teslimatli türev araçların veya söz konusu türev 

araçlardaki pozisyonun kapatılmasına ilişkin herhangi bir anda yapılabilecek her türlü bildirimin 

bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, aksi halde karşılaşabileceği her türlü 

zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle HALK YATIRIM'a her ne nam altında 

olursa olsun her hangi bir talep ve itirazda bulunmayacağını kabul ve beyan eder. 

4.21. MÜŞTERİ Platformda kullanacağı algoritma veya algoritmaları sadece kendi hesapları ve 

vekaleten yetkili olduğu hesaplar için çalıştırabilir. Bu hesaplar dışında kendisine ait olmayan veya 

vekil olmadığı hesaplar için algoritmik emir gönderemez. 

4.22. MÜŞTERi Platform'u kullanarak HALK YATIRIM'ın bilişim sistemlerinin güvenliğini tehlikeye 

sokacak, bozacak, aksatacak, kilitleyecek, yoğunluk yaratacak işlemler yapamaz; emirler veremez. 

MÜŞTERİ’nin  bu hususlara aykırı işlem yaptığının, emir verdiğinin tespit edilmesi halinde, HALK 

YATIRIM bildirimde bulunmaksızın MÜŞTERİ'nin emir iletimini durdurabilir veya kısıtlayabilir. 

MÜŞTERİ doğrudan HALK YATIRIM’ın bilişim sistemlerine yönelik olarak yetkisiz erişim, yetkisiz bilgi 

dağılımı ve yetkisiz bilgi paylaşımı girişiminde bulunmayacağını, bu tür girişimleri önlemek amacıyla 

HALK YATIRIM tarafından alınacak her türlü tedbiri uygulayacağını, böyle bir girişimin tespiti halinde 

durumu en hızlı şekilde HALK YATIRIM'a bildireceğini ve girişimi engelleyeceğini, kendisinin bu ve 

benzeri eylemleri nedeniyle HALK YATIRIM veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü zarar 

ziyani ilk talepte her hangi bir ihtarnameye gerek kalmakszan nakden ve defaten tazmin edeceğini 

kabul ve beyan eder. 

4.23. MÜŞTERİ yürürlükteki kanun, mevzuat ve tüm yasal düzenlemeler ile MÜŞTERİ’ye bildirilen 

HALK YATIRIM kurallarına aykırı olabilecek algoritmalar oluşturamaz ve çalıştıramaz. MÜŞTERİ, 

BORSA İSTANBUL A.Ş.’nin 2017/50 sayılı yazısı doğrultusunda, kullanılan algoritmalarla ilgili talep 

edilen bilgileri işlemlere başlarken ve daha sonra gerektiğinde HALK YATIRIM’a sağlamayı kabul eder. 

4.24. MÜŞTERİ bilgisi dahilinde ve/veya bilgisi olmaksızın Platform'u kullandığı bilgisayar ve/veya 

mobil cihazdan HALK YATIRIM'a doğru  gerçekleşecek güvenlik saldırıları nedeniyle HALK YATIRIM 

veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü zararı ilk talepte herhangi bir ihtara gerek 

kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve beyan eder.  

4.25. Platform kullanılarak verilen emirlere ilişkin MÜŞTERİ ve HALK YATIRIM’ın kayıtlarında farklı 

bilgi yer alıyor ise, HALK YATIRIM kayıtları geçerli kabul edilecektir.  

4.26.İş bu Sözleşme kapsamında HALK YATIRIM tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanan haklar her ne nam 

altında olursa olsun MÜŞTERİ tarafından bir başkasına devredilemez. Aksi takdirde, fikri sınai hak 

ihlalinden, böyle bir kullandırımdan ve bunun tüm sonuçlarından münhasıran MÜŞTERİ sorumlu 

olacaktır. 

4.27. M ÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında yararlandığı hizmetlerden faydalanarak gerçekleştirdiği suç 

teşkil edebilecek gerek adli gerekse idari cezayı gerektiren veya suç teşkil etmeyen ancak sermaye 

piyasası mevzuatı uyarınca piyasa bozucu sayılabilecek nitelikteki eylemlerinden sadece kendisinin 

sorumlu olduğunu,  HALK YATIRIM'a bu nedenle herhangi bir suç veya sorumluluk atfedilemeyeceğini 

ve söz konusu eylemleri sebebiyle HALK YATIRIM ve/veya üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek her 
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türlü zararı herhangi bir ihtarnameye gerek kalmaksızın ilk talepte peşinen ve defaten tazmin 

edeceğini, bu işlemleri nedeniyle düzenleyici kurum ve kuruluşların kurumumuz aracılığıyla 

kendisinden talep edebileceği her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri yükümlülüğün yerine getirilmesi 

gereken süre içerisinden HALK YATIRIM'a teslim edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

4.28. MÜŞTERİ, Platform’a giriş için kullanılan kullanıcı kodu ve şifrenin ve Platform’un yüklendiği 

bilgisayarın çalınma, kayıp veya üçüncü şahısların eline geçmesi, kullanılmasından doğacak her türlü 

mali, hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, kaybolması, çalınması ve herhangi bir şekilde 

zilyetliğinden çıkması ve veya iradesi dışında herhangi bir işlemin gerçekleştiğini öğrenmesi halinde 

yasal olarak bu durumu bildirmekle yükümlü olduğu mercilerin yanısıra en seri haberleşme aracı ile 

derhal HALK YATIRIM'a bildirmek, platformun kapatılmasını talep ederek kapatılmasını sağlamak ve 

yazılı olarak teyit etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ hukuka aykırı kullanımında ve/veya HALK YATIRIM'a 

bildirim yapmaması halinde kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak yapılan tüm işlem/ler/den tüm zarar 

ve ziyan ve her türlü kayıplardan kendisinin sorumlu olduğunu HALK YATIRIM'a her ne nam altında 

olursa olsu herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.29. Platform aracılığı ile işlem yapılan Borsa veya diğer yasal otoriteler MÜŞTERİ'nin işlemleri veya 

sair konularda denetlemeler yapabilir. Bu denetlemeler neticesinde HALK YATIRIM nezdinde 

doğabilecek her türlü zarar ve ziyan MÜŞTERİ’den tazmin edilecektir. 

 4.30. MÜŞTERİ, hiç bir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, Platform'un işleyişi 

nedeniyle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararlar, kar 

mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği her türlü zararlardan, HALK YATIRIM’ın 

ve/veya HALK YATIRIM personelinin kusurlu olduğu haller hariç olmak üzere, HALK YATIRIM'ı sorumlu 

tutamaz ve HALK YATIRIM'dan talepte bulunamaz. Bu kapsamda HALK YATIRIM nezdinde ve buna 

bağlı olarak üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan MÜŞTERİ sorumludur. 

4.31. MÜŞTERİ, Platform'un internet dahil elektronik ortamlar üzerinden emir ileten bir uygulama 

olduğunu kabul etmiş olup bu kapsamda kendisine ve/veya HALK YATIRIM'a iletişim hizmetini 

sağlayan internet servis sağlayıcılarından, mobil iletişim hizmetlerinden, Türkiye'nin ulusal veya 

uluslararası internet bağlantılarında, mobil iletişim sistemlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisi 

veya HALK YATIRIM merkezli olarak internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans 

kayplarından HALK YATIRIM'ı kesinlikle sorumlu tutamaz. Platform'un kullanılması için gerekli iletişim 

alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. 

4.32. MÜŞTERİ, Platform'un kesintisiz işlemesi, hatasız olması, MÜŞTERİ amaçlarına uygunluğunun 

garantisi de dahil olmak üzere sarih, zımni, yasalardan veya taraflarca yapılan görüşmelerden 

kaynaklanan hiçbir garantinin HALK YATIRIM tarafından kendisine verilmediğini kabul ve beyan 

etmiştir. 

 4.33. MÜŞTERİ, HALK YATIRIM'ın 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanun, söz konusu kanunun uygulanmasına yönelik olarak yürürlükte olan veya daha sonra yürürlüğe 

girecek olan yönetmelik, tebliğ ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan veya kaynaklanacak 

sorumluluklar kapsamında, MÜŞTERİ'nin işlemlerini takip ve kontrol etmek, işlemlerde tutar ve işlem 

sayısı, limit belirlemek dahil her türlü tedbiri alabileceğini, HALK YATIRIM tarafından alınacak 

tedbirler nedeniyle karşılaşabileceği zarar, ziyan ve kayıptan HALK YATIRIM'ın hiçbir şekilde sorumlu 

olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
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4.34.Algoritma Platformu veya Algoritma kodu kaynaklı, Algoritma Platformu'nun yanlış veya kötü 

niyetli olarak çalıştırılması nedeniyle HALK YATIRIM’ınyazılım ve donanım sistemlerinde ortaya 

çıkabilecek sorunlardan ve/veya bu sorunlar sebebiyle etkilenebilecek HALK YATIRIM'ın ve/veya 

üçüncü kişiler ve/veya diğer müşterilerinin uğrayabileceği her türlü zararlardan MÜŞTERİ  

sorumludur. MÜŞTERİ, HALK YATIRIM ve/veya diğer müşterileri ve/veya üçüncü kişiler nezdinde 

oluşabilecek her türlü zararı herhangi bir ihtarnameye gerek kalmaksızın ilk talepte peşinen ve 

defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.35. MÜŞTERİ, 3. kişi olan Platform sağlayıcı ile çalışması durumunda HALK YATIRIM'ın bu kişilerle 

HALK YATIRIM sistemlerine zarar verilmeyeceğinin ve sunulacak hizmetler ve Platform ve Platform’un 

kurulduğu sistem ile ilgili teknik bilgiler, resimler, tasarım özellikleri, ara yüz bilgileri, program 

dökümleri ve algoritmalar, iş planları ve programları, veriler ve benzeri gizli bilgiler dahil ve fakat 

bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tarafın ticari faaliyetlerine ilişkin hiçbir gizli bilgiyi ifşa 

etmeyeceğini taahhüt altına alındığı bir güvenlik ve gizlilik sözleşmesi imzalayacağını, 3. Kişi olan 

Platform Sağlayıcı’nın güvenlik ve gizlilik sözleşmesi imzalamaması durumunda MÜŞTERİ ile 

çalışılamayabileceğini, emirin kabul edilmeyebileceğini kabul ve beyan eder. 

4.36. MÜŞTERİ, kullandığı algoritma kodunu üçüncü kişiler tarafından ele geçirilemeyecek şekilde 

sunucuda barındırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin bu yükümlülüğüne uymaması sebebiyle algoritma 

kodunun üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda MÜŞTERİ, HALK YATIRIM’ın hiçbir 

sorumluluğu olmayacağını, bu sebeple uğradığı veya uğrayacağı tüm zararlara ilişkin olarak HALK 

YATIRIM’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ gönderdiği 

emirlerin HALK YATIRIM risk sisteminden geçirileceğini hem HALK YATIRIM'a hem de diğer 

müşterilere zarar verebilecek ya da borsanın kurallarına uymayan emirlerin Borsa'ya iletilmeden 

kendisine her hangi bir bildirim yapılmasına onay alınmasına gerek kalmaksızın HALK YATIRIM 

tarafından iptal edileceğini bildiğini de kabul eder. 

4.37. MÜŞTERİ, herhangi bir veya daha fazla gerçek/sanal portföyün işlemlerinin takip edilmesine 

yahut kopyalanmasına dayanan algoritma kodu kullanılacak olması halinde işbu sözleşme anında 

HALK YATIRIM’ın yazılı olarak bilgilendireceğini, bahse konu kodu sonradan kullanacak olması halinde 

kullanmaya başlamadan önce bu hususta en seri haberleşme vasıtasıyla HALK YATIRIM’ı 

bilgilendirecğini kabul ve taahhüt eder. 

4.38. MÜŞTERİ tarafından kullanılan Algoritma Platformu'na ve bağlı her türlü lisanslı ürünler ve diğer 

yazılımlar, MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ kendisine sağlanan sözleşme konusu ürün ve 

yazılımları hukuken geçerli şekilde kullanma hakkını haiz olduğunu, hakları kullanma hususunda her 

ne nam altında olursa olsun herhangi bir sınırlamaya tabi olmadığını ve üçüncü kişilere ait fikri ve 

sinai hakları ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder. Bu ürün ve yazlımların üçüncü kişilerin lisanslı 

olarak verdiği kodlar/dokümantasyonları içermeleri halinde, yazılımların, kodların/ dokümantasyonun 

seçimi ve bunların lisanslı ürün ve diğer yazılımların üretimi, lisansın da kullanılması, başkaca bir 

yazılıma esas teşkil edilmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk münhasıran 

MÜŞTERİ olacaktır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilerin fikri hak ihlalinden doğan 

talepler bakımından tüm sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu ve bu hususta doğacak 

hak ve mahrumiyet iddialarından dolayı HALK YATIRIM’ı ber'i kıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Bu kapsamda; MÜŞTERİ üçüncü kişilerce HALK YATIRIM’dan herhangi bir talepte bulunulması halinde; 

kendisine yapılacak ilk yazılı bildirim akabinde bahse konu talepleri karşlayacağını bu sebeple HALK 



11 
 

YATIRIM nezdinde doğmuş doğabilecek tüm zarar ve ziyanı ilk talep halinde derhal tazmin edeceğini 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 5-HALK YATIRIM’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

5.1. HALK YATIRIM, MÜŞTERİ'nin Platform aracılığı ile vereceği alım satım emirlerini kısmen veya 

tamamen kabul etmeme, limit ve sınır koyma hakkına sahiptir. HALK YATIRIM, neden belirtme 

zorunluluğu olmaksızın bu durumu MÜŞTERİ'ye en seri haberleşme vasıtasıyla derhal bildirecektir. 

HALK YATIRIM'ın bildirimin MÜŞTERİ’ye ulaştığını kontrol yükümlülüğü bulunmamakta olup, re'sen 

işlem yapma hakkı saklıdır. 

5.2. HALK YATIRIM, MÜŞTERİ'nin platform aracığı ile ilettiği emirleri kendi emirleri ile birleştirebilir, 

emirleri bir arada gönderebilir.  

5.3. HALK YATIRIM, zorunlu durumlarda MÜŞTERİ’ye en seri haberleşme aracı ile bilgi vererek 

işlemlere geçici süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir, MÜŞTERİ'nin HALK YATIRIM 

sistemlerine bağlantısını ve/veya Platformu kullanım yetkilerini kaldırabilir. MÜŞTERİ’ye ulaşılmaması 

durumunda mevcut durum  HALK YATIRIM’ın takdirine göre diğer müşterileri etkileyen  olumsuz bir 

kesinti ve yoğunluk durumu oluşturuyor ise HALK YATIRIM'ın Platform’dan emir iletilmesini 

bildirimde bulunmaksızın durdurma hakkı ve/veya iletilen MÜŞTERİ emirlerini iptal etme hakkı 

saklıdır. MÜŞTERİ, Platform'dan emir iletiminin durdurulması ve/veya iletilen emirlerin iptal edilmesi 

nedeniyle uğradığı  veya uğrayacağı zararları HALK YATIRIM'dan talep etmeyeceğini kabul eder. 

5.4. HALK YATIRIM MÜŞTERİ'ye hiçbir şekil ve surette bildirim yapılmasına gerek kalmaksızın yazılım, 

donanım ve iletişim sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Yazılım içinde ilave servisler açabilir, mevcut 

servisleri değiştirebilir veya sonlandırabilir. MÜŞTERİ bu durumun Sözleşme'nin feshi sonucunu 

doğurmayacağını ve herhangi bir zarar ve tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. 

5.5. HALK YATIRIM, Platform’un bu Sözleşme’de belirtilen koşullara uygun olarak kullanıp 

kullanılmadığını dilediği zaman denetleme hakkına sahiptir.  

5.6. Platform'un çalışacağı sunucunun HALK YATIRIM'ın ağı dışında yani Platform Sağlayıcı’nın 

sunucularında veya MÜŞTERİ'ye ait sunucuda bulunması durumunda HALK YATIRIM sadece kendisine 

gelen emirlerin Borsa'ya iletilmesinden sorumlu olacaktır, MÜŞTERİ, bunun dışındaki tüm işletim 

sorumluluğunun ilgili Platform Sağlayıcı'ya ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. 

 5.7. HALK YATIRIM, Platform'a ve Platform üzerinde çalışan algoritmalara ve Platform bileşenlerine 

gerekli gördüğü zaman kendi güvenlik kontrollerini yapma ve/veya kendi yetkilendirdiği üçüncü kişi 

bir güvenlik şirketi vastası ile güvenlik kontrollerini yaptırma yetkisine sahiptir. MÜŞTERİ, HALK 

YATIRIM'ın belirtilen kontrolleri yapma yetkisine sahip olduğunu kabul eder.  

5.8. HALK YATIRIM, MÜŞTERİ'nin, Platform aracılığı ile ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi ve/veya 

teminatı var ise gelen işlem emirlerini kabul edebilir. HALK YATIRIM, MÜŞTERİ'nin Platform aracılığı 

ile yapacağı işlemlere bildirimde bulunmadan ve MÜŞTERİ onayı aranmaksızın limit sınır koyma, risk 

kontrolleri yapma hakkını saklı tutar.  
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5.9. HALK YATIRIM Platform’a yapılan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, iletişim araçlarının faaliyet 

göstermemesinden veya arızalanmasından, üretilen emir veya emirlerin yanlış yetersiz veya eksik 

olmasından sorumlu değildir. 

5.10. HALK YATIRIM, MÜŞTERİ'nin Platform'u kullandığı veya Platform sistemine bağlandığı bilgisayar 

ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetleri dolayısıyla maruz kalabileceği güvenlik  ihlalleri ve/veya 

saldırılardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu durumda MÜŞTERİ, HALK YATIRIM ve/veya diğer 

müşterileri ve/veya üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek her türlü zararı herhangi bir ihtarnameye 

gerek kalmaksızın ilk talepte peşinen ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahüt eder. 

5.11. HALK YATIRIM Platform'da güvenlik ve şifreleme tedbirleri almakta olup, Platform'dan iletilen 

MÜŞTERİ işlemlerinin içeriklerinin, MÜŞTERİ'nin internete bağlı bilgisayar ve/veya mobil cihazı ile 

HALK YATIRIM arasında iletimdeki herhangi bir noktada gizlilik ihlaline uğraması, işlemlerin içeriğinin 

kopyalanması, yeniden kullanması vb. durumlardan kaynaklanabilecek her türlü zararlardan HALK 

YATIRIM sorumlu tutulamaz.  

5.12. Platform aracılığı ile işlem yapılan Borsa'nın veya hizmet alınan kurumun HALK YATIRIM'dan 

herhangi bir MÜŞTERİ'ye veri aktarımının kısıtlanmasını ve/veya durdurulmasnı talep etme hakkı 

mevcuttur. Böyle bir durumda HALK YATIRIM bu talebi yerine getirmekle yükümlü olduğundan, HALK 

YATIRIM'a ve/veya Borsa'ya ve/veya hizmet alınan kuruma karşı herhangi bir hak ve alacak talebinde 

bulunulamaz . 

5.13. HALK YATIRIM, işbu Sözleşme tahtında muaccel hale gelmiş tüm alacaklarını, MÜŞTERİ’nin HALK 

YATIRIM nezdindeki hesap, hak ve alacaklarından, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nun ilgili 

hükümlerine uygun olarak re'sen takas, mahsup ve/veya virman suretiyle tahsil etme yetkisine 

sahiptir.  

MADDE 6. ÜCRET  

HALK YATIRIM'ın diğer tüm sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla iş bu sözleşme kapsamında 

sunulacak hizmetler için MÜŞTERİ'den talep edebileceği ücret masraf ve/veya komisyonlar aşağıda 

yer almaktadır. Ayrıca HALK YATIRIM, MÜŞTERİ özelinde sunulacak hizmetlere ilişkin ücret tarifesinde 

belirtilen ücretleri talep ve resen tahsil etmeye yetkilidir. 

MÜŞTERİ’den tahsil edilecek ücret, masraf, komisyon, müşteri özelinde sunulacak hizmetlere ilişkin 

ücret, masraf, komisyonlar Ek-1 Ücretlendirme Bilgi Formu'nda yer almaktadır.  

HALK YATIRIM, MÜŞTERİ'ye işbu sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen şekillerden birine uygun 

olarak sunulacak hizmet uyarınca MÜŞTERİ’den aşağıda yer alan ücret, masraf ve komisyonlardan 

birini ve/veya birkaçını talep etme hakkına sahiptir. HALK YATIRIM alacaklarını MÜŞTERİ 

hesaplarından re'sen de tahsil edebilir. 

ÜCRET 1: Sağlanan donanım, network bağlantıları ve temel işletim sistemlerinin kurulumu, ayakta 

tutulması ve takip edilmesini ayrıca sağlanan veri ve bağlantıları kapsayan ücretler  
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ÜCRET 2: BİST 'in uyguladığı eşyerleşim merkezindeki hizmetler bazında MÜŞTERİ’nin faydalandığı 

diğer hizmetler. (Hosting, drop copy, ITCH data, Gateway, PTRM vb.) 

MÜŞTERİ, HALK YATIRIM’ın bu maddede sayılan ücret, masraf ve komisyonları HALK YATIRIM 

nezdindeki hesaplarından resen tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul eder. 

MADDE 7 – GİZLİLİK 

MÜŞTERİ gerek bu Sözleşme süresince, gerekse de bu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra bu 

sözleşme kapsamında sunulacak hizmetler ve Platform ve Platform’un kurulduğu sistem ile ilgili 

teknik bilgiler, resimler, tasarım özellikleri, ara yüz bilgileri, program dökümleri ve algoritmalar, 

planları ve programları, veriler ve benzeri gizli bilgiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere 

diğer tarafın ticari faaliyetine ilişkin hiçbir gizli bilgiyi üçüncü şahsa ifşa etmeyecektir. Bu gizlilik 

yükümlülüğü MÜŞTERİ'nin çalışanları, yetkilileri ve/veya vekilleri için de geçerli olacaktır. İlgili 

mevzuat açısından bilgi istemeye yetkili makamlar tarafından MÜŞTERİ'den söz konusu gizli bilginin 

verilmesi talep edildiği takdirde, MÜŞTERİ HALK YATIRIM'ı derhal bilgilendirecektir. Bu gizlilik 

yükümlülüğü işbu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerin ihlali dışında herhangi bir yoldan kamuya mal 

olmuş bilgiler ve bu Sözleşme'nin akdedilmesinden önce taraflarca bilinen veya üçüncü bir şahıstan 

meşru yoldan alınmış bilgiler için geçerli değildir. Bu yükümlülük sözleşme sona erdikten sonra da 

süresiz olarak devam edecektir.  

MADDE 8. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ MÜŞTERi 

MÜŞTERİ,  Halk Bankası A.Ş ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş Sermaye Piyasası İşlemleri Ortak 

Çerçeve Sözleşmesi’nde ve/veya Halk Yatırım Sermaye Piyasası Araçları Alım- Satımına İlişkin Aracılık 

Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen temerrüt hüküm ve koşullarına ilave olarak Kanun’dan ve bu 

Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, başka bir 

ihtara gerek kalmaksızın temerrüte düştüğünü kabul eder. HALK YATIRIM’ın MÜŞTERİ ile akdettiği 

diğer sözleşmelerden kaynanlanan temerrüde ilişkin hakları saklıdır.  

MADDE 9. KAYITLARIN DELİL TEŞKİL ETMESİ 

 Bu sözleşme kapsamındaki işlemler nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda HALK YATIRIM'ın 

Platform aracılığı ile MÜŞTERİ'den emir aldığı durumlarda, HALK YATIRIM'ın defter, kayıt ve belgeleri 

ile mevcut olması durumunda telefon, faks, elektronik posta ve bilgisayar kayıtları v.b. türden kayıtlar 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu  193. maddesi uyarınca kesin delil teşkil edecektir. 

 MADDE 10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ  

Bu sözleşme, Taraflar arasında, süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflar en az bir ay önceden noter 

vasıtasıyla veya iadeli taahütlü mektupla ihbarda bulunmak kaydı ile neden göstermeksizin bu 

Sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.  

Sözleşmeler, en az bir nüsha olarak düzenlenir ve aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın 

imzasını ve yatırım kuruluşunun kaşesini ihtiva eden bir suret müşteriye verilir. Sözleşmenin yatırım 

kuruluşunda kalan aslının üzerine müşteri tarafından bir suretinin alındığı ibaresi yazılır ve imzalanır. 
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Yatırım kuruluşları 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 

hükümlerine uygun olarak müşterilerle çerçeve sözleşme akdedebilir. Sözleşmenin bu şekilde 

kurulabilmesi için 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu 

maddesinin ikinci fıkrası ve Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine 

uygun olarak sözleşmenin kurulma iradesinin müşteri tarafından açıklandığı ve sözleşmenin 

kurulmasına dair kabul beyanının, kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya elektronik 

ortamda tespit veya kayıt edilebildiği bir sistemin oluşturulmuş olması gerekir. Elektronik imza ile 

imzalanan sözleşmelerde kaşe ihtiva eden bir suretin müşteriye verilmesine gerek yoktur. Ancak 

elektronik imzalı ve yatırım kuruluşunun onayını ihtiva eden sözleşmenin bir suretinin müşteriye 

iletilmesi zorunludur. 

(3) Yatırım kuruluşları müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeleri daha sonra elektronik ortamda 

değiştirebilir. Bu durumda öncelikle müşterinin çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik 

yapılması hususunda yatırım kuruluşuna onay vermiş olması zorunludur. Çerçeve sözleşme 

değişikliklerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için elektronik imza kullanılması veya müşterinin 

elektronik ortama erişiminin yatırım kuruluşunun müşteriye atadığı şifre ile sağlanmış olması ve 

müşterinin ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması 

gerekmektedir. Bu durumda da ispat yükü ve bilgilerin saklanması bakımından ikinci fıkra hükümleri 

geçerlidir 

 

MÜŞTERİ’nin Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi, 

nedeniyle kendisine yapılan yazılı bildirime rağmen 1 günlük süre içerisinde bu  ihlalin sona 

erdirilmemesi halinde  veya  İşbu sözleşmenin eki olduğu Çerçeve Sözleşme'nin herhangi bir nedenle 

feshedilmesi /sona ermesi halinde ayrıca herhangi bir ihbar veya yazılı bildirime gerek kalmaksızın 

feshedilmiş sayılacaktır  

MADDE 11 – DEVİR VE TEMLİK YASAĞI 

MÜŞTERİ,bu sözleşmeden doğan/ doğacak hak ve yükümlülüklerini HALK YATIRIM’ın önceden yazılı 

izni olmadıkça üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. 

MADDE 12 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

MADDE 13 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

MÜŞTERİ, HALK YATIRIM ve/veya İştirakleri tarafından aktarılan gerçek kişilere ilişkin her türlü 

bilginin, tüzel kişilere ilişkin olmakla birlikte gerçek kişilere ilişkin bilgileri içeren her türlü bilginin 

kişisel veri olduğunu, bu bilgilerin 6698 SAYILI “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na” uygun olarak 

ve bu sözleşmedeki şartlara işleceneğini kabul eder. 

Bu sözleşmeden kaynaklana veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi 

Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. 
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MÜŞTERİ, HALK YATIRIM ve/veya İştirakleri’nin aktardığı kişisel verileri, iş bu Sözleşmeye ilişkin 

hizmet kapsamında, Sözleşme amacına uygun,işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, bu 

Sözleşme kapsamındaki hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, 

kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya 

anonim hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MÜŞTERİ, HALK YATIRIM ve/veya İştirakleri’nin aktarmış olduğu kişisel verilerin, hiçbir şekilde gerek 

yurt içindeki gerekse yurt dışındaki üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarmamayı, kişisel verilere 

hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, 

kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi,  her türlü 

teknik ve idari tedbirleri almayı, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince çıkarılacak 

tüm alt düzenlemelere uymayı ve gerekli olması halinde iş bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerini 

uyumlu hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MÜŞTERİ, herhangi bir şekilde HALK YATIRIM ve/veya İştirakleri’nin iş-bu Sözleşmedeki işlemler 

nedeni ile ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla “Kişisel Verileri Koruma Kuruluna” şikayet edilmesi halinde 

HALK YATIRIM ve/veya İştirakleri’ne her türlü belge, bilgi, ve hukuki desteği sağlayacağını, kişisel 

verisi işlenen gerçek kişi tarafından açılacak olan herhangi bir davada da yine her türlü belge bilgi ve 

hukuki desteği sağlayacağını, ayrıca MÜŞTERİ’den kaynaklanan bir nedenle davanın aleyhe 

neticelenmesi halinde HALK YATIRIM ve/veya İştirakleri’nin tüm zarar ve ziyanını ilk yazılı talep 

üzerine karşılanmayı kabul beyan ve taahhüt eder. 

MÜŞTERİ kendisinin ve/veya personelinin işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel 

verilerin herhangi bir üçüncü kişiye açıklanması, aktarılması halinde ya da üçüncü bir gerçek ya da 

tüzel kişinin bu Sözleşme kapsamındaki bilgilere herhangi bir şekilde ulaşması halinde, HALK YATIRIM 

ve/veya İştirakleri’nin sözleşmeyi tek yanlı olarak feshedebileceğini ve HALK YATIRIM ve/veya 

İştirakleri’nin doğmuş ve doğacak tüm zararını tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve  

taahhüt eder.  

Taraflar, 18 (on sekiz) sayfa ve 13 (on üç ) maddeden oluşan bu Protokol’ün tümünü okuyup içeriği 

aynen kabul ederek  ....../...../..... tarihinde iki nüsha halinde imzaladığını kabul ve beyan ederler. 

BU SÖZLEŞME, BANKA, HALK YATIRIM VE MÜŞTERİ ARASINDA İMZALANMIŞ OLAN  .../..../20...  

TARİHLİ  SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ORTAK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ VE/VEYA HALK YATIRIM 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ GENEL  

HÜKÜMLERİNE TABİ OLUP, BU ÖZEL HÜKÜMLERDE YER ALMAYAN HUSUSLARDA, ANILAN GENEL 

İLGİLİ MADDELER GEÇERLİ OLACAKTIR. 

 İŞBU ALGORİTMİK EMİR İLETİMİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLERİ İMZALAMAKLA, BURADA YER ALAN 

TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARI OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, BU HÜKÜMLERİN SONUÇLARINI BİLEREK VE 

ANLAYARAK KABUL ETTİĞİMİ, GENEL İŞLEM KOŞULLARINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEDİĞİNİ VE 

İMZALANAN SÖZLEŞMENİN BİR NÜSHASINI ELDEN TESLİM ALDIĞIMI KABUL VE BEYAN EDERİM. 
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“Okudum, anladım, bir örneğini elden teslim aldım” 
ifadesini el yazısı ile yazdıktan sonra aşağıda      
yer alan imza alanını, bilgilerinizi doldurarak 
imzalayınız. 

 

 

 

MÜŞTERİ’nin Adı Soyadı/ Ünvanı:       HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 

................................................... 

Adres: .........................................           Kaşe/ İmza: 

..................................................... 

...................................................... 

E-posta:                        

İmza: 

 

 

TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİ ADINA KULLANICI KODU VE ŞİFRE ile İŞLEM YETKİSİ VERİLENLER 

1-.......................................TCKN..................................................................YETKİSİ                                    

2-.......................................TCKN..................................................................YETKİSİ                    

3-.......................................TCKN..................................................................YETKİSİ                                         

4-.......................................TCKN..................................................................YETKİSİ 

 

MÜŞTERİ Ünvanı 

Kaşe/ İmza: 
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EK -1 

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU 

 

“Formun bir nüshasını elden aldım.” İbaresinin MÜŞTERİ’nin el yazısı ile yazarak aşağıdaki alanı 

imzalaması gerekmektedir. 

.................................................................................... 

MÜŞTERİ Adı/Soyadı/Unvanı: 

Tarih: 

İmza: 
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Müşterek Hesap Platform kullanıcı kodu ve şifre Gönderim Muvafakat Formu 
 
 
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş’ne 
 
HALK YATIRIM nezdinde imzalamış olduğumuz ALGORİTMİK EMİR İLETİMİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 
uyarınca, HALK YATIRIM’dan talep etmiş olduğumuz Algoritma Platformu kullanıcı kodu ve şifresinin 
aşağıda bilgileri yer alan Müşterek Hesap Sahibi ortağa teslim edilmesini / gönderilmesini rica ederiz. 
Algoritma Platformu Kullanıcı kodu ve şifrenin teslimi/gönderilmesi işlemi ve müşterek hesap/lardan 
gerçekleşecek olan her türlü işlemle ilgili olanlar da dahil olmak üzere teslimin tüm sonuçlarıyla ilgili 
olarak HALK YATIRIM’ı peşinen ve gayrikabili rücu ibra eder ve Kullanıcı kodu ve Şifrenin usulsüz 
kullanımı  çalınması, şifre kullanıcısının iletişim araçları aracılığı ile aldatılması suretiyle kartın 
kullanılması ve/veya herhangi bir nedenle kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecek işlemler sonucunda 
her ne suretle olursa olsun uğrayacağı/m/mız ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı 
HALK YATIRIM’ın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederiz. .........../........./.......... 
 
MÜŞTEREK HESAP SAHİBİ MÜŞTERİ/LER 
 
1-Ad – Soyadı/ Ünvan 
 

Adres: 
 

İMZA: 
 
 
 
2-Ad – Soyadı / Ünvan 
 

Adres: 
 

İMZA: 
 

 
3-Ad – Soyadı / Ünvan 
 

Adres: 
 
İMZA: 

 
 
 
Kullanıcı Kodu ve Şifre’yi TESELLÜME YETKİLİ Müşterek Hesap Sahibi Ortak: 
 
Ad – Soyadı / Ünvan: ............. (Tüzel kişinin temsil ve ilzama yetkili/ lerinin bilgileri yazılmalıdır.) 
 
Tarih:  
 
İMZA: 
 


