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VERİ YAYIN SÖZLEŞMESİ’NE EK ALT-ALICI SÖZLEŞMESİ 

 

Bu ek sözleşme TAKASBANK İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile  

………………………………………………………………………………..………….....arasında 

yürürlükte olan ……………. tarihli Veri Yayın Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.  

 

1.TARAFLAR 

Bu ek sözleşme, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No: 4 Sarıyer 34467 İstanbul 

adresinde faaliyet gösteren TAKASBANK İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (sözleşmede 

TAKASBANK olarak anılacaktır) ile 

……………………………………………..……………….……………….. 

 ……………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren 

……………………………………………………………………….. (sözleşmede ALICI olarak 

anılacaktır) ve ……………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren 

………………………………………………………………………… (sözleşmede ALT ALICI 

olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.  

 

2. KONU 

Alıcı’nın, TAKASBANK’tan “Veri Yayın Sözleşmesi” kapsamında aldığı Yatırım Fonları ve 

Yatırım Ortaklıklarına  ilişkin verileri Alt Alıcı’ya vermesi ve Alt Alıcı’nın bu verileri kendi alt 

yapısı ve kendi sistemini kullanarak yurt içi ve/veya yurt dışı kullanıcılara yeniden dağıtmasıdır. 

Alıcı ve Alt Alıcı arasında feshi ihbar, ödemeler gibi hususlarda Alıcı ve Alt Alıcı arasında 

yapılacak sözleşme hükümleri uygulanır.  

 

3. TANIMLAMALAR 

Alıcı: “Veri Yayın Sözleşmesi”ne konu verileri kullanıcı olarak tanımlanan kişi ve/veya 

kurumlara ve Alt Alıcı olarak tanımlanan tüzel kişilere dağıtmak üzere doğrudan Takasbank’dan 

alan Türkiye’de yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir ticaret odası ile 

ticaret siciline kayıtlı olarak faaliyet gösteren tüzel kişileri, 

 

Alt Alıcı: “Veri Yayın Sözleşmesi”ndeki verileri, Takasbank tarafından belirlenen şartlar 

çerçevesinde Alıcı’dan kendi kullanıcılarına dağıtmak üzere alan tüzel kişileri, 

 

Kullanıcı: Bu sözleşme maddeleri çerçevesinde, her türlü bilgisayar, bilgisayar terminali, TV 

ekranı, monitör veya bilginin izlenebilmesi ve kullanılması amacına hizmet etmek için 

kullanılacak her türlü elektronik cihaz vasıtasıyla Alıcı veya Alt Alıcı’dan verileri  alan ve bu 

verileri başkasına yayma izni olmayan kişi ve kurumları, 

 

Yatırım Ortaklığı  : Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda 

veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan 

portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye 

piyasası kurumlarını,  

 

Yatırım Fonu   : Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca halktan katılma 

belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve 
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inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli 

madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığını, 

 

Yatırım Fonu Kurucusu : Tüzel kişiliği olmayan fonun, riskin dağıtılması ve inançlı 

mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve 

saklanmasından, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sorumlu olan yetkili tüzel kişiliği, 

 

Tarife: Takasbank’ın hazırlayarak  yayınladığı veri yayın ücret tarifesini 

 

Veri Yayını: “Veri Yayın Sözleşmesi” hükümleri çerçevesinde verilecek bilgilerin Takasbank 

tarafından elektronik ortama çıkarılmasını, 

 

Veri Yayın Sözleşmesi: Takasbank ile Alıcı arasında ……………….. tarihinde akdedilen “Veri 

Yayın Sözleşmesi” ni ifade eder. 

 

4. TAKASBANK’IN DÜZENLEME YETKİSİ 

Takasbank sözleşme dönemi içinde sözleşme konusu işin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 

gerekli gördüğü her türlü teknik ve idari düzenlemeyi yapabilir. Alıcı ve Alt Alıcı, kendilerine 

verilen süre içinde bu düzenlemelere uymayı, bunun için gereken her türlü teknik ve idari işlem 

ve uygulamayı yapmayı taahhüt eder. 

 

Alıcı ve Alt Alıcı, sözleşme dönemleri içinde sözleşmede saptanan koşullar çerçevesinde 

yayınlarını sürdürmekle yükümlüdür. Veri yayınının sağlıklı olması için Takasbank veri 

yayınının koşullara uygun yapılıp yapılmadığı konusunda inceleme yapabilir, ilave taleplerde 

bulunabilir. 

 

5. SÜRE 

Bu sözleşme, ………………………. tarihinden itibaren ve “Veri Yayın Sözleşmesi” yürürlükte 

olduğu süre içinde yürürlükte olup, “Veri Yayın Sözleşmesi”nin sona ermesi ile ayrıca bir ihtara 

gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. 

 

6. BEDEL VE ÖDEME 

Veri yayın ücreti, Takasbank tarafından yıllık dönemler itibariyle belirlenir.Alıcının, Takasbank 

tarafından bildirilen ücreti kabul etmemesi halinde 7 gün içerisinde sözleşme feshine ilişkin 

talebini Takasbank’a bildirmesi gerekir. Sözleşme feshi talebinin yapılmaması halinde yeni ücret 

tarifesi kabul edilmiş olur. 

 

Ödemeler peşin ve aylık olup, her ayın ilk beş iş günü içinde TL olarak yapılır. Ücretin 

hesaplanmasında tam ay dikkate alınır, kıstelyevm uygulanmaz. Ödeme beş iş günü içinde 

yapılmadığı takdirde ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın veri yayın ücreti  üzerinden 

hesaplanacak Türk Lirası ücret, aylık %12 gecikme faizi tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Aylık 

gecikme faizi hesaplanırken kıstelyevm uygulanmaz. Gecikmenin bir ayı geçmesi ve/veya bir 

sözleşme dönemi içinde iki defadan fazla geç ödeme olması halinde Takasbank dilerse 

sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir veya gecikme faizi tahakkuk ettirerek sözleşmeye 

devam edebilir. Bu suretle sözleşmenin feshedilmesi halinde Takasbank’ın alacak ve zararlarını 

talep hakkı saklıdır.   
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Ödemeler, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde  Alt Alıcı  tarafından yapılır. Ancak,  Alıcı bu 

sözleşmeden doğan borçlarından dolayı Takasbank’a karşı  Alt Alıcı ile birlikte müştereken ve 

müteselsilen sorumludur.  

 

7. ALT ALICI’NIN YAPTIĞI VERİ YAYINININ ÖZELLİKLERİ 

Alt Alıcı, verilerin dağıtımı ve niteliği konusunda Alıcı ile Takasbank arasındaki asıl sözleşme 

esaslarını öğrendiğini ve bildiğini, bu şartları kabul ettiğini, kendisi için de bağlayıcı ve geçerli 

olduğunu, bu sözleşme kapsamında aldığı verileri yalnızca kullanıcılara dağıtacağını, “Veri 

Yayın Sözleşmesi”ndeki esaslar dışında kullanmayacağını, kullandırmayacağını, kullanıcılarla 

yaptığı sözleşmelere bunlara aykırı hükümler koymayacağını ve kullanıcılarının da bu 

sözleşmedeki kurallara uymakla yükümlü olduklarına dair hüküm koymayı, verilerin üzerinde her 

türlü hakkın münhasıran Takasbank’a ait olduğunu ve Takasbank’ın dilediği şartlarla ve dilediği 

kimselerle bu sözleşme konusu verileri yayınlamak üzere sözleşme yapabileceğini kabul eder.  

 

 Alt Alıcı, sözleşme konusu verilerin, ilgili Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları tarafından 

aktarılan veriler olduğunu ve Takasbank’ın bu verilerin doğruluğunu taahhüt etmediğini ve bu 

bilgilerin kullanılması nedeniyle doğabilecek bir zarardan dolayı Takasbank’ın, bilgiyi sağlayan 

Yatırım Fonunun Kurucusunun ve Yatırım Ortaklığının hiçbir sorumluluğu olmadığını belirten bir 

metni ilgili sayfaların altında sürekli yayınlamayı, 

 

Alt Alıcı, veri yayını konusunda verilen izni Alıcı ile birlikte veya tek başına devir veya 

başkalarına kullandırmaya hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder.  

 

Alıcı, Alt Alıcı ile birlikte akdetmiş olduğu veri yayınına ilişkin sözleşme örneğini Takasbank’a 

vermeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak Takasbank’a verilmesi Takasbank’ın onayladığı anlamına 

gelmez. Alıcı ile Alt Alıcı arasındaki sözleşme, Takasbank’a karşı ileri sürülemeyeceği gibi 

Takasbank ile aktedilen “Veri Yayın Sözleşmesi” ile bu sözleşmeye aykırılık oluşturmayacaktır.  

 

Alt Alıcı, aldığı verileri tarih de belirtmek suretiyle herhangi bir değişikliğe uğratmadan yayınlar. 

Alt Alıcı, Alıcının Takasbank’tan aldığı değiştirilmemiş bilgileri, kullanıcıların görebileceği bir 

ortamda yayınlar.  

 

Alt Alıcı, Alıcının Takasbank'dan aldığı verileri ve bu verileri işlemek suretiyle elde ettiği ve 

Veri Yayın Sözleşmesi hükümleri uyarınca yayınına başladığı sayısal analiz, grafik ve diğer 

uygulamaları yayınlama işlemine Takasbank ve Alıcının onayını alarak başlar. Alt Alıcı, Alıcıdan 

aldığı verileri ve uygulamaları kendisi işlemek suretiyle elde edeceği sayısal analiz, grafik ve 

diğer uygulamalara ilişkin olarak hazırladığı formatları Alıcıya iletir. Alıcı gerekli denetimleri 

yaptıktan sonra Takasbank'ın onayına sunar. Alt alıcı bu onayın verilmesini müteakip kendi 

uygulamalarını da yayınlayabilir. Yayına başlanılmasından sonra Alt Alıcı, bu formatlar dışında 

herhangi bir yayın yapamaz.  

 

Alt alıcı kendi geliştirdiği uygulamalar ile ilgili olarak kullanıcıların aydınlatılması için gerekli 

açıklamaları kullanıcıların kolayca ulaşabilecekleri bir şekilde yayınlamayı taahhüt eder. Bu 

konuda Takasbank tarafından gerekli görülen açıklamaların ise istenen formatta ve istenen yerde 

yayınlanması zorunludur. Bu hükmün uygulanmasında Alıcı ile yapılan veri yayın sözleşmesinde 

yer alan “veri yayınında uyulması gereken esaslar” asgari koşulları oluşturur.     
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Alıcı, Alt Alıcıya verdiği veriler ile gerek kendisi gerek alt alıcı tarafından hazırlanan 

uygulamaların sözleşme hükümlerine ve mevzuata uygun yayınlanıp yayınlanmadığını izlemekle 

yükümlüdür. Piyasayı yanıltıcı veya yanlış yönlendirici yayınların Alıcı veya Takasbank 

tarafından  tespit edilmesi halinde Alt Alıcı gerekli değişiklikleri yapmayı taahhüt eder. Bu tür 

yayınlardan Alıcı kendi yayını gibi sorumlu tutulmayı kabul eder.   

 
Alt Alıcı, yayınlara ilişkin yatırımcı şikayetlerinin iletilebilmesi için yayınladığı     sayfaların 

açıkca görülebilir bir yerine Takasbank’a ait telefon, faks ve elektronik posta adresi bilgilerini 

koymayı taahhüt eder.  

 

8.DENETİM 
Alt Alıcı, Takasbank tarafından zamanı ve yapımı onaylanan kuruluş, tamir, bakım, değiştirme ve 

sökme işlemlerinin Takasbank’daki bölümünün Takasbank’ın görevlendirdiği bir uzman 

tarafından denetlenmesini kabul eder. Ayrıca Takasbank, Alt Alıcının kendi bünyesindeki tesis ve 

bağlantılarını her zaman denetleyebilir. Alt Alıcı, bu denetlemeler sonucunda Takasbank 

tarafından gerekli görülen bakım, onarım ve tadilatları hemen yerine getirmekle yükümlüdür.  

 

Alt Alıcı, yayınların izlenmesi amacıyla Takasbank’a ve Sermaye Piyasası Kurulu’na ikişer adet 

kullanıcı lisans ve şifrelerini ücretsiz olarak sağlamayı taahhüt eder. Kullanıcı lisanslarının alt 

alıcının kullanıcılara verdiği yazılımları kullanma yetkisini taşıması gerekir. Alt Alıcı, yazılım ve 

donanımda değişiklik yaptığında, bu donanımlarda da aynı değişiklikleri (upgrade ve update) 

yapacağını kabul ve taahhüt  eder.   

 

Alt Alıcı, söz konusu dört adet cihazın ve gerekli bilgisayarlar ve hat dahil her türlü donanımın 

ücretsiz olarak temin edilmesi ile  kuruluş, bakım, onarım, değişiklik, PTT ve diğer kurumların 

abone ve kullanımından doğan her türlü masraf ve borçları karşılamakla yükümlüdür. 

    

9.YASAKLAR 

Alt Alıcı, Alıcıdan aldığı veriler ve bu veriler kullanılmak suretiyle Alıcı tarafından üretilen her 

türlü gösterge, sayısal değer, sayısal analiz, grafik ve diğer uygulamalar üzerinde yanlış ve 

yanıltıcı sonuçlar meydana getirebilecek değişiklik ve düzeltmeler yapamaz. Alt Alıcı kendisinin 

veya Alıcının ürettiği her türlü gösterge, sayısal değer, sayısal analiz, grafik ve diğer 

uygulamaları yayınlarken Takasbank adını kullanamaz, bu işlemlerin kendisinin veya Alıcı 

tarafından yapıldığını yayınlamak ve açıklamak zorundadır. Takasbank'ın yazılı izni olmadıkça, 

radyo ve TV başta olmak üzere tüm görsel, sözlü ve yazılı iletişim organlarına verilerin 

dağıtımını yapamaz. Alt Alıcı bu sözleşmeyi, sistemin işleyişini ve sözleşme ile sahip olduğu 

hakların bir kısmını veya tamamını başkasına devir ve temlik edemez. Alt Alıcı kullanıcıları ile 

yaptığı sözleşmelere, bu sözleşme ile yayınlanan verilerin hiçbir şekilde tekrar yayınlanmayacağı 

şartını koymayı kabul ve taahhüt eder.  

 

Veri yayınları Alt Alıcı tarafından yalnızca kullanıcılara iletilmek suretiyle kullanılacaktır. Veri 

yayınları Alıcı ve Alt Alıcı tarafından "Veri Yayın Sözleşmesi"nde düzenlenen yöntemlerden 

farklı şekilde iletilemez ve yayınlanamaz."  

Alıcı ve Alt Alıcı, yayınlardaki aksaklıklar nedeniyle hiçbir zaman Takasbank’ın bu aksaklıkların 

sorumlusu olduğu veya bu manaya gelen açıklamalarda bulunmayacaklardır.  
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Alıcı ve Alt Alıcı bu sözleşmedeki esaslar dahilinde veri yayını yapacaklarını, bu sözleşme 

hükümlerine uymadıkları takdirde, her gün için Takasbank’a  aylık sözleşme bedelinin yüzde onu 

tutarında ABD Doları cezayı ilk ihbarda üç gün içinde ödeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.   

 

 

10. VERİ YAYINININ DURDURULMASI               

Alıcı ve/veya Alt Alıcının, bu sözleşme konusu edimlerini kısmen veya tamamen basiretli bir 

tacir gibi doğru, zamanında, düzenli yerine getirmemesi, herhangi bir şekilde sözleşmeyi ihlal 

etmesi durumunda veya piyasanın güven ve istikrarını sağlamak ve/veya sözleşme hükümlerine 

aykırılık teşkil eden bir durumu engellemek ve/veya düzeltilmesini temin etmek amacıyla, 

Takasbank’ın yaptığı veri yayınını , Alıcı veya Alt Alıcı’ya önceden herhangi bir ihtar veya ihbar 

yapmaksızın olayın niteliğine göre takdir hakkı Takasbank’a ait olmak üzere derhal kesilebilir. 

Bu takdirde Takasbank, Alıcı veya Alt Alıcı’ya üç gün süre vererek durumun gereklerinin yerine 

getirilmesini ihbar eder. İhbar süresi içinde ihbarın gerekleri yerine getirilmez ise Takasbank 

sözleşmeyi feshedebilir.  

 

 

 11. KULLANICI HAKLARININ KISITLANMASI VEYA SONA ERDİRİLMESİ 

Takasbank, Alıcı ve Alt Alıcı’dan herhangi bir kullanıcının bu sözleşmeye konu olarak aldığı 

verilerin bir kısmının veya tamamının kısıtlanmasını veya kullanıcı haklarının geçici veya sürekli 

sona erdirilmesini, gerekçe bildirmek zorunda olmaksızın isteyebilir. Bu istek Alıcı ve/veya Alt 

Alıcı tarafından derhal yerine getirilir. Aksine hareket Takasbank’a sözleşmeyi tek taraflı olarak 

fesh etme hakkı verir. 

 

12. VERİNİN ULAŞAMAMASI, GECİKME YANLIŞLIK 

Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, bilginin ulaşamaması, gecikmesi, hatalı olması, veri 

yayın sistemindeki performans düşmesi veya kesinti olması hallerinde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya 

kullanıcıların uğrayabileceği olası zararlardan Takasbank sorumlu değildir.  

 

Alıcı veya Alt Alıcı’nın yukarıda bildirilen durumlarda Takasbank’dan hiçbir nam altında talep 

hakkı yoktur. Alıcı ve Alt Alıcı veri yayınını alamadığı gerekçesini ileri sürerek sözleşme 

bedelini ödemekten imtina edemez, bedel indirimi yapılmasını talep edemez. 

 

13. VERİ YAYININDAN DOLAYI ZARAR İDDİALARI 

Takasbank tarafından yayınlanan veriler nedeniyle Alıcı, Alt Alıcı ve kullanıcılar hiçbir şekilde 

zarara uğradıkları iddiası ile tazminat talebinde bulunamazlar. Alt Alıcı, kullanıcılarla yapacağı 

sözleşmelere, bu konuda Takasbank’ın sorumlu olmayacağına ilişkin hüküm koyacağını ve bunu 

sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.  

 

14. GİZLİLİK 

Alt Alıcı, Alıcı ile kendi arasında ve kendisi ile kullanıcıları arasındaki veri iletişim hattını 

denetleyerek veri transferindeki gizliliği sağlar. Veri hatlarından herhangi bir bilgi sızması veya 

izinsiz kullanım Alt Alıcı’nın sorumluluğundadır.  
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15. SÖZLEŞME GİDERLERİ 

Alıcı, bu sözleşmenin yapılması ve uygulamasından doğan ve/veya Alt Alıcı ile yapacağı veri 

dağıtımı için alınması gerekli izin ve işlemler nedeniyle, mevcut ve ileride  konulabilecek tüm 

vergi, resim, fon, harç vb. giderlerlerden tek başına sorumludur. 

 

16. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Alıcı ve/veya Alt Alıcı’nın sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi, verileri yanlış veya 

yanıltıcı kullanması halinde Takasbank re’sen ya da Sermaye Piyasası Kurulu’nun talebi üzerine 

sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceği gibi veri yayınlarını da derhal durdurabilir. Bu 

durumda Alıcı ve Alt Alıcı, Takasbank’ın sözleşmeden doğan alacak haklarını ve sözleşmenin 

erken feshi nedeniyle ücret alacağı dahil maruz kaldığı zararlarını Takasbank’a nakden ve 

def’aten ödemekten müteselsilen sorumludur.  

 

Takasbank, gerekli gördüğü takdirde bir ay önceden ihbar etmek kayıt ve şartı ile sözleşmeyi 

kısmen veya tamamen feshedebileceği gibi yayın şart ve niteliklerinde her türlü değişikliği 

yapabilir. Alıcı ve Alt Alıcı, tazminat, kar mahrumiyeti ve sair herhangi bir tazminat talebinde 

bulunmamayı ve sözleşmenin fesih tarihine kadar tahakkuk edecek Takasbank alacaklarını 

ödemeyi taahhüt eder. 

 

Bunun dışında Alıcı ve Alt Alıcı hakkında iflas davası açılması, iflas etmesi, konkordato ilanı, 

tasfiyesine karar verilmesi, haciz ihbarlarının Takasbank’a gelmesi hallerinde  Takasbank, 

herhangi bir süre verilmeksizin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Takasbank’ın alacak ve 

tazminat hakları saklıdır. 

 

17. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Bu sözleşme hükümlerinin uygulanması ve yorumlanmasından ya da herhangi bir anlaşmazlık 

nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri 

ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.  

 

 

 

TAKASBANK 

İSTANBUL 

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALICI        ALT ALICI 

ÜNVAN       ÜNVAN 


