SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME:
İşbu sözleşme öncesi ön bilgilendirmede, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında Bankamız ile
tarafınız arasında akdedilmesi düşünülen “Veri Lisansı Abonelik Sözleşmesi” koşulları hakkında genel bilgiler yer almaktadır. “Veri
Lisansı Abonelik Sözleşmesi”nde bulunan hükümlerden özellikle aşağıda yer alanlarına dikkat çekmek isteriz.
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Banka’nın Güncel Tanıtıcı Bilgileri:
Ticaret Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Mersis Numarası: 0922003497000017
İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr
Telefon: 444 0 724
Genel Müdürlük Merkez Adresi: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. A1 Blok No: 7A Kat: 19 34768 Ümraniye/İstanbul
Hizmetin Temel Nitelikleri (md.3):

Veri Lisansı Abonelik Sözleşmesi ile VDS ve/veya diğer veri dağıtım sözleşmeleri kapsamında Banka tarafından Finansal Bilginin
kullanım ve/veya dağıtımına ilişkin olarak, bu bilgi ve verilerin Abone’nin kullanımına internet ve/veya uydu ve/veya diğer uzaktan
iletişim araçları üzerinden erişme imkanı ve bunları izleme olanağı sağlar.
Ücretler, Komisyon, Masraflar ve Vergiler (md. 7):

Abone, Sözleşme konusu işlemler ile ilgili olarak dağıtım kanalına göre Banka ile vardığı mutabakat çerçevesinde tespit edilen ve işbu
Sözleşme’nin Önyüz’ünde yer alan “İnternet Veri Paketleri ile Mobil Veri Paketleri Ücretleri Formu”nda belirtilen ve ücretsiz sunulan veri
paketi dışındaki diğer ücretli veri paketlerini satın almaları durumunda bu paketlere ilişkin her türlü ücret, masraf ve bunlara ait vergileri
ödemekle yükümlüdür.
Söz konusu oran ve tutarlarda Sözleşmede belirlenmiş olan şartlar dahilinde değişiklik yapılabilir.

Banka belirlediği bazı veri yayınlarını Abone’ye ücretsiz olarak sunabilir. Banka dilediği zaman ücretsiz veri yayınının içeriğini değiştirme
veya tamamen uygulamadan kaldırma hakkına sahiptir.
Veri paketi ücretlerinde BİST/BİAŞ ve/veya diğer Borsalar tarafından yapılan artış oranları Abone/Kullanıcı tarafından kullanılan veri
paketi ücretlerine de yansıtılır.
KDV aşağıda belirtilen ücretlere dahil olup Sözleşmenin akdedilmesinden sonra ilgili mevzuatta yapılacak tüm düzenlemeler ve
değişiklikler neticesi doğabilecek vergi, resim ve harçlar aşağıda yer alan ücretlere dahil değildir.
Bu vergi artışları, BİST/BİAŞ ve diğer Borsaların uygulayacağı fiyat artışları Abone tarafından ayrıca ödenir.

Aşağıda yer alan “İnternet Veri Paketleri ile Mobil Veri Paketleri Ücretleri Formu”nda güncel ücret ve bedeller ile ücretsiz olarak sunulan
veri paketleri gösterilmektedir.
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“İnternet Veri Paketleri ile Mobil Veri Paketleri Ücretleri Formu”
PAKET ADI
Bist Karma Düzey 1

PAKET TUTARI TAHSİLAT PERİYODU
Ücretsiz (Mobil
Takvim Ayı*
ve WEB Client)
Ücretsiz (Mobil
ve WEB Client)

Takvim Ayı*
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Bist Pay Düzey 1

PAKET İÇERİĞİ
Pay Düzey 1, VİOP Düzey 1 veri paketlerinin içerikleri
ile BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin değerleri.
Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin tanımlayıcı
bilgiler, son işlem fiyatı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer
fiyat bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile
gün sonu verilerini kapsar.
Düzey 1 verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem
gören paylara ilişkin olarak en iyi fiyat seviyesinde
bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgisi,
gerçekleşen işlemlere ait miktar ve diğer bilgileri kapsar.
Düzey 1+ verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem
gören paylara ilişkin olarak en iyi 10 fiyat seviyesinde
bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat ve miktar bilgileri,
iptal edilen emirlere ilişkin hacim bilgileri ile diğer
istatistiki bilgileri kapsar.
Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören sermaye
piyasası araçlarından Borsa İstanbul tarafından
seçilmiş olanlar üzerine gerçekleşen her bir işlemin
işlem tarafı(üye) bilgisi de dahil olmak üzere işlemlere
ait eşanlı detay bilgileri kapsar.
Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleşen her
bir işlemin işlem tarafı bilgisi de dahil olmak üzere
işlemlere ait detay bilgilerini kapsar.
Borsa İstanbul’da işlem gören Borçlanma Araçlarına
ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı/oranı, en iyi
alış/satış fiyatları ve diğer fiyat/oran bilgileri, Borsa
İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün sonu verilerini
kapsar.
Düzey 1 verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da
işlem gören Borçlanma Araçlarına ilişkin olarak en
iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin
miktar bilgisi, gerçekleşen işlemlere ait miktar ve diğer
bilgilerini kapsar.
Borsa İstanbul’da işlem gören vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmelerine ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem
fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat/oran
bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün
sonu verileri kapsar.
Düzey 1 verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem
gören vadeli işlen ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin
olarak en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış
emirlerinin miktar bilgisi, gerçekleşen işlemlere ait
miktar ve diğer bilgilerini kapsar.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında
(VİOP) gerçekleşen işlemlerin üye ve sözleşme
bazında gün sonu net alım-satım miktarı bilgilerini
kapsar.

Bist Pay Düzey 1+

Bist Pay Düzey 2

Pay İşlem

Eşanlı Verileri
Pay İşlem

Gün Sonu Verileri

Borçlanma Araçları 1

Borçlanma Araçları 1+

Bist VİOP Düzey 1

BİST VİOP Düzey 1+

VİOP İşlem Tarafı
Gün Sonu

40 TL

Takvim Ayı*

100 TL

Takvim Ayı*

40 TL

Takvim Ayı*

15 TL

Takvim Ayı*

8 TL

Takvim Ayı*

40 TL

Takvim Ayı*

Ücretsiz (Mobil
ve WEB Client)

Takvim Ayı*

40 TL

Takvim Ayı*

15 TL

Takvim Ayı*

*Takvim Ayı: Veri satın alınan günün içerisinde bulunan ayı temsil eder. Örneğin Eylül ayı içerisinde herhangi bir günde satın
alınan veri paketi 30 Eylül’e kadar izlenebilir.
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Ödeme ve İfaya İlişkin Bilgiler Ve Taahhütler (md.7):
İşbu sözleşmeden kaynaklanan ücretler ile Sözleşmenin ekleri olarak yer alacak olan yeni hizmet anlaşmalarını ve diğer veri dağıtım
sözleşmelerini takiben belirlenecek ücret(ler), her ayın son iş günü içinde Abone’nin Banka nezdindeki hesabından tahsil edilir. Abone’nin
vadesiz hesabında bakiye bulunmaması ve kredili hesabı bulunması halinde söz konusu ücretler bu hesaptan ya da Banka’nın kabul
etmesi durumunda vereceği talimat ile Abone’nin kredi kartından tahsil edilir. Abone işbu Sözleşmede öngörülen usul ve esaslara uygun
olarak sözleşmeden kaynaklanan her türlü ücret, komisyon, vergi ve sair giderleri zamanında ödemekle yükümlüdür.
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Cayma hakkı:
Abone, işbu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, antette
yer alan açık adres veya 0850 222 07 24 numaralı telefona bildirimde bulunmak kaydıyla ya da www.vakifbank.com.tr internet adresinde
yer alan Bize Ulaşın linki üzerinden işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak Abone’nin cayma hakkını kullanılabilmesi için işbu
sözleşmeyi akdetmesinin ardından kullanıcı adı ve şifreyle veri lisanslarının görüntülendiği platformlar (internet bankacılığı uygulaması
ve/veya mobil bankacılık uygulaması ve/veya diğer platformlar) üzerinden ve/veya diğer yollar üzerinden veri paketlerinin içeriğini hiçbir
şekilde görüntülememiş olması gerekmektedir.
Cayma hakkının kullanılması, Abone’nin Banka tarafından kamu kurum/kuruluşlarına veya üçüncü kişilere ödenmesi gereken/ödenmiş
masrafları ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakta olup, söz konusu tutarlar Abone’ye iade edilmez.
Banka, Abone’nin cayma hakkını kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde, Abone’nin bu
süre zarfında kullanıcı adı ve şifreyle veri lisanslarına ulaştığı platformlar (internet bankacılığı uygulaması ve/veya mobil bankacılık
uygulaması ve/veya diğer platformlar) üzerinden ve/veya diğer yollar üzerinden veri paketlerinin içeriğini hiçbir şekilde görüntülememiş
olması kaydıyla, veri paketi ücretleri Abone’nin ilgili hesabına iade edecektir.
Sözleşmenin Süresi (md.9):
İşbu sözleşmenin süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 *takvim ayı (bir takvim ayı) olup, aksi taraflarca sözleşmenin geçerli olduğu
takvim ayı içerisinde ve ay sonuna denk gelen iş gününden önce yazılı olarak ve/veya internet bankacılığı ve/veya mobil bankacılık
yoluyla bildirilmediği takdirde, ücret dışında aynı şartlarla birer aylık (takvim ayı) dönemlerle uzar.
*Takvim Ayı: Veri satın alınan günün içerisinde bulunan ayı temsil eder. Örneğin Eylül ayı içerisinde herhangi bir günde satın
alınan veri paketi 30 Eylül’e kadar izlenebilir.
Sözleşmenin Feshi (md.9):
Sözleşmenin herhangi bir nedene dayalı olarak feshi halinde, Abone/Abone Grubuna verilmiş olan her türlü ekipman, donanım ve
yazılım materyali, sona erme tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Banka’ya iade edilecektir.
Abone haklı sebeple sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde, buna ilişkin talebini internet bankacılığı ve/veya mobil bankacılık
yoluyla Banka’ya iletmesi ya da yazılı olarak bu iradesini Banka’ya bildirmesi gerekmektedir.
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VERİ LİSANSI ABONELİK SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR

“Finansal Bilgi” BİST/BİAŞ Bilgileri Listesi ’nde yer alan veriler ile
diğer veri dağıtım sözleşmeleri çerçevesinde dağıtım hakkı elde
edilen/edilecek her türlü finansal içerik ve haberi,
“Fikri Mülkiyet Hakları” Tescilli olup olmadığına bakılmaksızın
patent, ticari marka, hizmet markası, telif hakkı, veri tabanı hakları,
topografik haklar, tasarım hakkı ve bunlara ilişkin bütün başvuru
ve tesciller, teknik bilgi (know-how), gizlilik hakkı, ticari sır ve konu
ile ilgili kanunlar çerçevesinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde
benzer nitelikteki koruma hak ve şekli de dahil olmak üzere her
türlü diğer fikri mülkiyet hakkını,
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1.1. İşbu Sözleşme Banka’ya ait ürünlerle internet, uydu ve/veya
diğer uzaktan iletişim araçları üzerinden Abone’ye, Finansal Bilgi
izleme olanağı sağlamak amacıyla Saray Mahallesi Dr. Adnan
Büyükdeniz Cad. A1 Blok No: 7A Kat: 19 34768 Ümraniye/İstanbul
adresinde mukim Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O (İnternet adresi:
www.vakifbank.com.tr - Mersis Numarası: 0922003497000017)
(kısaca Banka olarak anılacaktır) ile son sayfada isim/unvan
ve iletişim bilgileri bulunan Abone arasında, Tarafların karşılıklı
iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın
tanzim edilmiş ve uzaktan iletişim aracı kullanılarak akdedilmiştir.
İşbu Sözleşme’nin bir örneği Abone’ye kalıcı veri saklayıcısı ile
iletilir. Sözleşme’nin elektronik ortamda/uzaktan iletişim aracı
kullanılarak akdedilmesine ilişkin diğer hükümler saklıdır.
Bundan böyle Banka ve Abone, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar”
olarak anılacaktır.
2- TANIMLAR VE YORUM

“Abone” Banka tarafından sağlanan hizmet üzerinden Finansal
Bilgiler’e sadece kendi erişip kullanabilen ya da dâhili olmak
kaydıyla kendi çalışanlarına eriştirip kullandıran ve bunlar dışındaki
üçüncü kişilere yayma hakkına sahip olmayan ve ayrıca elektronik
ortamda sunulan iş bu Sözleşme’yi onaylayan gerçek/tüzel kişiyi,

“Abone Grubu” Abone’nin bağlı ortaklıkları ve/veya ana şirketi/
holding şirketi ile Abone’nin ana şirketinin/holding şirketinin bağlı
ortaklıklarını, (Bağlı ortaklık Abone’nin doğrudan ya da dolaylı
olarak sermaye ya da yönetim ilişkileri çerçevesinde %50’sinden
fazlasını kontrol ettiği tüzel kişiliklerdir.)

“Gösterimsiz Kullanım” Veri’nin gösterimi yapılmaksızın Veri’ye
erişilmesi ve kullanılmasını, (Gözetim Sistemleri, Risk Yönetimi
Sistemleri, Otomatik-Algoritmik Alım Satım Sistemleri, Yatırım
Analiz Hizmetleri, Emir Yönlendirme Sistemleri vb.)
“Hizmet” Banka tarafından Finansal Bilgi’nin kullanım ve/veya
dağıtımına ilişkin olarak Sözleşme kapsamında yapılan her türlü
hizmeti,
“İnternet Bankacılığı” Abone’lerin BANKA tarafından sunulan
hizmetlere internet yoluyla ulaşmalarını ve yapmak istedikleri
işlemleri gerçekleştirmelerini sağlayan bankacılık hizmeti dağıtım
kanalını,
İnternet Veri Paketleri ile Mobil Veri Paketleri Ücretleri Formu:
Sözleşme’nin Önyüz’ünde yer alan ve Banka’nın Abone’ye
sunduğu veri lisanslarına ilişkin olarak, internet ve mobil bankacılık
üzerinden alınacak veri lisanslarına ilişkin ücretleri gösteren formu,

“Banka” Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’yu,

Kalıcı Veri Saklayıcısı: Abone’nin gönderdiği veya kendisine
gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre
incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden
kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan
veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza
kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

“Bireysel Ürün Ve Hizmet Paketi Sözleşmesi” Bireysel
segmentte yer alan Abone ile Banka arasında bankacılık
hizmetlerinin ifası amacıyla akdedilen ve işbu Sözleşme’nin eki ve
ayrılmaz bir parçası niteliğindeki sözleşmeyi,

“KDV” 02 Kasım 1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 3065 sayılı Kanun uyarınca salınmış
bulunan Katma Değer Vergisi veya bunun yerine getirilebilecek
vergileri,

“BİST/BİAŞ” Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ni,

“Kullanıcı” VDS çerçevesinde kullanıcı kodu ve gizli şifre ile ayırt
edilebilecek şekilde Abone/Abone Grubu yetkilendirilerek ya da
yetki kontrolü yapılmaksızın bilgiye erişim sağlayan tekil gerçek
kişi ya da tüzel kişinin yetkili gerçek kişi temsilcisini,

“Açık Dağıtım Ortamı” Veri’ye olan erişimin ve Veri’nin
kullanımının Yetkilendirme Sistemi ile kontrol edilmediği her türlü
cihaz, sistem, elektronik ortam ya da iletişim ortamını,

“BİST/BİAŞ Bilgileri Listesi” VDS ve işbu Sözleşme kapsamında
Abone ve/veya Abone Grubu’na Banka’ya ait internet ve/veya
uydu ve/veya diğer uzaktan iletişim araçları üzerinden izleme
olanağı sağlanacak Finansal Bilgiler’i içeren ve Önyüz’de yer alan
listeyi,
“Diğer Borsalar” BİST/BİAŞ dışında faaliyette olan veya faaliyete
geçecek yerli borsalar ile yabancı borsaları,
“Diğer Veri Dağıtım Sözleşmeleri” BİST/BİAŞ dışında faaliyette
olan veya faaliyete geçecek yerli borsalar ve/veya yabancı
borsalar ile Banka arasındaki akdedilen/akdedilecek veri dağıtım
sözleşmelerini,

“Kapalı Dağıtım Ortamı” Veri’ye erişimin ve kullanımın
Yetkilendirme Sistemi ile kontrol edildiği her türlü cihaz, sistem,
elektronik ortam ya da iletişim ortamını,
“Koruma Marka Belgesi” Markanın tescil edilmesi ve
kesinleşmesi sonrasında verilen belgeyi,
“Önyüz” Sözleşme’nin konusunu, veri paketlerinin ücret ve
bedellerini, süresini, eklerinin listesini ve özel koşullarını içeren
İnternet Bankacılığı ve/veya mobil bankacılık ve/veya diğer
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uzaktan iletişim araçları aracılığı ile “ödeme ve kullanım koşullarını
kabul ediyorum” seçeneği tıklanarak imzalandığı kabul edilen işbu
Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Finansal Bilgi ve ücretleri ile
Sözleşme’ye ilişkin ön bilgilendirmeyi kapsayan ön sayfayı,

2.2. İşbu Sözleşme’de atıf yapılan her türlü sözleşme, hüküm veya
belge için, bunların geçerli nihai halleri esas alınacaktır.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
3.1. Bu Sözleşme ile Banka, VDS ve/veya diğer veri dağıtım
sözleşmeleri kapsamında, Abone/Kullanıcı’nın kullanımına
sunduğu ürünle internet ve/veya uydu ve/veya diğer uzaktan
iletişim araçları üzerinden Finansal Bilgi izleme olanağı sağlamayı
Sözleşme’deki koşullarla ve karşılıklarla üstlenmektedir. Abone
ise bunun karşılığında, Hizmet’i Sözleşme’ye uygun olarak
kullanmayı, kullandırmayı ve tahsil ve değişiklik koşulları Önyüz’de
belirlenen ve ücretsiz sunulan veri paketi dışındaki diğer ücretli
veri paketlerini satın almaları durumunda bu paketlere ilişkin ücret,
masraf ve komisyonları ödemeyi üstlenmektedir.
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“Servis Kolaylaştırıcı” Banka’nın VDS çerçevesinde
yükümlülüklerini yerine getirmek ya da bu konuda kendisini
desteklemek üzere dış kaynak kullanımı yöntemiyle Banka
tarafından Borsa İstanbul’un izni alınmak kaydıyla görevlendirilen
harici hizmet sağlayıcı tüzel kişiyi,

akdedilmiş olan sözleşmelerin ve taahhütnamelerin, VDS ve diğer
veri dağıtım sözleşmelerinin geçerli nihai halinde yapılan tanımlar
esas alınacaktır.

“Sınırlı Alıntı” Kapsamı belirleme takdir yetkisi münhasıran BİST/
BİAŞ ve/veya diğer yerli ve yabancı borsalara ait olmak üzere
kullanımına izin verilen Finansal Bilgi’den yapılan kısmi alıntıyı,
“Sözleşme” Veri Dağıtım Abonelik Sözleşmesini,

“Ticari Ürün Ve Hizmet Paketi Sözleşmesi” Ticari segmentte
yer alan Abone ile Banka arasında bankacılık hizmetlerinin ifası
amacıyla akdedilen ve işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir
parçası niteliğindeki sözleşmeyi,

“VDS” Banka ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında imzalanan ve
Abone’nin de uyması zorunlu olan Borsa İstanbul Bilgi Dağıtım
Sözleşmesi ve eklerini,

3.2. Sözleşme, VDS ile dağıtım hakkı elde edilen Finansal
Bilgilerin yanı sıra, Banka’nın, diğer borsalarla ve bu borsaların
yetkilendirmiş olduğu şirketler, kurum ve kuruluşlarla yapacağı
yeni anlaşmalar kapsamında dağıtım hakkı elde edeceği
Finansal Bilgileri kapsamaktadır. Banka tarafından akdedilecek
yeni veri dağıtım sözleşmelerine konu Finansal Bilgiler, söz
konusu sözleşmelere ilişkin elektronik ortamda bilgilendirme
yapılmak suretiyle işbu Sözleşme’ye istinaden Banka tarafından
abonenin kullanımına sunulabilecektir. Abone, ayrı bir sözleşme
akdedilmesine gerek olmaksızın Banka ile diğer borsalar arasında
ileride akdedilebilecek veri dağıtım sözleşmelerine konu Finansal
Bilgileri, akdedilen veri dağıtım sözleşmeleri ve işbu Sözleşme
hükümleri çerçevesinde kullanacağını, Banka tarafından
kendisinden talep edilen ilave bilgi ve belgeleri sağlayacağını
ve elektronik ortamda veya diğer kanallarla kendisine yapılan
bildirimleri onaylayacağını ve onaylanan bu bildirimlerin işbu
Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

“Veri” Borsa İstanbul Veri Dağıtım Sözleşmesi Borsa İstanbul
Verileri Listesi’nde tanımlanan verileri,

4. SÖZLEŞMEYE VE FİNANSAL BİLGİLERİN DAĞITIMI İLE
KULLANIMINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

“Veri Paketi Ücreti” BİST tarafından sağlanan Finansal Bilgilerin
ücretini,

4.1. Sözleşme konusu bilgilerin dokümantasyon kaynağını, VDS
ve diğer yerli ve yabancı borsalarla imzalanacak sözleşmeler
teşkil etmektedir. Bu nedenle, işbu Sözleşme aynı zamanda
VDS ve diğer borsalarla imzalanacak sözleşmelerin hüküm ve
sonuçlarına tabi olup, Taraflar, işbu Sözleşme ile belirlenen hak
ve yükümlülüklerini VDS ve diğer veri dağıtım sözleşmelerinde
belirlenen sınırlamalara uygun olarak kullanabilecektir.

“Türetilmiş Veri” Veri’nin kısmen ya da tamamen ya da başka
bilgilerle birlikte işlenerek, işlenen Veri’nin orijinal değeri yerine
geçmeyecek ve yapılacak geri mühendislik hesaplamalarıyla
Veri’nin orijinal değerine dönülemez şekilde oluşturulan yeni bir
Veri’yi,

“Uzaktan İletişim Aracı” Mektup, katalog, telefon, faks, radyo,
televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet, ATM gibi
fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına
imkan veren her türlü araç ve ortamı,

“Üçüncü Taraf İçerik Sağlayıcı” Sahibi olduğu bilgilerin VDS
ve/veya Bankanın taraf olduğu diğer veri dağtım sözleşmeleri
çerçevesinde dağıtılmasına izin veren tüzel ya da gerçek kişiyi,

“Veri Terminali” Banka tarafından kullanıcı hizmetine sunulan
Finansal Bilgilerin izlendiği ve Abone işlemlerinin yapıldığı
platformu,

“Veri Kaynağı” İşbu Sözleşme’de sağlanan hizmete ilişkin verileri
doğrudan ya da dolaylı olarak BİST’den alarak, Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O.’ya sağlayan ve iletişim bilgilerine sözleşmede yer
verilen FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.’yi

“Yetkilendirme Sistemi” Bilgiye yapılan erişimin yetkili her
bir Kullanıcı/cihaz tarafından kullanıcı kodu ve gizli bir şifre
ile yapılmasının sağlandığı, Bilgi’ye kimler tarafından hangi
zamanlarda erişildiğinin kayıt altına alındığı, Bilgi’ye erişimin
sayma birimine uygun olarak raporlanabildiği, Borsa İstanbul
tarafından yapılacak denetimlere uygun olarak kurulan yetki
sistemini,
ifade eder.
2.1. İşbu Sözleşme’de kullanılan ancak açıkça tanımlanmamış
olan kelime ve ifadeler için Abone ile Banka arasında daha önce

4.2. İşbu Sözleşme Banka ile Abone arasında akdedilmiş bulunan
genel ve özel nitelikteki tüm taahhütname ve sözleşmelerin
eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Sözleşme’de yer alan yeni
ve farklı hükümler daha önce akdedilmiş olan sözleşme ve
taahhütnamelerin ekleri için de aynen geçerlidir. İşbu Sözleşme’de
hüküm bulunmayan hallerde Abone’nin Banka ile akdetmiş
olduğu “Yatırım Ürün ve Hizmetleri İle Saklama Sözleşmesi”nin
ilgili hükümleri ile “Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında İşlem
Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına İlişkin
Çerçeve Sözleşme”nin ilgili hükümleri ve VDS’nin konuya ilişkin
hükümleri öncelikli olarak uygulanır, söz konusu sözleşmelerde
hüküm bulunmayan hallerde ise Abone’nin segmentine göre
akdetmiş olduğu Bireysel Ürün Ve Hizmet Paket Sözleşmesi’nde
ve/veya Ticari Ürün ve Hizmet Paket Sözleşmesi’nde yer alan ve
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işbu Sözleşme’ye aykırı olmayan ilgili hükümler uygulama alanı
bulacaktır.
4.3. Aksi Sözleşme’de açıkça düzenlenmedikçe, burada öngörülen
hiçbir düzenleme, Abone ile Banka arasında akdedilen diğer
sözleşmeler ile VDS hükümlerinin değiştirildiği veya bunlardan
feragat edildiği anlamına gelmez.

5.1.1. Zorunlu durumlarda ve/veya BİST/BİAŞ yada diğer yerli ve
yabancı borsaların talebi üzerine Abonelere haber vermeksizin
yayınına geçici süre ara verebilir.
5.1.2. BİST/BİAŞ ve/veya diğer borsalar tarafından Finansal
Bilgilerin kapsamının daraltılması veya Finansal Bilgilerin
dağıtımının durdurulması halinde, Abone’nin Finansal Bilgilerin
tamamı veya bir kısmını izleme imkânını ortadan kaldırılabilecektir.
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4.4. Banka tarafından dağıtım hakkı elde edilen Finansal Bilgiler,
Abone’nin gerekli hukuki, teknik ve idari şartları sağlaması ile
birlikte Abone’nin kullanımına sunulacaktır.

5.1. Finansal Bilgilerin dağıtım ve kullanım hakkını VDS ve diğer
veri dağıtım sözleşmelerinde belirlenen hükümler çerçevesinde
kullanabilecektir. Banka’nın bilgi aktarım yükümlülüğü aşağıdaki
hallerde sınırlandırılmıştır. Banka;

4.5. Finansal Bilgilerin kullanımı Açık Dağıtım Ortamı ve/veya
Kapalı Dağıtım Ortamı tanımına uygun olarak yapılacaktır.

4.6. Banka’ya ait Veri Terminali’nde yer alan bilgi, yorum ve
tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Abone, bu
yorum ve bilgileri neden göstererek herhangi bir hak, zarar ve
tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yatırım danışmanlığı faaliyeti III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve
Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”
çerçevesinde Kurul’dan izin alan aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları tarafından yapılabilir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti verilebilmesi için söz konusu kurumlar
ile Abone arasında yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanması
gerekmektedir. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama
yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmakta olup; Abone’nin mali durumuna ve risk ve
getiri tercihlerine uygun olmayabileceğinden, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuç
doğurmayabilir.

4.7. BİST/BİAŞ ve diğer Borsalar Finansal Bilgi’nin sürekliliği,
zamanlaması, doğruluğu ve tamlığı konusunda garanti vermez.
Bankanın söz konusu bilgilerin zamanlamasını, doğruluğunu ve
eksik olup olmadığını kontrol yükümlülüğü bulunmamakta, temin
ettiği bilgiyi aynen iletmekte olup, sözleşme gereği aktarılan
bilgilerin gerek teknik olarak sakıncalı olmasından, gerek muhteva
itibariyle Abone/Kullanıcı’ya yanlış ve/veya eksik ve/veya yanıltıcı
olarak ulaşmasından ve Abone/Abone Grubu/Kullanıcı ve buna
bağlı olarak üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zarar ve ziyandan
sorumlu tutulamaz.

4.8. BİST/BİAŞ ve/veya diğer borsalar Finansal Bilgilerin
kapsamını daraltabilir, mevcut bilgilerin dağıtımını durdurabilir veya
Banka’ya ya da Abonelere bildirimde bulunmaksızın kesebilir ve/
veya Bankadan herhangi bir Aboneye veri aktarımını kısıtlamasını
veyahut durdurmasını talep edebilir. Banka bu talepleri yerine
getirmekle yükümlü olup, bu nedenle Abone, BİST/BİAŞ ve
Banka’dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

4.9. BİST/BİAŞ isim ve logosu “Koruma Marka Belgesi”
altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas
edilemez, değiştirilemez. BİST/BİAŞ ve diğer borsalar ile bilgi
kaynaklarından elde edilen data, haber, bilgi ve veriler ilgili borsa
ve haber kaynaklarının lisanslı ürünleridir ve gerekli izin alınmadan
dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.
4.10. BİST/BİAŞ ve/veya diğer borsaların yetkili kılacağı üçüncü
gerçek kişi ve tüzel kişilerin Aboneler nezdinde denetim yapma
yetkisi bulunmaktadır.
5. BANKA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Banka;

5.1.3. Donanım ve iletişim sistemlerinde, alt yapı ve diğer teknik
bilgilerde değişiklik, yapabilir, program içinde ilave servisler açabilir,
sistemi kısmen veya tamamen kapatabilir veya değiştirebilir.
5.1.4. Kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle, yayının
kesilmesinden, bozulmasından, aksamasından sorumlu
tutulamaz.
5.2. VDS ve/veya tarafı olduğu diğer veri dağıtım sözleşmelerini
feshedebilir ya da bilgilerin kullanım ve dağıtımından vazgeçebilir.
Bu hallerde, Banka’nın işbu Sözleşme kapsamındaki bilgi aktarım
yükümlülüğü de sona erecektir.
5.3. Finansal Bilgi’nin, Abone’ye ulaşmasında kullanılan
donanımların, programların, veri tabanlarının ürettiği her türlü bilgi
haber ve türevlerinin imtiyazlı sahibidir.
5.4. Abone‘ye aktarılan Finansal Bilgilerin Sözleşme koşullarına
uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığını dilediği anda ve zamanda
denetleme hakkına sahiptir.
5.5. BİST/BİAŞ ve/veya diğer Borsalar’ın yetkililerince ya da yetkili
kıldığı üçüncü kişilere, kendisi, aboneleri, abone grubu üyeleri
nezdinde yapılacak denetimlerle ilgili her türlü teknik altyapı, basılı
ve/veya elektronik formda bilgi-belge ve muhasebe kayıtlarını
açmak ve denetime izin vermekle yükümlüdür.
5.6. Yetkilendirme Sistemi verilerini kayıt altına alma ve bu kayıtları
saklama yetkisine sahip olup, bu yetkisi dahilinde Abone’den bilgi
ve belge talep edebilir.
5.7. Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin Servis Kolaylaştırıcı
kullanılarak sağlandığı hallerde, Banka Servis Kolaylaştırıcı
kullanılarak verilen hizmetler üzerinden bilgiye erişen ve kullanan
aboneleri raporlama yetkisine sahiptir. Ayrıca, Servis Kolaylaştırıcı
kullanılarak verilen hizmetlerde, yetkilendirme sisteminin kullanımı
ve yönetimi Banka’nın kontrolünde olacaktır.
6. ABONE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Abone;

6.1. Finansal Bilgileri, VDS ve diğer veri dağıtım sözleşmelerine,
BİST/BİAŞ’ın ve/veya diğer yerli ve yabancı borsaların ve
Banka’nın talep edebileceği düzenlemelere, teknik, idari işlem ve
uygulamalara; Finansal Bilgilerle ilgili devlet makamlarının ya da
düzenleyici otoritelerin kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer her türlü
düzenleme ve kısıtlamalarına; Banka, BİST/BİAŞ, diğer borsalar
ve kurum/kuruluşların statülerindeki değişikliklere; adli ve idari
makamların kararları ile tatbikatlarına uygun şekilde kullanmayı
kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2. Banka servislerini kullanarak elde ettiği kayıtlar ile
kayıtların kullanımını kendi rızası ile yaptığını, bunlardan
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dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar ile servisi kullanırken
bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların
sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, servisin
kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Banka’nın
herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Banka’dan herhangi
bir ad ve nam altında hak ve alacak talebinde bulunmayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13. Önyüz’de belirlenen bedeli ödemek ve BİST/BİAŞ ve/veya
diğer borsaların adlarını kullanmamak kaydıyla, Finansal Bilgileri
başka bilgilerle birlikte kullanarak Türetilmiş Veri üretebilir, bu
bilgileri dahili ve harici olarak kullanabilir ya da dağıtabilir ve/veya
Gösterimsiz Kullanım oluşturabilir.
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6.3. Abone, Finansal Bilgi’yi Kullanıcı (kullanıcı kodu ve şifre
ile ayırt edilebilecek şekilde) veya yetki kontrolü yapılmaksızın
sadece kendisinin kullanabileceğini kabul eder. Gerçek kişi Abone
bilgiyi sadece kendi kişisel kullanımına yönelik olarak kullanabilir.
Tüzel kişi Abone ve Abone grubu üyeleri Finansal Bilgi’yi sadece
dahili iş faaliyetleri kapsamında kullanıma yönelik olarak kendi
çalışanlarına “kapalı dağıtım ortamında” dağıtabilir. Abone, Sınırlı
Alıntı dışındaki hiçbir bilgiyi üçüncü taraflara dağıtamaz.

tabi olmadan Finansal Bilgilerden Sınırlı Alıntı yapabilir. Sınırlı
Alıntı, bilginin sistematik ve/veya sürekli dağıtımını, gösterimini
ve kullanımını içeremez. Abone, Sınırlı Alıntı’nın, VDS, diğer veri
dağıtım sözleşmeleri ve bu Sözleşme’ye aykırı bir şekilde yapılması
halinde Banka ve/veya BİST/BİAŞ ya da diğer borsaların sınırlı
alıntı kullanımını durdurma yetkisine sahip olduğunu kabul eder.

6.4. BİST/BİAŞ, diğer Borsalar, Üçüncü Taraf İçerik Sağlayıcı
ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın sahip olduğu Fikri Mülkiyet
Hakları’nı tanır, kabul eder ve bu hakları ihlal etmeyeceğini taahhüt
eder. Sözleşme’nin akdedilmesi bu hakların Abone’ye transfer
edildiği anlamına gelmemektedir.
6.5. VDS ve diğer veri dağıtım sözleşmeleri ile ekleri kapsamında
BİST/BİAŞ, diğer Borsalar, Üçüncü Taraf İçerik Sağlayıcı ve diğer
üçüncü kişilerin Fikri Mülkiyet Hakları çerçevesinde talep üzerine
Banka tarafından yapılacak bilgilendirmeleri kabul eder.
6.6. Finansal Bilgileri kullanırken bilginin içeriğini ve şeklini
değiştiremez, bilginin orijinal halinin dışında yanlış ve yönlendirici
izlenim oluşturacak anlam katamaz, bilgileri yasa dışı amaçlarla
kullanamaz ve kullandıramaz, her ne saik ve yol ile olursa olsun
bilgi ve veri tabanını elektronik ortamda ve/veya basılı olarak ve/
veya sair yollarla yayınlayamaz, dağıtamaz, yayamaz, üçüncü
şahısların kullanımına veremez.

6.7. Üçüncü kişilerin veri tabanı ve Finansal Bilgilere yetkisiz
erişimini engelleyecek yasal, teknik ve idari tedbirleri almak ve
Banka ve/veya BİST/BİAŞ ya da diğer yerli ve yabancı borsalar
tarafından bu konuda talep edilen tedbir ve uygulamalara riayet
etmekle yükümlüdür.
6.8. Tüzel kişi Abone, dağıtımına izin verilen bilgiler üzerinden
yapılacak hesaplama ve işlem sonucunda, Finansal Bilgilere ilişkin
listedeki diğer bilgilerin kapsamında bulunan içeriği üretemez ve
dağıtamaz.

6.9. Banka, BİST/BİAŞ ve/veya diğer Borsa’nın yetkililerince
ya da yetkili kıldığı üçüncü kişilerce yapılacak denetimlere izin
vermeyi, talep edeceği bilgi ve belgeleri sağlamayı, düzenleyeceği
tutanakları imzalamayı, onaylamayı ve talebi halinde BİST/BİAŞ
ve/veya diğer Borsalarla doğrudan sözleşme yapmayı kabul eder.
6.10. Tüzel kişi Abone, Abone Grubu kullanıcıları ile birlikte VDS,
diğer veri dağıtım sözleşmeleri ve bu Sözleşme’ye aykırı bir şekilde
Finansal Bilgi’yi kullanmaları halinde müştereken ve müteselsilen
Banka’ya ve BİST/BİAŞ’a karşı sorumludur.

6.11. Tüzel kişi Abone, Kapalı Dağıtım Ortamı’nda dağıtılan
bilgilerin erişim, kullanım ve dağıtımında yetkilendirme sistemi
kullanmak, yetkilendirme sistemi verilerini kayıt altında tutmak ve
kayıtları beş yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.
6.12. Üçüncü taraflarla olan yazılı, görsel ve sözlü iletişimde
herhangi bir bedel ödemeksizin ya da başkaca yükümlülüğe

6.14. Abone, Türetilmiş Veri üretimi ve/veya Gösterimsiz
Kullanım’daki işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını açıklamak
ve yayınlamakla, Türetilmiş Veri üretimini ve/veya Gösterimsiz
Kullanımı kayıt altına almakla ve VDS ve/veya diğer veri dağıtım
sözleşmesi ve eklerinde belirtilen şekil ve esaslarda bir önceki
aya ilişkin aylık raporlamaları, Türetilmiş Veri ve/veya Gösterimsiz
Kullanım uygulamaları ile bunlara ilişkin oluşturulan ürünler ve
hizmetler hakkında istenebilecek bilgi ve belgeleri BİST ve/veya
diğer borsalara iletmekle yükümlüdür.
7. ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLAR

7.1. Abone, Sözleşme konusu işlemler ile ilgili olarak dağıtım
kanalına göre Banka ile vardığı mutabakat çerçevesinde tespit
edilen ve işbu Sözleşme’nin Önyüz’ünde yer alan “İnternet Veri
Paketleri ile Mobil Veri Paketleri Ücretleri Formu”nda belirtilen ve
ücretsiz sunulan paketler dışındaki diğer ücretli paketleri satın
almaları durumunda bu paketlere ilişkin her türlü ücret, masraf
ve bunlara ait vergileri ödemekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme’den
kaynaklanan ücretler ile Sözleşmenin ekleri olarak yer alacak olan
yeni hizmet anlaşmalarını ve diğer veri dağıtım sözleşmelerini
takiben belirlenecek ücret(ler), her ayın son iş günü içinde Abone’nin
Banka nezdindeki hesabından tahsil edilir. Abone’nin vadesiz
hesabında bakiye bulunmaması ve kredili hesabı bulunması
halinde söz konusu ücretler bu hesaptan ya da vereceği talimat
ile kredi kartından tahsil edilir. Abone işbu Sözleşme’de öngörülen
usul ve esaslara uygun olarak sözleşmeden kaynaklanan her
türlü ücret, komisyon, vergi ve sair giderleri zamanında ödemekle
yükümlüdür.
7.2. Veri paketi ücretlerinde BİST/BİAŞ ve/veya diğer Borsalar
tarafından yapılan artış oranları Abone/Kullanıcı tarafından
kullanılan Veri Lisansları’na ilişkin ücretlere yansıtılacaktır.
7.3. KDV ücrete dahil olup, işbu Sözleşme’nin akdedilmesinden
sonra ilgili mevzuatta yapılacak tüm düzenlemeler ve değişiklikler
neticesi doğabilecek vergi, resim ve harçlar ücrete dahil değildir.
Bu vergi artışları, BİST/BİAŞ ve diğer Borsaların uygulayacağı
fiyat artışları Abone tarafından ayrıca ödenecektir.
7.4. Banka ücret, komisyon ve masraflarda meydana gelecek
değişiklikleri en az 30 gün önce etkin bir şekilde bildirecektir. Bir
takvim yılı içinde mali yükümlülüklerde %20’inin üzerinde bir artış
olması durumunda Abone Sözleşme’nin ekinde yer alan formu
ayrıca onaylamayı kabul ve beyan eder.
7.5. Abone, Finansal Bilgilerin kapsamının genişletilmesi veya
listeye yeni bilgiler eklenmesi halinde bu bilgilere ilişkin ücret,
komisyon ve masrafları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.6. Banka bazı veri yayınlarını ücretsiz olarak Abone’nin
kullanımına sunabilir. Banka dilediği zaman ücretsiz veri yayınının
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içeriğini değiştirme veya tamamen uygulamadan kaldırma hakkına
sahiptir.

bildirilen değerine itiraz etmeyeceğini ve bildirim tarihinde nakden
ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8. CAYMA HAKKI

9.6. Abone, Banka ekranını herhangi bir şekilde Banka ile aynı
alanda faaliyet gösteren kişilerin kullanımına sunamaz. Aksi halde
doğabilecek her türlü zarar ve ziyan tazmin etmekle mükelleftir.
10. GARANTİ
10.1. Banka, kusuru ile sebep olduğu aksaklıkları, en kısa süre
içinde düzeltmeyi garanti eder.
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8.1. Abone, işbu Sözleşme’nin kurulduğu tarihten itibaren 14
gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin, antette yer alan açık adres veya 0850 222 07 24
numaralı telefona bildiriminde bulunmak kaydıyla ya da www.
vakifbank.com.tr internet adresinde yer alan Bize Ulaşın linki
üzerinden işbu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Ancak
Abone’nin cayma hakkını kullanılabilmesi için işbu Sözleşme’yi
akdetmesinin ardından kullanıcı adı ve şifreyle veri lisanslarının
görüntülendiği platformlar (internet bankacılığı uygulaması ve/
veya mobil bankacılık uygulaması ve/veya diğer platformlar)
üzerinden ve/veya diğer yollar üzerinden veri paketlerinin içeriğini
hiçbir şekilde görüntülememiş olması gerekmektedir.
8.2. Cayma hakkının kullanılması, Abone’nin Banka tarafından
kamu kurum/kuruluşlarına veya üçüncü kişilere ödenmesi
gereken/ödenmiş masrafları ödeme yükümlülüğünü ortadan
kaldırmamakta olup, söz konusu tutarlar Abone’ye iade edilmez.
8.3. Banka, Abone’nin cayma hakkını kullanıldığına ilişkin
bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde,
Abone’nin bu süre zarfında kullanıcı adı ve şifreyle veri lisanslarına
ulaştığı platformlar (internet bankacılığı uygulaması ve/veya mobil
bankacılık uygulaması ve/veya diğer platformlar) üzerinden ve/
veya diğer yollar üzerinden veri paketlerinin içeriğini hiçbir şekilde
görüntülememiş olması kaydıyla, veri paketi ücretini Abone’nin
ilgili hesabına iade edecektir.
9. SÜRE VE FESİH

9.1. İşbu sözleşmenin süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
1 takvim ayı (bir takvim ayı) olup, aksi taraflarca sözleşmenin
geçerli olduğu takvim ayı içerisinde ve ay sonuna denk gelen iş
gününden önce yazılı olarak ve/veya internet bankacılığı ve/veya
mobil bankacılık yoluyla bildirilmediği takdirde, ücret dışında aynı
şartlarla birer aylık (takvim ayı) dönemlerle uzar.
9.2. Abone haklı sebeple sözleşmeyi sona erdirmek istediği
takdirde, buna ilişkin talebini uzaktan iletişim aracı olarak internet
bankacılığı ve/veya mobil bankacılık yoluyla Banka’ya iletmesi ya
da yazılı olarak bu iradesini Banka’ya bildirmesi gerekmektedir.

9.3. Abone’nin işbu Sözleşme kapsamındaki maddi yükümlülüğü
dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir maddesine
aykırı davranması halinde Banka Sözleşme’yi tek taraflı olarak
fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda Abone Sözleşme
kapsamında borçlarının tamamını ödeme yükümlülüğünde
olmakla beraber Banka’dan herhangi bir hak ve tazminat talebinde
bulunamaz. Banka, ayrıca Sözleşme’nin ihlali ve fesih nedeni ile
uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanın tazminini talep edebilir.
9.4. Banka; Abone/Kullanıcı tarafından kendisine yanlış, yalan,
eksik bilgi verilmesi ve yanıltıcı beyanlarda bulunması halinde işbu
Sözleşme’yi hiç qbir ihtar ve ihbara gerek duymadan haklı sebep
nedeniyle derhal ve tek taraflı olarak fesih edebilir.
9.5. Sözleşme’nin herhangi bir nedene dayalı olarak feshi halinde,
Abone/Abone Grubu’na verilmiş olan her türlü ekipman, donanım
ve yazılım materyali, sona erme tarihinden itibaren en geç 3 iş
günü içerisinde Banka’ya iade edilecektir.

Aksi takdirde, Abone bunların döviz bazında Banka tarafından

10.2. Zorunlu nedenler, BİST/BİAŞ, diğer Borsalar ve bunların
yetkilendirdiği üçüncü kişilerin yükümlülüklerini ifa etmemeleri
veya Abone’nin Sözleşme koşullarını ihlali dahil, Banka’dan
kaynaklanmayan her türlü aksaklık, garanti kapsamı dışındadır.
11. TEBLİGAT

11.1. Abone işbu Sözleşme’de yer alan hususların ve Banka’ca
yapılacak her türlü tebligat ve bildirimin yerine getirilmesi için işbu
Sözleşme’de yazılı iletişim adresleri ve yerleşim yeri ile adres
kayıt sisteminde kayıtlı yerleşim yeri adresinin Tebligat Kanunu
hükümlerine göre kanunen geçerli tebligat adresleri olduğunu,
adresin ve iletişim bilgilerinin değiştiğini yazılı olarak Banka’ya
bildirmediği takdirde işbu Sözleşme’de belirtilen adres ve iletişim
bilgileri kullanılarak yapılacak tebligatın kanunen geçerli tebligat
sayılacağını ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt
eder.
11.2. Abone ayrıca tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta
adresinin olması durumunda Banka tarafından bu adrese
yapılacak bildirim ve tebligatların da geçerli tebligat hükmünde
olacağını, kabul ve beyan eder.
12. DİĞER HÜKÜMLER

12.1. İşbu Sözleşme 31 Ocak 2015 tarih, 29253 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemelerine uygun olarak, Banka
ve Abone arasında uzaktan iletişim aracıyla akdedildiği anda
yürürlüğe girer. Banka ve Abone arasında ayrıca yazılı bir
sözleşme imzalanmayacak olup, işbu Sözleşme ve eklerinin bir
örneği Abone’ye kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecektir. Sözleşme’nin
elektronik ortamda/uzaktan iletişim aracı kullanılarak
akdedilmesine ilişkin diğer hükümler saklıdır. Abone ayrıca işbu
sözleşme ve eklerini bilgisayarına ya da diğer elverişli aygıtlara
indirmek (kaydetmek) suretiyle de elde edebilecektir.
12.2. Sözleşme, VDS ve diğer veri dağıtım sözleşmelerinin
hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile yazılı ek protokoller ile tadil
edilebilir.
12.3. Abone, işbu Sözleşme’nin kurulma ve ifası aşamasında
beyan ettiği temsilcileri ve/veya Kullanıcı’nın yetkilileri olduğunu,
anılan kişi/lerin Banka’ya bildirilmesinden sonra azlediklerine
veya veya her ne suretle olursa olsun yetkilerinin sona erdiğine,
bundan sonra yetkilendirme veya vekaletnameye istinaden yetkili
kişinin veya vekilin işlem yapmasına müsaade edilmemesine dair
yeni bir bildirim yapılmasına kadar yetkili kişi veya vekil tarafından
yapılan işlemlerin kendisini bağlayacağını ve yapılan işlemlerden
sorumlu olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.4. VDS ve diğer veri dağıtım sözleşmeleri hükümlerinde
değişiklik yapılması halinde, Banka Aboneleri söz konusu
değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak Sözleşme’de meydana
gelen değişiklikler hakkında elektronik ortamda bilgilendirecek
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olup, Abone kendisine bildirilen değişiklikleri onaylayacağını ve
değişikliklerin onay tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
13. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİK

16. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI
Abone, Banka’nın önceden verilmiş yazılı izni olmadıkça Sözleşme
tahtındaki hak ya da yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen devir
ya da temlik edemez.
17. DELİL SÖZLEŞMESİ
Abone, Banka ile aralarında çıkacak her türlü uyuşmazlıkların
çözümlenmesinde; Banka’nın defter kayıt ve belgeleri ile Abone
tarafından Banka’ya gönderilecek yazılı veya faks talimatlarının
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi
gereği münhasır delil olacağını, herhangi bir hususun ispatı için
birbirlerine yemin teklif etmeyeceklerini, yemin teklif haklarından
feragat ettiklerini kabul ve beyan ederler.
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13.1. Banka, Abone’ye ait kişisel verileri, kendisinden, temsilcisi
veya vekilinden ya da işbu Sözleşme kapsamında Abone
adına işlem yapan ilişkili olduğu kişilerden, her türlü yazılı,
sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişi ve kurumlardan
ve yasal mercilerden elde edebilecek, kaydedebilecek,
güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işbu
Sözleşme konusu hizmet ve işlemlerin yerine getirilebilmesi
için gerekli 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecek, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer şekillerde işleyebilecek
ve işlenme sebepleri ortadan kalkıncaya kadar saklayabilecektir.
Abone, kişisel verilerinin işlenme amaçları, hukuki sebepleri,
aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu işlemeye ilişkin haklarına
dair EK-1’de yer alan “Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kişisel
Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme” dokümanını
okuduğunu, incelediğini, onayladığını ve bunun yanı sıra
Banka’ca talep edilecek form, muvafakatname, onay ve sair
belgeyi imzalanarak Banka’ya ibraz edeceğini, işbu Sözleşme
süresince Banka’ya vereceği ve/veya Banka’nın üçüncü kişi
ve kurumlardan elde edebileceği kişisel verilerine ilişkin olarak
her seferinde kendisine bilgilendirme yapılmasına gerek
bulunmadığını ve dilediği zaman Banka’ya başvururak bilgi talep
edebileceğini anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

şekilde anlaşılacak ve eski durumuna göre en yakın sonucu
doğuracak şekilde uygulanacaktır.

13.2. Abone, kendisine ilişkin bilgileri Banka’nın yasayla bu bilgiyi
alma hususunda yetkilendirilmiş herhangi bir üçüncü kişiye, talebi
halinde BİST/BİAŞ, diğer Borsalar ve ilgili üçüncü kişi ve kurumlara
verebileceğini kabul ve beyan eder.

13.3. Abone, ayrıca, BİST/BİAŞ, diğer borsalar, sözleşme konusu
hizmetlerle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Banka’dan
kendisi hakkında rapor hazırlanmasını talep edilebileceğini
ve Banka’nın istenen raporları hazırlayarak ilgili kurum ve
kuruluşlara vermekle yükümlü olduğunu, bu konuda herhangi bir
itirazı bulunmadığını kabul ve beyan eder.

18. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA
DAİRELERİ
Sözleşme ve bu Sözleşme’nin yorumu Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına tabi olacaktır. Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
19. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Abone, 11 sayfa, 19 madde ve 1 ekten oluşan Veri Lisansı Abonelik
Sözleşmesi, Önyüz’ü ve Sözleşme’nin eklerini uzaktan iletişim
aracıyla onaylayarak kabul etmesiyle birlikte, ayrıca ıslak imzaya
gerek olmaksızın, onay verdiği tarih itibariyle işbu Sözleşme’nin
kurulmuş olacağını ve tüm sözleşme hükümlerinin ve eklerinde
yer alan düzenlemelerin hakkında bağlayıcı ve geçerli olacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ek-1: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kişisel Verilerin İşlenmesine
İlişkin Bilgilendirme

14. FERAGAT

Banka’nın Sözleşme’de düzenlenen herhangi bir hakkını
kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bunlardan feragat
olarak kabul edilmez, böyle bir durum Banka’ya bir sorumluluk
yükletilmesine yol açmaz ve bu Sözleşme kapsamındaki
herhangi bir hakkın bir kere ya da kısmen kullanılması, bu hakkın
daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hakkın kullanılmasını
engellemez. İşbu Sözleşme ile sağlanan Banka’nın hak ve
çareleri, ilave olarak ihdas edilen haklar ve çareler olup,
Banka’nın Abone ile akdetmiş olduğu diğer sözleşmeler, VDS
veya diğer veri dağıtım sözleşmeleri tahtında sahip olduğu
haklara ve çarelere halel getirmez.
15. HERHANGİ BİR HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ

Eğer Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yasa
çerçevesinde geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz hale
gelirse, diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve
uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmez ve bu hükümler aynen
uygulanmaya devam ederler. Bu şekilde geçersiz yasaya aykırı
veya uygulanamaz hale gelen hüküm ise, böyle olmasaydı
ne şekilde uygulanacak ve anlaşılacak idiyse o hale en yakın
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Abone’nin Adı - Soyadı
Unvan
Adres
İlgi
Faks
Kayıtlı Elektronik Posta
Web Sitesi
Ticaret Sicili ve Numarası

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
İsim
Unvan
Adres
İlgi
Faks
Kayıtlı Elektronik Posta
Web Sitesi
Ticaret Sicili
Mersis Numarası

: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. A1 Blok No: 7A Kat: 19 34768 Ümraniye/İstanbul
:
: 0 212 398 11 55
: vakifbank@hs01.kep.tr
: www.vakifbank.com.tr
: 776444
: 0922003497000017

FOREKS BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş
Adres
Tel
Faks
Web Sitesi
E-İleti

: Yeşilce Mah. Girne Cad. Diken Sok. Beyaz İş Merkezi No: 2 D: 2 Seyrantepe/İstanbul
: 0 212 367 47 00
: 0 212 232 80 77
: www.foreks.com
: Foreks@foreks.com

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 7 / A - B Ümraniye / İSTANBUL | Telefon: 444 0 724
İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-2
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TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Ek-1
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimlik ve iletişim bilgileriniz, varlıklarınız, finansal ürünleriniz, yatırım
ürünleriniz, risk profiliniz, kredileriniz, alışkanlıklarınız, harcamalarınız, rating, skoring vb. diğer bilgileriniz, yatırım ve finansal ürünlere erişimde
kullandığınız yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya
bilgisi vb.), şube kamera/telefon kayıtlarındaki ses ve/veya görüntü tipi bilgileriniz ve Bankamız ile imzaladığınız sözleşmeler kapsamındaki
işlemler ve hizmetler sonucu ve/veya bu işlemler ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi sırasında ya da bunlarla ilgili olarak herhangi bir zamanda
ve şekilde 3. kişi ve kurumlardan edinilen kimliğinizi belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri
kapsamındadır.
Kişisel verileriniz, Bankamız Birimleri, Şubeleri, internet/telefon/mobil bankacılık, demo hesaplar, işlem platformları, çağrı merkezi, ATM, sosyal
medya gibi kanallardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Bankamız’ın portföy aracılığı hizmeti dahil olmak üzere tarafınıza sunduğu
her bir ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, güvenliği, geliştirilmesi, tanıtımı ve pazarlanabilmesi, bu ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmelerin
kurulması, ifası ve icrası, sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, size hitap eden ürün ve işlem gruplarının tespit edilebilmesi,
ihtiyaçlarınıza yönelik geliştirme yapılabilmesi, uyum, denetim, hizmet kalitesinin ve güvenliğinin sağlanması, raporlama, bilgilendirme,
sınıflandırma yükümlülükleri de dahil olmak üzere mevzuat ile belirlenmiş yükümlülükler ve amaçlar dahilinde, doğrudan tarafınızdan veya
Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği, Risk Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., MASAK, Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Sermaye Piyasası Birliği, TCMB, Hazine Müşteşarlığı, adli/idari merciler gibi
resmi ya da özel kuruluşlar, temsilcileriniz, vekilleriniz, hizmet alıp verdiğimiz ve/veya ilgili ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/
veya yetkili kıldığı diğer resmi/özel yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluşlar, diğer gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden temin edilebilmekte,
kaydedilmekte, depolanmakta, güncellenmekte ve KVKK’de belirtilen diğer şekillerde Bankamız tarafından işlenebilmekte, yukarıda sayılan
bu kurumlara, kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimize, bankalara, finansal kuruluşlarına, aracılık/acentelik
sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketlere, Bankamız’ca sunulan hizmetlerin ve işlemlerin emir ve talimatlarınızın yerine getirilmesini
teminen işbirliği yapılan, hizmet alınan ve taraf olunan sözleşmelerin izin verdiği kişi ve kuruluşlar ile derecelendirme, değerleme ve denetim
kuruluşlarına, alacaklarımızı devrettiğimiz veya edeceğimiz kişilere, şirketlere aktarılabilmekte ve işlenme sebepleri ortadan kalkıncaya
kadar saklanmaktadır.
Bankamız’a başvurarak (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını, bu amaca
uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme (b) kişisel verileriniz
eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini
ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Bankamız’ca yapılacak işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep
etme, (c) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde
buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip
bulunmaktasınız.
Bankamız’ın kişisel verilerinizi yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan, kişisel verilerinizin
silinmesi veya yok edilmesi ya da anonimleştirilmesi talepleriniz, bu sürelerin sonunda ve herhalükarda işlemenin hukuki sebepleri ortadan
kalkınca karşılanabilecek olup, bu hallerde talebiniz kişisel verilerinizin anonimleştirilmesi suretiyle yerine getirilebilecektir.
Tüm bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları KVKK’nın 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre
tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.
İşbu bilgilendirme formunu okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerimin Banka’nızca elde edildiği
her seferde tarafıma bilgilendirme yapılmasını istemediğimi beyan ederim.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BEYANI

“Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme” formunu okuduğumu
ve incelediğimi; Banka’nızca bilgilendirme formunda belirtilen kişi ve kurumlar ve kanallardan elde
edilecek kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayan her türlü bilginin ve Banka’nızla yapacağım
görüşmelerde kayıt altına alınacak ses/görüntü kayıtlarımın kişisel veri niteliğinde olduğunu bildiğimi;
kişisel verilerimin bilgilendirme formunda açıklanan işlenme amaçları ve sebepleri dahilinde,
formda belirtilen kişi, kurum ve şirketlere aktarılmasına, işlenme sebepleri ortadan kalkıncaya kadar
saklanmasına, KVKK’da belirtilen diğer şekillerde işlenmesine ve işleme sebeplerinin ortadan kalkmış
olması halinde de anonimleştirilmesine muvafakat ettiğimi; kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin olarak
her zaman Bankanızdan bilgi talep edilebileceğimi anladığımı ve bu nedenle Banka’nızca kişisel
verilerimin elde edildiği her seferde tarafıma aydınlatma yükümlülüğünüz kapsamında bilgilendirme
yapmanıza gerek bulunmadığını beyan ederim.
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