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İDEAL TEKNİK ANALİZDEN OTOMATİK EMİR İLETİMİ SİSTEMİ  

KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

  

1. TARAFLAR  

 

1.1. AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  (Bundan sonra "Aracı Kurum" 

olarak anılacaktır.)  

Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak T4 Apt. No:1 U/B256 Sarıyer / İSTANBUL 

 

1.2. ………………………………………………………………  (Bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır.) 

………………………………………………………………  

Müşteri’nin kimlik bilgileri Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi’nin ekinde yer 

alan Müşteri Tanıma Formunda yer almaktadır.  

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU  

 

İşbu sözleşmenin konusu, İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. (Bundan böyle “İdeal” olarak 

anılacaktır.) tarafından geliştirilmiş olan ‘İdeal Teknik Analizden Otomatik Emir İletimi 

Sistemi’nin müşteriye kullandırılmasına ilişkin esasların belirlenmesi ve tarafların karşılıklı hak 

ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.  

  

3. TANIMLAR 

 

Teknik Analizden Otomatik Emir İletimi: İdeal Teknik Analizden Otomatik Emir İletimi 

Sistemi ile Aracı Kurum bünyesinde bulunan sistemler üzerinden ilgili borsalara emirler 

gönderilebilmesidir. 

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

 

4.1 İşbu sözleşmenin imzası, Müşterinin sözleşme konusu hizmetten faydalanma talebi üzerine 

gereği için Aracı Kuruma açık talimatı olarak kabul edilir ve Müşteri işbu sözleşmede tanımlanan 

tüm yükümlülükleri sözleşmeye uygun şekilde yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

4.2 Müşteri işbu sözleşme kapsamında Aracı Kurum’un kullanımına sunulan İdeal Teknik 

Analizden Otomatik Emir İletimi Sistemi ve Borsa İstanbul’un lisanslı verilerine yetkilendirilerek 

(kullanıcı kodu ve gizli şifre ile ayırt edilebilecek şekilde) ya da yetki kontrolü yapılmaksızın 

erişim sağlayan ve Modül ve veriyi sadece kendisinin kullanmasına izin verildiğini, verinin kendisi 

dışında üçüncü bir kişi tarafından kullanılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.  
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4.3 Müşteri, teknik nedenlerden kaynaklansa dahi data kesintisi, herhangi bir yanlış tanımlama, 

datanın yanlış aktarımı ve benzeri durumlar nedeniyle ortaya çıkacak zararlardan ötürü Aracı 

Kurum’ un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Müşteri, 

ayrıca Modülü kullanırken bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kayıpları ve diğer zararlardan 

dolayı da Aracı Kurum’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt 

etmektedir. 

 

4.4 Müşteri işbu sözleşmede belirtilmeyen konularda ve her halükarda Aracı Kurum ile 

imzalamış olduğu diğer tüm sözleşmelerdeki yükümlülüklerinin işbu sözleşmeden bağımsız olarak 

devam ettiğini bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

 

4.5 Müşteri, Aracı Kuruma isnat edilemeyen sebeplerle uğrayacağı zararlardan, Aracı 

Kurumun kendi sisteminde bakım ve güncellenme yapması yükümlülükleri haricinde sistemden 

kaynaklanan sorunlardan uğrayacağı zararlardan veya 3. Kişilerden kaynaklı sebeplerle 

uğrayacağı zararlardan hiçbir şekilde Aracı Kurumu sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve 

taahhüt eder. 

 

4.6 Aracı Kurum, İdeal’ den alınan hizmetin en iyi şekilde müşteriye sunulabilmesi için kendi 

sistemlerinde gerekli bakım ve güncellemeyi yapmakla mükelleftir.   

 

5. SÜRE VE FESİH 

 

İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, imza ile yürürlüğe girer. Taraflar, işbu sözleşmeyi 

1 (bir) hafta öncesinden diğer tarafa yazılı olarak bildirmek şartı ile diledikleri zaman hiçbir maddi 

yükümlülük doğurmaksızın tek taraflı olarak derhal sonlandırabilirler.  

  

6. DİĞER HÜKÜMLER 

 

7.1 Taraflardan birinin işbu Sözleşmeyi ifa edemeyecek derecede meydana gelen doğal afetler, 

harp, olağanüstü hal ilanı, seferberlik, yangın, infilak, grev ve lokavt vb. Tarafların kontrolü 

haricinde meydana gelen haller iki taraf için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında 

mücbir sebebin devamı süresince Taraflar, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya geç yerine 

getirmeleri sebebiyle sorumlu olmayacaklardır. 

 

7.2 İşbu sözleşmeden doğacak hukuki ihtilafların çözümünde Çağlayan’da yerleşik İstanbul 

(Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

 

7.3 İşbu sözleşmenin SPK düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm 

bulunmayan hallerde SPK düzenlemeleri, SPK düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde 

genel hükümler uygulanır. 
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7.4 Taraflar, işbu Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve yapılacak her türlü 

bildirim ve tebligat için yukarıda 1. Maddede yazılı adreslerin kanuni yerleşim yeri olduğunu ve 

bu adrese yapılacak bildirim ve tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını, kanuni yerleşim 

yerleri değiştirildiğinde yeni yerleşim yerini 15 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmeyi, 

aksi takdirde işbu Sözleşmede yazılı yahut usulünce son bildirilen yerleşim yerine yapılacak 

bildirim ve tebligatın geçerli olacağını, kabul ve beyan ederler. 

 

İşbu sözleşme …./…./2019 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imzalanmış olup, aslı Aracı Kurum 

tarafından saklanmakla, bir örneği Müşteriye teslim edilmiştir.  

 

Müşteri Numarası :              

  

Müşteri Adı Soyadı :  

  

Tarih      :  

  

İmza      :           




