
BISTCONNECT Kullanımıyla ilgili Taahhütname 
 

Süper Kullanıcı Bilgileri 

Şirket Adı ……………………………………………………... (“Şirket”) 

Şirket adına yetkilendirilecek Süper Kullanıcının 

Adı ve Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  

E-posta adresi*  

Cep Telefonu Numarası**  

* E-posta adresi aynı zamanda kullanıcı adıdır. Lütfen kurum tarafından süper kullanıcı adına tanımlı geçerli bir 

e-posta adresi giriniz. 

** Cep telefonu numaranız, BISTCONNECT’e giriş yaparken, tek kullanımlık şifrenizi içeren SMS’i size iletmek 

için kullanılacaktır. 

 
1. Yukarıda yer alan kimlik bilgilerinin personelimize ait ve doğru olduğunu, 

BISTCONNECT uygulaması kapsamında kendisi ve/veya BISTCONNECT uygulaması 

ile yetkilendireceği diğer personelimiz tarafından gerçekleştirilecek tüm işlemleri 

Şirketimiz adına ve hesabına yapmak için geçerli temsil yetkisinin/yetkilerinin 

bulunduğunu, 

 
2. BISTCONNECT uygulaması kapsamında, sunulan mevcut ve gelecekte sunulacak 

hizmetler dâhilinde, gerçekleştireceğimiz bütün işlemlerde, bu işlemlerin doğuracağı 

sonuçlardan Şirketimizin sorumlu olduğunu ve gerçekleştirdiğimiz bütün işlemlerin 

Şirketimiz adına ve hesabına anılan personelimiz ve/veya onun tarafından yetkilendirilen 

diğer personelimiz tarafından gerçekleştirileceğini, 

 
3. BISTCONNECT uygulaması kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş.’nin, tarafımızca gönderilen 

herhangi bir bilgi ve belgenin doğruluğunu, geçerliliğini ve tamlığını kontrol etme 

yükümlülüğünün olmadığını ve bu bilgi ve belgelere ilişkin tüm sorumluluğun Şirketimize 

ait olduğunu ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin bu belge ve bilgilerin doğruluğuna, geçerliliğine 

ve tamlığına inanarak yapacağı işlemlerde üçüncü kişilerce ve/veya herhangi bir idari 

kurumca sorumlu tutulması halinde Şirketimize rücu edeceğini ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin 

bu bağlamda uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları tazmin edeceğimizi, 

 
4. BISTCONNECT uygulaması kapsamında, tarafımızca gönderilecek herhangi bir bilgi 

ve/veya belgeden dolayı ya da yapacağımız herhangi bir işlem ile üçüncü kişiler ve/veya 

herhangi bir idari kurum tarafından Borsa İstanbul A.Ş.’nin sorumlu tutulması halinde, 

Borsa İstanbul A.Ş.’nin Şirketimize rücu edeceğini ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin bu 

bağlamda uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları tazmin edeceğimizi, 

 
5. BISTCONNECT uygulaması kapsamında Şirketimizin işlemlerini yaparken Borsa 

İstanbul A.Ş.’nin BISTCONNECT sistemi üzerinde tüm üyeler ve kullanıcılar için 

belirleyeceği güvenlik, gizlilik, ticari, fikri mülkiyete ilişkin vb. tüm kurallarına 

uyacağımızı ve bu kuralların tarafımızca ihlali nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. ve/veya 

herhangi gerçek veya tüzel kişinin uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı tüm zararlara



katlanacağımızı ve bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye herhangi bir yolla rücu 

edilmeyeceğini, 

 
6. BISTCONNECT uygulaması üzerinden Şirketimiz ile ilgili işlemlerimizi, yetkili 

personelimizin imzası olmaksızın, kişisel/kurumsal güvenliğimizi sağlayan, şifre/parola ve 

tek kullanımlık şifrelerle gerçekleştireceğimizi, 

 
7. Kullanıcı hesabımızın bloke olması, ele geçirilmesi vb. sebeplerden dolayı oluşabilecek 

doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zarardan hiçbir şekilde Borsa İstanbul A.Ş’yi 

sorumlu tutmayacağımızı, 

 
8. BISTCONNECT ile gerçekleştireceğimiz işlemlerin Türkiye yerel saati göz önünde 

bulundurularak yapılacağını ve yaptığımız işlemlerden dolayı her türlü ücret ve komisyon 

dâhil olmak üzere doğabilecek tüm masrafların Şirketimize yansıtılacağını bildiğimizi ve 

Borsa İstanbul A.Ş.’nin bu masrafların tamamından veya bir kısmından hiçbir şekilde 

sorumlu tutulmayacağını, 

 
9. Yukarıda kimlik bilgileri yer alan personelimize verilecek “Süper Kullanıcı” yetkisi 

dâhilinde, BISTCONNECT uygulamasına giriş yapabilecek sadece Şirketimizin yetkili 

personeli olan başka gerçek kişiler için kullanıcı tanımlayabileceğini, bu kullanıcılarla 

ilgili, kullanıcı bilgilerini değiştirme, kullanıcıları aktifleştirme, pasifleştirme işlemlerini 

yapabileceğini bildiğimizi, 

 
10. “Süper Kullanıcı” yetkisine sahip personelimizin Şirketimizden ayrılması veya bu 

yetkisini devam ettirmeyecek olması durumunda, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.’yi 

konu hakkında derhal ve yazılı bir şekilde bilgilendireceğini, Super Kullanıcı personelimiz 

tarafından yetkilendirilmiş diğer personellerimizin kendileri için tanımlanmış olan sınırlı 

yetkilerinin olduğu gibi devam edeceğini bildiğimizi , 

 
11. Şirketimiz adına BISCONNECT üzerinden işlem yapması için yetkilendireceğimiz bir 

kişinin, işten ayrılması veya mevcut BISTCONNECT işlemleri ile ilgili yetkilerini devam 

ettiremeyecek olması durumunda, bu kullanıcının yetkilerini söz konusu durumlardan 

birinin ortaya çıkması halinde derhal iptal edeceğimizi, aksi halde söz konusu kullanıcı 

yetkilerinin iptal edilmemesi sebebiyle Borsa İstanbul A.Ş. ve/veya herhangi bir gerçek 

veya tüzel kişinin uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararlardan sorumlu 

olduğumuzu, 

 
12. Şirketimiz adına BISCONNECT üzerinden işlem yapması için yetkilendireceğimiz bir 

personelimizin, ve Super Kullanıcı olarak bu kişinin şirketimiz adına sınırlı işlem yetkisi 

tanımlayacağı herhangi bir personelimizin, Borsa İstanbul bilişim sistemlerinin 

güvenliğini test etmeyeceği ve tehlikeye atacak teşebbüslerde bulunmayacağı; Sistemi 

çökertme, şifre tahmin denemeleri, yetkilendirme prosedürlerini ihlal etmeye yönelik bu 

ve benzeri hareketlerde bulunmayacaklarını, 

 



13. 27.07.2020 tarihinden itibaren (ve bu tarih dahil olmak üzere) TL cinsi BIST Pay 

Endekslerinden ve Müşteri Endekslerinden iki sıfır atıldığını, BISTCONNECT’te sunulan 

bu tarihten önceki dosyalardaki endeks değerlerinin 100’e bölünerek ve bölen değerlerinin 

100’le çarpılarak kullanılması gerektiğini, ayrıca endekslerden sıfır atılması sonucu 

VİOP’ta işlem gören endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde de değişiklikler 

yapıldığını ve 27.07.2020 tarihinden önceki VİOP dosyaları kullanılırken bu hususun 

dikkate alınması gerektiğini ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin bu hususta herhangi bir 

sorumluluğu bulunmadığını bildiğimizi, 

 

14. Borsa İstanbul A.Ş.’nin BISTCONNECT uygulaması kapsamında paylaşılan herhangi bir 

bilginin doğruluğu, tamlığı, hatasızlığı veya kesinliği yönünde hiçbir şekilde garanti 

vermediğini, bu bilgilere istinaden Şirketimizce gerçekleştirilecek herhangi bir eylem veya 

işlemden dolayı ve bununla ilgili olarak, Borsa İstanbul A.Ş.’nin hiçbir yükümlülüğü ve 

sorumluluğu olmadığını ve Borsa İstanbul A.Ş.’yi bu hususta gayrikabil-i rücu surette ibra 

ettiğimizi, 

 

15. Borsa İstanbul A.Ş.’nin, yukarıdaki belirttiğimiz e-posta adresine ve/veya cep telefonu 

numarasına ve/veya Süper Kullanıcı tarafından sisteme tanımlanacak yetkili diğer 

personellerimizin e-posta veya Cep telefonu numarasına Borsa İstanbul A.Ş. ile ilgili her türlü 

bilgilendirme/ duyuru yapılabileceğini , 

 
16. İşbu Taahhütnamede zikredilen BISTCONNECT uygulaması ve buna ilişkin yapılacak 

her türlü işlemler kapsamında doğabilecek her türlü ihtilafta Borsa İstanbul A.Ş.’nin defter 

kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş, bilgisayar ve dijital kayıtlarının, faks kayıt ve yazıları 

ile çıktılarının, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca 

geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil 

sözleşmesi olduğunu, 

 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 
 

Şirket Yetkililerin İmzaları 

ve 

Şirket Kaşesi 

Süper Kullanıcı Adı, Soyadı ve İmza 

 


