
Kullanım Koşulları 

 

www.matriksdata.com, Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("Matriks" veya "biz") tarafından 

işletilmekte ve idare edilmektedir.  

www.matriksdata.com web sitemizi ve (ve bunlara bağlı tüm siteleri) veya hizmetleri ("Matriks") 

kullanmanız, aşağıdaki kullanım şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir ("Kullanım Koşulları"). 

 

Kullanım Koşullarında ve Web Sitede değişiklikler 

Bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Bu Kullanım Koşullarındaki 

değişikliklerden sonra Matriks’i kullanmaya devam ederseniz, yeni şartları kabul ettiğinize dair 

onay vermiş olursunuz. Kullanım Koşullarımıza her zaman erişebilirsiniz.   

 

Matriks, bu web sitede yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları 

önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.  

 

Matriks, web sitesinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. 

Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve 

içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk 

kabul etmemektedir. 

 

Fikri Mülkiyet Hakları 

Bu web sitesinde yer alan bilgiler, malzemeler, görsel unsurlar, biçim ve ortamlar ve bunların 

düzenlenmeleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm telif hakları ve ticari markalar da dahil 

olmak üzere tüm bilgiler, aksi açıkça belirtilmediği sürece münhasıran Matriks’e aittir. Bilgiler, 

Matriks’in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla 

kullandırılamaz, değiştirilemez, hiçbir şekilde veya herhangi bir amaç için ticari bir amaçla 

kullanılamaz. 

 

Borsa İstanbul ve yabancı borsalar tarafından sağlanan herhangi bir veri/bilgi ve Matriks 

aracılığıyla Borsa İstanbul ve yabancı borsalar tarafından sağlanan tüm veri/bilgiler üzerindeki 

fikri mülkiyet hakları Borsa İstanbul ve ilgili yabancı borsalara aittir. 

 

BİST (BORSA İSTANBUL) isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup 

izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin 

telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz." Ayrıca üçüncü taraf ve diğer veri 

http://www.matriksdata.com/
http://www.matriksdata.com/


sağlayıcılar tarafından sağlanan verilerin telif hakları, ilgili veri kaynağına aittir olup iktibas 

edilemez ve izinsiz dağıtılamaz. 

 

İçerik Hakkında Feragatname 

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. 

Matriks, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu 

bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu 

bilgilerle Matriks, üçüncü şahıslara yönelik olanlar da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, 

doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü 

bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, 

açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. Gerek bu internet sitesinden 

bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya 

aittir.  

 

Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların niteliklerinin 

Matriks tarafından araştırıp doğrulanmış olması Matriks’ten beklenemez. Matriks, herhangi bir 

etkinliğin başarısızlığı, hatası, iptali veya gecikmesi, iletişim kesintisi, bilgisayar virüsü sonucu 

oluşan herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı sorumluluk kabul etmez.  

 

Ayrıca Kullanıcı, Matriks’in diğer kullanıcılarının usulsüz ve saldırgan davranışları, hakaretleri 

konusunda sorumlu tutulamayacağını kabul eder.  

 

Yatırım Kararları Hakkında Yasal Uyarı ve Feragatname 

Burada Yatırım Tavsiyesinde Bulunulmamaktadır. Menkul kıymetler, emtialar ve diğer 

yatırımları alma, satma, tutma veya ticarete ilişkin tüm kararlar risk içerir ve en iyi olarak nitelikli 

finansal profesyonellerin tavsiyeleri doğrultusunda yapılır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı 

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında 

imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan 

bilgiler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak 

yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 

olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Tüm bunların ışığında, herhangi bir limit 

gözetmeksizin; dolaylı veya dolaylı olmayan yoldan, buradaki bilgilere güvenerek yapılan 

işlemler sonucu oluşabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan Matriks sorumlu değildir. 



Matriks aracılığıyla aldığınız herhangi bir bilgi veya materyale dayanarak sizin veya başka bir 

kişinin katıldığı herhangi bir alım satım veya yatırım faaliyeti sonucunda sizin veya başka 

birinin maruz kaldığı zarar veya ziyandan Matriks hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
 

 

Üyelik  

Matriks, genel ahlak ve toplum kurallarına uygun davranmayan kullanıcıların üyeliklerini iptal 

etme hakkını saklı tutmakla birlikte, bu tür ilişkilerinden meydana gelebilecek zarardan 

kullanıcının kendisi sorumludur.  

Hizmetlerimize erişiminiz ve hizmetlerimizi kullanmak için kaydolmak için kullanılan herhangi 

bir kullanıcı adı ve e-posta adresinin gizliliği ve kullanımıyla ilgili sorumluluğu kabul edersiniz. 

Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz ve şifreniz veya hesabınız 

altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz. Şifrenizi veya hesabınızı 

yetkisiz olarak kullandığını veya başka herhangi bir güvenlik ihlalini derhal Matriks’e bildirmeyi 

ve her oturumun sonunda hesabınızdan çıkmanızı sağlamayı kabul edersiniz. Matriks, ilgili 

durumlara uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz. 

 

Gizlilik Politikaları 

Matriks, kişisel verilerinizin gizliliğine önem verir, verilerinizi yetkisiz kullanım, erişim veya 

ifşadan korur (daha fazla bilgi için lütfen 

https://store.matriksdata.com/?do=DynamicPage&DynamicPageId=23 bakın). 

 

Başvuru 

Matriks servisleri ile ilgili detaylı bilgi almak, üyelik işlemlerini gerçekleştirmek veya üyelikten 

ayrılmak için aşağıdaki erişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:  

 

Posta Adresi: Nurol Tower Yeni Yol Cd. Kat:18 Şişli/İstanbul   

E-posta Adresi: magaza@matriksdata.com  

Müşteri Hizmetleri: 212 354 5454 
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