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TERMS OF USE 

Thank you for using our website 

www.isyatirim.com.tr/en-us/ (“Website”). 

By visiting the Website and any pages hereof, you 

acknowledge that you have read, understood and 

agreed to be bound by the terms and conditions 

contained herein. If you do not agree to the Terms of 

Use, you should not use the Website. 

The terms “user” and “you” shall refer to persons 

who use the Website either through simply visiting 

the Website, or creating a user account. The terms 

“Is Yatirim” and “we” shall refer to Is Yatirim 

Menkul Degerler Anonim Sirketi. 

IMPORTANT NOTICES 

Please pay attention to the following remarks before 

reading the rest of the Terms of Use. 

Data Protection and Privacy Policy 

Privacy of our users is important to us and we are 

committed to protect personal data of our users. Data 

Protection and Privacy Policy available on 

www.isyatirim.com.tr/en-us/ is developed therefore to 

explain how we may collect and process personal 

data, and use cookies and similar technologies. Any 

information that you provide to us is subject to the 

aforementioned Policy, and by visiting the Website 

you expressly consent your personal data to be 

processed in connection with your use of the 

Website. You should learn about how your personal 

information may be processed, and how to use your 

rights on your personal data, and decline or delete 

cookies and similar technologies, from our Data 

Protection and Privacy Policy before you continue to 

use the Website.  

Updates 

You must be aware that we may modify the Terms 

of Use, or adopt new terms and conditions at any 

KULLANIM KOŞULLARI 

İnternet sitemizi www.isyatirim.com.tr  (“Site” veya 

“İnternet Sitesi”) ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. 

İnternet Sitesini ziyaret etmekle, erişim ve kullanım 

yönteminize bakılmaksızın, burada yer alan hüküm ve 

koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve Kullanım 

Koşulları ile bağlı olmayı kabul ettiğinizi beyan 

etmektesiniz. Kullanım Koşullarını kabul etmemeniz 

durumunda İnternet Sitesini kullanmamalısınız. 

Sözleşme’de kullanılan “kullanıcı” ve “siz” ifadeleri, 

İnternet Sitesini kullanan kişileri ifade etmektedir. Söz 

konusu kullanım, ziyaret süresi ve sıklığından bağımsız 

olarak sadece Siteyi ziyaret etmek veya bir kullanıcı 

hesabı oluşturmak suretiyle olabilir. Sözleşme’de geçen 

“İş Yatırım” ve “biz” ifadeleri ise İş Yatırım Menkul 

Değerler Anonim Şirketi’ni ifade etmektedir. 

ÖNEMLİ NOT 

Kullanım Koşullarının diğer hüküm ve şartlarını 

okumadan önce aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek 

isteriz. 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası 

Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için oldukça önemli 

olup, kullanıcılarımıza ait kişisel verileri korumak 

konusunda kararlıyız. Bu amaçla, kişisel verileri nasıl 

işlediğimizi ve çerez ve benzeri teknolojileri nasıl 

kullandığımızı açıklamak üzere www.isyatirim.com.tr 

adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve 

Gizlilik Politikası hazırlanmış bulunmaktadır. Bize 

sağladığınız kişisel veriler söz konusu Politikaya tabi 

olup, İnternet Sitesini ziyaret etmekle, Siteyi 

kullanımınızla bağlantılı olarak kişisel verilerinizin 

Politika çerçevesinde işlenmesine açık rıza göstermiş 

sayılırsınız. İnternet Sitesini kullanmaya devam 

etmeden önce, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik 

Politikası’nı okuyarak kişisel verilerinizin nasıl 

işlenebileceği, bu kapsamdaki haklarınızı nasıl 

kullanabileceğiniz ve çerez ve benzeri teknolojileri 

http://www.isyatirim.com.tr/en-us/
http://www.isyatirim.com.tr/en-us/
http://www.isyatirim.com.tr/
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time, by posting updated terms and conditions to the 

Website. By continuing to access or use the Website 

after updates being made, you agree to be bound by 

the updated terms and conditions. Therefore, you 

must regularly check the Terms of Use and cease 

using the Website if you do not agree to any updates 

made.  

1.  SCOPE OF THE TERMS OF USE 

1.1. The Terms of Use set forth terms and 

conditions which will apply to your use of the 

Website. Regardless of duration or frequency, your 

use of the Website signifies that you have read, 

understood and agreed to be bound by the Terms, as 

of the date of your first visit to the Website. 

1.2. In addition to the Terms of Use, Is Yatirim 

may adopt new terms and conditions which will 

govern the use of particular features or pages of the 

Website. By using such pages or features, you will 

be further acknowledging that you have read, 

understood and agreed to be bound by the terms and 

conditions contained therein. If you do not agree to 

such additional terms of and conditions, you must 

not use such pages and features of the Website. 

2.  USER ACCOUNT 

2.1. You can use the Website without registering 

and logging in to a user account. However, the use of 

certain features or content offered on, or through, the 

Website may be subject to the opening of a user 

account or logging in thereto. 

2.2. Users may access to certain reports, 

information and other content on or through his/her 

registered user account. Is Yatirim may provide such 

content to the user, either (i) on or through the 

Website, or (ii) via the electronic mail address 

provided by the user. The user hereby agrees that Is 

Yatirim is entitled to (but under no obligation to) 

provide such reports, information and other content 

and Is Yatirim does not provide any guarantee or 

nasıl reddedebileceğiniz veya silebileceğiniz hakkında 

bilgi edinebilirsiniz.  

Değişiklikler 

İş Yatırım, herhangi bir zamanda, güncel hüküm ve 

koşulları İnternet Sitesine yüklemek suretiyle, Kullanım 

Koşullarını değiştirebilir veya yeni hüküm ve koşullar 

kabul edebilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra, Siteyi 

kullanmayı sürdürmeniz halinde, söz konusu 

değişiklikleri kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, 

Kullanım Koşullarını düzenli olarak gözden geçirmeniz 

ve Kullanım Koşullarında gerçekleştirilen değişiklikleri 

kabul etmemeniz durumunda İnternet Sitesini 

kullanıma son vermeniz gerekmektedir.  

1.  KULLANIM KOŞULLARININ KAPSAMI 

1.1. Kullanım Koşulları, İnternet Sitesini 

kullanımınıza ilişkin hüküm ve şartları 

düzenlemektedir. Süresi ve sıklığından bağımsız olarak 

sadece Siteyi ziyaret etmeniz, Siteyi ilk ziyaret ettiğiniz 

tarih itibariyle Kullanım Koşullarını okuduğunuz, 

anladığınız ve Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı 

kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

1.2. İş Yatırım, Kullanım Koşullarına ilaveten 

İnternet Sitesinin belirli sayfalarına veya özelliklerine 

uygulanacak özel hüküm ve koşullar öngörebilir. 

İnternet Sitesinin söz konusu sayfalarını veya 

özelliklerini kullanmanız durumunda, bunlara 

uygulanacak özel hüküm ve koşulları okuduğunuz, 

anladığınız ve kabul ettiğiniz varsayılır. Bahsi geçen 

özel hüküm ve koşulları kabul etmemeniz durumunda, 

İnternet Sitesinin bunlara ilişkin sayfa ve özelliklerini 

kullanmamanız gerekmektedir. 

2. KULLANICI HESABI 

2.1. İnternet Sitesini, kullanıcı hesabı açmaksızın ve 

üye girişi yapmaksızın kullanmanız mümkündür. 

Ancak, İnternet Sitesi üzerinden ya da aracılığıyla 

sunulan bazı özelliklere veya içeriğe erişim, kullanıcı 

hesabı açmanızı ve üye girişi yapmanızı gerekli kılabilir 
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warranty as to the accuracy, completeness, 

timeliness or suitability of the content provided. 

2.3. The user hereby agrees, declares and 

warrants that 

(i) all information provided by the user in 

connection with his/her account is, and will be 

current, valid and accurate, and the user will 

immediately comply with any requests issued 

by Is Yatirim to such effect, 

(ii) the user does not act on behalf of another person 

in opening a user account, except that he or she 

may act on behalf of a legal person under a valid 

authorization, 

(iii) the user will not share his/her account and 

account information with any third person, 

(iv) the user assumes responsibility for maintaining 

the confidentiality and security of his/her 

account and for all activities that occur on, or 

through his/her account. 

2.4. In the event of the unauthorized use of the 

user account, neither the user nor the person using or 

benefiting from the Website/user account in an 

unauthorized way may bring any claims or 

complaints against Is Yatirim. 

2.5. Is Yatirim reserves the right to suspend or 

terminate the user account at any time for any reason, 

including, but not limited to, the followings: 

(i) to enforce the Terms of Use and prevent 

actual or possible breaches of law or the 

Terms, 

(ii) to protect the integrity, stability, reputation 

and trustworthiness of the Website and other 

Is Yatirim systems, 

(iii) to defend any legal action/threatened legal 

action without consideration for whether 

such legal action is eventually determined to 

be with or without merit, 

2.2.  Kullanıcı hesabı bulunması durumunda, 

kullanıcı, hesabı üzerinden veya hesabı aracılığıyla 

belirli raporlara, bilgiye ve diğer içeriğe erişebilir. İş 

Yatırım söz konusu içeriği kullanıcıya (i) İnternet Sitesi 

üzerinden veya İnternet Sitesi aracılığıyla 

sağlayabileceği gibi, (ii) elektronik posta aracılığıyla da 

sağlayabilir. Kullanıcı, İş Yatırım’ın söz konusu rapor, 

bilgi ve diğer içeriği sağlama yetkisini haiz olduğunu, 

ancak söz konusu yetkisinin İş Yatırım için bir 

yükümlülük teşkil etmediğini ve İş Yatırım’ın söz 

konusu içeriğin doğruluğu, tamlığı, güncelliği veya 

uygunluğu konusunda hiçbir beyan ve taahhütte 

bulunmadığını kabul eder.  

2.3. Kullanıcı; 

(i) Kullanıcı hesabına ilişkin olarak sağladığı ve 

sağlayacağı bilgilerin doğru, güncel, geçerli ve 

tam olduğunu ve olacağını ve bu doğrultuda İş 

Yatırım tarafından iletilen istekleri derhal yerine 

getireceğini, 

(ii) hesap açarken, temsil ettiği tüzel kişi dışında, 

diğer herhangi bir kişi ve kurum adına veya 

hesabına hareket etmeyeceğini, 

(iii) hesabını ve hesap bilgilerini hiç kimseyle 

paylaşmayacağını, 

(iv) hesabının gizliliği ve güvenliğinin 

sağlanmasının ve hesabı üzerinden veya hesabı 

aracılığıyla gerçekleşen tüm faaliyetlerin 

sorumluluğunu üstlendiğini 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.4. Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı halinde, 

kullanıcının ve Siteyi/hesabını yetkisiz olarak kullanan 

kişilerin, İş Yatırım’a karşı herhangi bir şikâyet, talep 

veya dava hakkı bulunmamaktadır. 

2.5. İş Yatırım, aşağıda belirtilen sebepler dâhil 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir 

sebeple kullanıcı hesabını askıya alma veya sona 

erdirme hakkını haizdir: 
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(iv) to avoid any liability, or 

(v) to comply with court or administrative 

orders. 

3. CONTENT OF THE WEBSITE 

3.1. All information, reports, opinions and any 

other material and content either provided on or 

through the Website or by electronic mail or other 

communication methods (collectively referred as 

“Content”) is provided for information purposes 

only, and it does not constitute recommendation, 

investment advice, or an offer or solicitation of an 

offer to provide you investment services or any 

ancillary services. You must further be aware that 

only general information is included in the Content, 

which may be not sufficient to support any 

investment decision and transaction alone. 

3.2. Is Yatirim does not provide any guarantee or 

warranty as to the accuracy, completeness, 

timeliness or suitability of the Content. The user is 

responsible for verifying the Content and making 

his/her independent investment decisions in 

accordance with his/her own investment objectives, 

financial situation and needs. The risk of relying on, 

or making any investment decision based on, the 

Content, lies with the user.  

3.3. Is Yatirim has the right to (but no obligation to) 

change, correct, update and discontinue any Content, 

at any time without notice.  

4. AVAILABILITY  

We do not guarantee or covenant the availability of 

the Website on a continuous or uninterrupted basis. 

The Website may be inaccessible or inoperable for 

any reason including, but not limited to, 

maintenance, repairs, replacements, new features, 

equipment/system malfunctions, technical problems, 

or causes beyond our reasonable control or that are 

not reasonably foreseeable. You hereby understand 

(i) Kullanım Koşullarının uygulanmasını 

sağlanması ve mevcut veya olası hukuka ya da 

Kullanım Koşullarına aykırılıkların önlenmesi 

(ii) İnternet Sitesinin ve diğer İş Yatırım 

sistemlerinin bütünlüğünün, istikrarının, 

saygınlığının veya güvenilirliğinin korunması, 

(iii) Esaslı olup olmamasına bakılmaksızın, mevcut 

veya olası davalara karşı savunma yapılması, 

(iv) Herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğun 

doğmasının engellenmesi, 

(v) Mahkeme veya idari mercii kararlarının 

uygulanması. 

3. SİTE İÇERİĞİ 

3.1. İnternet Sitesi üzerinden veya Site aracılığıyla 

veya elektronik posta ya da diğer iletişim kanalları ile 

sağlanan tüm bilgi, rapor, görüş ve diğer her türlü 

materyal ve içerik (kısaca “İçerik” olarak anılacaktır), 

yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılmakta 

olup, bir yatırım tavsiyesi veya size yatırım hizmetleri 

veya yan hizmetler sunmak üzere yapılmış bir öneri 

veya öneriye davet niteliğinde değildir. Ayrıca, 

sağlanan İçerik yalnızca genel nitelikte bilgi içermekte 

olup, yatırım kararlarınız ile alım satım işlemlerinizi 

destekleyecek yeterli bilgi içermeyebilecektir. 

3.2. İş Yatırım, İçeriğin doğruluğu, tamlığı, 

güncelliği veya uygunluğu konusunda hiçbir garanti 

veya taahhüt vermemektedir. Kullanıcı, İçeriğin 

doğrulanmasından ve kendi yatırım amaçları, finansal 

durumu ve özel ihtiyaçları çerçevesinde bağımsız 

yatırım kararları verilmesinden kendisi sorumludur. 

İçeriğe güvenerek veya İçeriğe dayanarak yatırım kararı 

alınması riski, kullanıcıya aittir. 

3.3. İş Yatırım, İçeriği her zaman herhangi bir 

bildirimde bulunmaksızın değiştirme, düzeltme, 

güncelleştirme ve kaldırma yetkisini haizdir. İş 

Yatırım’ın bu yetkisi İş Yatırım için bir yükümlülük 

teşkil etmemektedir. 
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and agree that we assume no liability to you with 

regard thereto. 

5.  GENERAL RULES OF CONDUCT 

We have established some ground rules to ensure the 

security, integrity and trustworthiness of the 

Website. Please avoid of doing any of the followings 

(and do not attempt or assist another person to do so): 

(i) engaging any activities related to the Website 

that are contrary to applicable law, the Terms 

of Use or other terms and conditions 

applicable to your use of particular 

pages/features of the Website, 

(ii) using the Website in any manner that could 

damage the Website or interfere with other 

users’ enjoyment of the Website, 

(iii) imposing an unreasonable or 

disproportionately large load on our 

infrastructure, 

(iv) using any robot, spider or other automated 

means to access, monitor, copy or otherwise 

use the Website or any content included 

herein for any purpose, 

(v) using or distributing viruses or other 

computer programming routines that may 

damage, intercept or expropriate the Website 

or other systems of Is Yatirim, 

(vi) probing, scanning, or testing for 

vulnerabilities in the Website, 

(vii) using the Website and any content herein in 

an unauthorised way, or for any purpose 

outside the scope of personal and 

uncommercial use, 

(viii) engaging in any intellectual property 

infringement. 

6.  INTELLECTUAL PROPERTY 

4. ELVERİŞLİLİK 

İnternet Sitesinin devamlı veya kesintisiz bir şekilde 

kullanılabilirliğini garanti veya taahhüt etmemekteyiz. 

İnternet Sitesinin bakım, tadilat, değişiklikler, yeni 

özellikler, donanım/sistem arızaları, teknik problemler, 

kontrolümüzün ötesinde veya öngörülemeyen sebepler 

veya herhangi başka bir sebeple erişime kapalı olması 

veya çalışmaması mümkündür. İnternet Sitesinin 

herhangi bir sebeple erişime kapalı veya tam olarak 

çalışmıyor olması durumunda İş Yatırım’ın sorumlu 

olmadığını kabul ve beyan edersiniz.  

5. KULLANIM KURALLARI 

5.1. İnternet Sitesinin güvenliğini, bütünlüğünü ve 

güvenilirliğini sağlamak için bazı temel kurallar 

belirledik. Bu çerçevede aşağıdaki kurallara uymanız 

(ve bunları ihlal etme girişiminde dahi bulunamamanız 

veya ihlal etmek üzere üçüncü kişilere yardım 

etmemeniz) gerekmektedir: 

(i) İşbu İnternet Sitesine ilişkin hukuka, Kullanım 

Koşullarına veya Sitenin belirli özellik veya 

sayfalarına uygulanacak diğer hüküm ve 

koşullara aykırılık teşkil edecek davranışlarda 

bulunmamalısınız, 

(ii) İnternet Sitesini Siteye zarar verecek veya diğer 

kullanıcıların Siteyi kullanımını engelleyecek 

şekilde kullanmamalısınız, 

(iii) Altyapımıza gereksiz veya orantısız büyüklükte 

yükleme yapmamalısınız, 

(iv) Herhangi bir amaçla İnternet Sitesine veya 

Sitede yer alan içeriğe erişim sağlamak, 

Siteyi/içeriği kontrol etmek, kopyalamak veya 

diğer şekillerde kullanmak için robot, örümcek 

ve diğer otomatik yöntemleri 

kullanmamalısınız,  

(v) İnternet Sitesine veya İş Yatırım’ın diğer 

sistemlerine zarar vermeye, el koymaya veya 

Siteyi/İş Yatırım sistemlerini engellemeye 

yönelik bilgisayar programlama rutinlerini ve 
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6.1. The Content made available on the Website 

including without limitation the text, graphics, user 

interfaces, visual interfaces, software, scripts, source 

code, API, photos, sounds, music, videos, interactive 

features, trademarks, and logos contained therein are 

owned by or licensed to Is Yatirim, and are subject 

to intellectual property law and unfair competition 

law. 

6.2. You hereby agree not to copy, modify, lend, sell, 

rent, licence, download, process, reproduce, 

distribute, transmit, broadcast, display, create 

derivative works on, or exploit the Content for any 

purposes. The Terms of Use shall not transfer the 

ownership of the Content to you, or grant you any 

other right on the Content.  

7.  THIRD PARTY WEBSITES 

7.1. This Website may contain links to third-party 

websites. Linked websites operate independently 

from us and the inclusion of any links to third-party 

websites does not indicate any affiliation, 

endorsement, approval or verification by Is Yatirim. 

We do not provide any guarantee or warranty for the 

content of linked websites, including any 

advertisements, materials, goods and services 

contained therein.  

7.2. You hereby expressly accept that Is Yatirim is 

not responsible for operations, content and practises 

of linked websites, and any claims, complaints or 

disputes arising out of, or in connection with, third 

party websites, goods or services cannot be brought 

against Is Yatirim. You should learn about the 

privacy policies and other terms and conditions 

applicable to your use of such third-party websites 

and make your own judgement to use or not to use 

them. 

8.  DISCLAIMER OF WARRANTIES 

8.1. NOTHING IN THE TERMS OF USE 

SHALL BE CONSTRUED AS A 

virüsleri kullanmamalı ve dağıtımını 

yapmamalısınız, 

(vi) İnternet Sitesini zayıf noktaların tespiti için test 

etmemeli, taramamalı ve incelememelisiniz, 

(vii) İnternet Sitesi ve Sitede yer alan içeriği, yetkisiz 

şekilde kullanmamalı veya kişisel ve ticari 

olmayan kullanımlar dışında kullanıma konu 

etmemelisiniz, 

(viii) Fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerde 

bulunmamalısınız. 

6.  FİKRİ MÜLKİYET 

6.1.  İnternet Sitesi üzerinden sağlanan metinler, 

grafikler, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, 

yazılım, komutlar, kaynak kodları, API, fotoğraflar, 

sesler, müzikler, videolar, interaktif özelikler, markalar 

ve logolar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

İnternet Sitesi ile bağlantılı tüm İçeriğin veya İçeriğin 

kullanım hakkının sahibi İş Yatırım’dır ve söz konusu 

İçerik fikri mülkiyet ve haksız rekabet hukuku ile 

korunmaktadır.  

6.2. Kullanıcı, İçeriği, hiçbir şekilde 

kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç 

vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, işlememeyi, 

istismar etmemeyi ve (fikir veya yazılım olarak) 

bunlardan faydalanarak eser meydana getirmemeyi 

kabul eder. İş Yatırım, işbu Kullanım Koşulları 

kapsamında, İçeriğe ve İçeriğin kullanıma ilişkin 

kullanıcıya herhangi bir hak tanımamaktadır. 

7.  ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT İNTERNET 

SİTELERİ 

7.1.  İnternet Sitesi, üçüncü kişilere ait internet 

sitelerine ilişkin linkler içerebilir. Üçüncü kişilere ait 

siteler tamamen bizden bağımsız hareket etmekte olup; 

İnternet Sitesinde bu tür sitelere link verilmesi, üçüncü 

kişiler ile İş Yatırım arasında herhangi bir ilişki 

bulunduğu, İş Yatırım’ın link verilen siteleri 

desteklediği, onayladığı veya tahkik ettiği anlamına 

gelmemektedir. İş Yatırım, link verilen sitelerde yer 
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REPRESENTATION MADE OR WARRANTY 

GIVEN BY IS YATIRIM. WE PROVIDE THE 

WEBSITE ON “AS IS” AND “AS AVAILABLE” 

BASIS AND, TO THE FULLEST EXTENT 

PERMITTED BY LAW, WE DISCLAIM ANY 

GUARANTEE, REPRESENTATION OR 

WARRANTY OF ANY KIND, PERTAINING TO 

THE WEBSITE OR CONTENT INCLUDING 

ANY IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR 

A PARTICULAR PURPOSE, NON-

INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR 

IMMUNITY FROM VIRUSES OR OTHER 

HARMFUL COMPUTER PROGRAMMING 

ROUTINES.  

8.2. THE DISCLAIMER SET FORTH HEREIN 

SHALL ALSO ENURE TO THE BENEFIT OF 

OUR GROUP COMPANIES, DIRECTORS, 

EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, 

CONTRACTORS AND LICENSORS.  

9. LIABILITY 

IN NO EVENT IS YATIRIM SHALL BE LIABLE 

TO YOU OR THIRD PARTIES RELATED TO 

YOU, FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, 

INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY 

DAMAGES RESULTING FROM LOSS OF 

PROFITS, LOSS OF INCOME, OR LOSS 

OPPORTUNITY ARISING OUT OF OR IN 

CONNECTION WITH ANY USE OF OR 

INABILITY TO USE THE WEBSITE, ON ANY 

BASIS OR CAUSE OF ACTION, INCLUDING 

BUT NOT LIMITED TO CONTRACTUAL, TORT 

OR CARE LIABILITY, EVEN IF IS YATIRIM 

HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

SUCH DAMAGES.  

10. INDEMNIFICATION 

You shall indemnify, defend and hold harmless Is 

Yatirim and its group companies, employees, 

directors, representatives, contractors and licensors 

alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir 

içeriğe dair garanti veya taahhüt vermemektedir. 

7.2. İş Yatırım’ın, İnternet Sitesi dışında üçüncü 

kişilere ait internet sitelerinin işleyişi ve 

uygulamalarından sorumlu olmadığını ve bu sitelerden 

kaynaklanan veya siteler ile bağlantılı olarak ortaya 

çıkan hiçbir talep, şikâyet veya uyuşmazlığın İş 

Yatırım’a karşı ileri sürülemeyeceğini açıkça kabul ve 

beyan edersiniz. Üçüncü kişilere ait internet sitelerine 

ait gizlilik politikaları ile bahsi geçen siteleri kullanımın 

tabi olduğu hüküm ve koşulları öğrenmeli ve bunları 

kullanıp kullanmamak konusunda kendiniz karar 

vermelisiniz.  

8.  GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN REDDİ 

8.1. İŞBU SÖZLEŞMENİN HİÇBİR HÜKMÜ, İŞ 

YATIRIM TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR 

GARANTİ VEYA TAAHHÜT ŞEKLİNDE 

YORUMLANAMAZ. İŞ YATIRIM, İNTERNET 

SİTESİNİ “OLDUĞU GİBİ” VE “ELVERİŞLİ 

OLDUĞU ÖLÇÜDE” SUNMAKTA OLUP, 

HUKUKEN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, İNTERNET 

SİTESİNE VE SİTEDE YER ALAN İÇERİĞE DAİR 

HİÇBİR GARANTİ VEYA GÜVENCE 

SAĞLAMAMAKTA, ZIMNEN DE OLSA 

İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİN 

ELVERİŞLİLİĞİNİ, DEVAMLILIĞINI, BELİRLİ 

BİR AMACA UYGUNLUĞUNU, İHLAL TEŞKİL 

ETMEDİĞİNİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİNİ VEYA 

VİRÜS VE DİĞER ZARARLI BİLGİSAYAR 

PROGRAMLAMA RUTİNLERİ İÇERMEDİĞİNİ 

GARANTİ VEYA TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR.  

8.2. İŞBU “GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN 

REDDİ” MADDESİNDE YER ALAN HÜKÜMLER, 

AYNI ZAMANDA GRUP ŞİRKETLERİMİZ, 

YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ, 

TEMSİLCİLERİMİZ, İŞ ORTAKLARIMIZ VE 

LİSANSÖRLERİMİZ İÇİN DE HÜKÜM İFADE 

ETMEKTEDİR. 
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against any claim, liability, demand and expenses, 

including reasonable attorneys’ fees, relating to or 

arising from: (i) your use of the Website, (ii) any 

violations by you of this Terms or applicable law, or 

(iii) your violation of any rights of third parties. 

11. SEVERABILITY 

If any term, condition or provision of the Terms shall 

be held to be invalid, unlawful or unenforceable to 

any extent, such term, condition or provision shall 

not affect the validity, legality or enforceability of 

the other provisions of, or any other documents 

referred to in this Terms.  

12.  GOVERNING LAW AND DISPUTE 

RESOLUTION 

12.1. This Terms shall be governed by and 

construed in accordance with the laws of the 

Republic of Turkey. 

12.2. Any claim, controversy or dispute arising out 

of, or in connection with, this Terms shall be 

exclusively submitted to Istanbul (Caglayan) courts 

and Execution Offices.  

9.  SORUMLULUK 

İŞ YATIRIM, KULLANICIYA VEYA KULLANICI 

İLE İLİŞKİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI, 

İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMINDAN VEYA 

KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN 

VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR 

ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ, CEZALANDIRICI, 

EMSAL VEYA YANSIMA ZARARDAN YA DA 

KÂR, FIRSAT VEYA GELİR KAYBINDAN 

DOLAYI, ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR 

OLDUĞU VEYA HABERDAR OLMASI 

GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ, HİÇBİR HAL 

VE ŞART ALTINDA AKDİ, HAKSIZ FİİL 

NİTELİĞİNDE, ÖZEN SORUMLULUĞU VEYA 

DİĞER HİÇBİR HUKUKİ SORUMLULUK 

DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE 

DAYANILARAK SORUMLU TUTULAMAZ.  

10.  TAZMİNAT 

 (i) İnternet Sitesini kullanımınız, (ii) Kullanım 

Koşullarına veya hukuka aykırı davranmanız veya (iii) 

üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmenizden kaynaklanan 

veya bununla ilişkili olan tüm talep, sorumluluk, iddia 

ve makul avukatlık ücretleri dâhil masraflara karşı İş 

Yatırım’ı ve onun grup şirketlerini, çalışanlarını, 

yöneticilerini, temsilcilerini, iş ortaklarını ve 

lisansörlerini savunmak, tazmin etmek ve sorumsuz 

kılmakla yükümlüsünüz.  

11. BÖLÜNEBİLİRLİK 

Kullanım Koşullarında yer alan herhangi bir kayıt, şart 

ya da hüküm, herhangi, bir şekilde geçersiz, hukuka 

aykırı veya uygulanamaz kılınırsa, bu durum, diğer 

hükümlerin ve Kullanım Koşullarında atıf yapılan diğer 

dokümanların geçerliliğini, hukuka uygunluğunu ve ifa 

kabiliyetini etkilemez.  

12. UYGULANACAK HUKUK VE 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 
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12.1. Kullanım Koşullarının esasına ve 

yorumlanmasına, Türkiye Cumhuriyeti kanunları 

uygulanır.  

12.2. Kullanım Koşullarından kaynaklanan veya 

Kullanım Koşulları ile bağlantılı olarak ortaya çıkan 

tüm iddia, çekişme ve uyuşmazlıkların çözümünde 

İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkilidir.  

 


