
Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Aracılığı ile 
Interactive Brokers LLC’de Hesap Açılışı



Interactive Brokers LLC Hesap Açılışı
Hesap açılışı için karşınıza çıkan Interactive Brokers LLC Hesap açılış linki üzerinden 
(https://ndcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/OpenAccount.IBrokerGuestLogin?partnerID=I2866269&invitedBy=&invi
tation_id=45996307 ) ilgili alanları doldurmamız gerekmektedir. 

Hesap Türünüzü Seçin

• Bireysel Hesap
• Trust
• Yatırım Fonu
• Çoklu Yatırım Fonu
• Finansal Danışmanlık
• Kurum (Ortaklık, Limited, Anonim Şirket)



Hesap türünüzü belirledikten sonraki sayfada karşınıza Hesap 
Açma alanı çıkacaktır. Burada  yer alan bilgileri doldurunuz. 
Create Account butonuna tıklayarak ilerleyiniz.

Kullanıcı adı ve parola oluşturunuz
• Mail Adresinizi giriniz

• Kullanıcı Adı Oluşturunuz

• Şifre Oluşturunuz

• Şifrenizi Tekrar Giriniz

• Ülkenizi Seçimi için Turkey gelecektir. 
Farklı bir ülkede iseniz lütfen seçiniz. 



Kullanıcı adı ve Parola oluşturulurken dikkat 
edilmesi gereken hususlar:

Kullanıcı adı oluştururken dikkat etmeniz gereken hususlar:

 8 ya da 9 harf ve rakamdan oluşmalıdır

 En az 3 harf ve 3 rakam içermelidir

 Kullanıcı adınız bir harf ile başlamalıdır

 Sadece küçük harf kullanınız, boşluk ve özel karakter kullanmayınız. 

Şifre oluştururken dikkat etmeniz gereken hususlar:

 Kullanıcı adınızdan farklı olmalı

 8 ve 40 karakter uzunluğunda olmalı

 En az 1 harf içermeli

 En az 1 rakam içermeli

 Büyük küçük harfe duyarlılığı vardır. Boşluk ve özel karakter içermemelidir.



Kullanıcı adı ve parola oluşturduktan sonra, Mail adresinizi doğrulamak için belirtmiş 
olduğunuz mail adresine bir mail gönderilmektedir. Mail kutunuza gelen mail üzerinden 
mail doğrulamanızı yapmanız gerekmektedir.
Eğer mail gelmedi ise mail adresinizi doğru yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz.
Mail gelen kutunuza düşmedi ise spam maillerinizi kontrol ediniz.
Tüm kontrollerinizi yaptınız fakat mail ulaşmadı ise sayfanın en altında bulunan Resend
Email alanından yeniden bir mail talep edebilirsiniz. 



Interactive Brokers tarafından aşağıdaki şekilde bir mail gönderilecektir. 
Maili adresinizi doğrulamak için, Verify Account butonuna tıklayarak 
mailiniz doğrulamanız gerekmektedir. 



Verify Account butonuna tıkladığınızda, sizi Interactive Brokers giriş sayfasına 
yönlendirmektedir. Burada yeni oluşturduğunuz Username – Kullanıcı adı ve 
Password – Şifrenizini yazarak Login butonundan sisteme giriş yapabilirsiniz.



Hesap açılış işlemlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İlk çıkan sayfada 
Müşteri tipini seçiyoruz. Bu alanda seçeneklerimiz: Bireysel Hesap, Müşterek 
Hesap ve Emeklilik hesabı. 
Eğer hesabınızı müşterek hesap olarak kullanacaksınız bu alanı seçmeniz 
gerekmektedir. 
Bireysel hesap için Individual hesabı seçip Continue butonuna tıklayarak devam 
ediyoruz.

Müşteri Tipi 



Kişisel bilgilerimizi dolduracağımız bir ekran çıkmaktadır. 

Bu alanda iletişim bilgilerimizi dolduruyoruz. Bu alanda lütfen Türkçe karakter kullanmayınız. 

Hitap        İlk Ad                                          Varsa İkinci Adınız       

Soyadınız

Adres satırı 1

Adres satırı 2

Şehir Posta Kodu

 Farklı bir mail adresine sahibim.
 Türkiye’den farklı bir ülkede ikamet ediyorum.
 Türkiye dışında farklı bir ülkede doğdum.

Tel no tipi Telefon numaranız

Farklı bir numara daha eklemek isterseniz Add Phone Number alanından ekleme yapabilirsiniz. 



Kimlik bilgileri alanı

Kişisel Bilgileriniz 

Doğum gününüz. Sırası ile yıl, ay, gün 

Vergi Ödediğiniz Ülke

Kimliğinizin seri numarasını giriniz. 

Kimlik Türü. Bu alana hangi kimliğini ile IB hesabınızı açacaksınız onu belirtiniz. Pasaport, T.C. Yeni Nüfus Cüzdanı vb.

Kimliğinizin düzenlendiği ülke Turkey olarak otomatik gelecektir. Dilerseniz farklı bir seçim yapabilirsiniz. 

Kimlik Bilgileriniz

T.C. Kimlik Numaranız 

Vergi kimlik numaram var alanı otomatik olarak işaretlenmiş olarak gelecektir. T.C. kimlik 
numaranız ayrıca Vergi Kimlik numaranız yerine geçmektedir. Ayrıca bir Vergi kimlik numaranız 
var ve vergi daireniz var ise Add Tax Residence alanından ekleme yapabilirsiniz. 



Çalışma Durumunuz. Bu alanda iş durumunuzu ve yatırım yapacağınız 
paranızın kaynağını belirtmeniz gerekmektedir. 

İş durumunuz 

Ödenek / Eş Gelir

Bu alanda bir seçeneği seçmeniz gerekmektedir. 
Çalışan, emekli, kendi işinde çalışan, trader, öğrenci, 
ev hanımı, işsiz.

Borsa işlem kazancı
Devlet yardımı
Emlak geliri

…Diğer

Bu alanda yatıracağınız paraya katkıda bulunan tüm 
kategorileri seçebilirsiniz. 

İşsizlik Maaşı
Hediye

Faiz, temettü geliri

Engellilik, İşsizlik, Kıdem tazminatı



Bu alanda hesap bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir.  

Bu alanda hesap türünüzü seçmeniz gerekmektedir. Nakit, kredili hesap ve portföy kredi hesabı

Bu alanda işlem yapmak istediğiniz para birimini seçmeniz gerekmektedir.

Güvenlik Sorusu. 

Güvenlik Sorusu 1 – aşağıdaki sorulardan bir tanesini seçiniz. 

Güvenlik Sorusu 2 – aşağıdaki sorulardan bir tanesini seçiniz. 

Güvenlik Sorusu 3 – aşağıdaki sorulardan bir tanesini seçiniz. 

Cevap 1

Cevap 2

Cevap 3

Continue Butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.



Yatırım hesabınızı düzenleme

Hesabınızı Yapılandırma
Geliriniz ve hesabınızın değeri. Buradaki seçeneklerden 
kendiniz için en uygun olanı seçmelisiniz. 

Bu alanda yatırım yapma ve trade amacınız sorulmuştur. Sizin için 
hangi şıklar uygun ise işaretleyiniz. 

Gelirini artırma

Hedge işlemleri 
Sermayenin korunması ve gelir yaratma 

Aktif trade ve spekülasyon geliri elde etme

ABD Doları bazında yıllık net geliriniz

ABD Doları bazında net likit varlığınız 

ABD Doları bazında Net varlığınız 



İşlem yapmak istediğiniz ürün seçimi ve deneyimleriniz.                          

Aşağıdaki seçimleriniz, işlem yapmak için onayladığınız sermaye piyasası 
araçlarını belirler. Tüm başvuruları kontrol ediniz. 

İşlem yapmak istediğiniz ürün seçimi ve deneyimleriniz. 

Hisse senetleri piyasası

Kaç yıl deneyiminiz var, yıllık ne kadar işlem hacmi 
yapıyorsunuz ve bilgi düzeyiniz

İşlem yapmak istediğiniz piyasayı ekleyiniz. 
Örneğin United States

Opsiyonlar

Kaç yıl deneyiminiz var, yıllık ne kadar işlem hacmi 
yapıyorsunuz ve bilgi düzeyiniz

İşlem yapmak istediğiniz piyasayı ekleyiniz. 
Örneğin United States

Ürün Ekle 
Ayrıca işlem yapmak istediğiniz piyasa ve ürünleri bu alandan 
seçebilirsiniz. Örneğin Futures Options gibi. Yine seçtiğiniz bu 
ürünler için de kaç yıl deneyiminiz var, yıllık ne kadar işlem 
yapıyorsunuz ve bilgi düzeyinizi belirtmeniz gerekmektedir. 



İşveren ve iş bilgileriniz

Bu firmaya bağlı olan siz misiniz? Evet ya da hayırı seçebilirsiniz.

Siz veya yakın ailenizden herhangi biri, bir broker satıcısı, yatırım 
danışmanı, vadeli işlem komisyonu tüccarı, hedge fonu, borsa veya 
diğer finansal hizmetler firması tarafından istihdam edilmiş veya 
kayıtlı mı? Evet ya da hayırı seçebilirsiniz.

Aşağıda yer alan şirketlerden herhangi 
birinde  çalışıyorsanız lütfen seçiniz. 

Halka açık bir şirketin %10 ve üzeri hissedarı ve yetkilisi misiniz? 
Evet ya da hayırı seçebilirsiniz.

İşverenini Seçme 

İlgili alanları tam ve doğru olarak doldurduktan sonra Continue
butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz. 

İşveren bilgileri 



Vergi Bilgileri Onaylama Sayfası

Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz

Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz

Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz

Sayfanın sonunda yer alan boşluk imzalama alanına İsim Soyisim yazarak 
imzalamanız gerekmektedir. Türkçe karakter kullanmayınız. 

İlgili alanları tam ve doğru olarak doldurduktan sonra Continue butonuna 
tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz. 



Sözleşme ve Açıklamalar

Bu alanda işlem yapmak istediğimiz ve daha 
önce seçim yaptığımız piyasa ve ürünlere  
ilişkin sözleşme onayları yer almaktadır. 

Lütfen tüm alanlara Agree (kabul ediyorum) 
olarak doldurunuz. 

Sözleşmeleri okumak isterseniz üzerine 
tıklamanız yeterli olacaktır. 

Sayfanın sonunda yer alan boşluk imzalama 
alanına İsim Soy isim yazarak imzalamanız 
gerekmektedir. Türkçe karakter kullanmayınız. 

İlgili alanları tam ve doğru olarak doldurduktan sonra 
Continue butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz. 



Uygulama İncelemesi

Interactive Brokers LLC’yi nereden duyduğunuz ile ilgili alanı buradan seçebilirsiniz.

Aşağıdaki bilgileri lütfen gözden geçirin.

Gelir Bilgileriniz.

Uygulama bilgileriniz.

İlgili alanları tam ve doğru olarak doldurduktan sonra 
Continue butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz. 



Hesap açılışınız için son aşama ve uygulama durumu 

Cep numaranızı bu alandan onaylayabilirsiniz. 

Hesabınıza fon transferini bu alandan yapabilirsiniz. 

Doğum tarihinizi içeren kimliğini yükleyiniz. 
Nüfus cüzdan sureti, pasaport vb. 

Adresinizi teyit eden bir belge yükleyiniz. Banka 
ekstresi, adınıza ait fatura, e-devlet üzerinden 
aldığınız adres belgeniz vb.  



Fund Your Account – Fonlama 
Bu alanda hesabınıza fonlama yapabileceğiniz yöntemler belirtilmiştir. 
Sizin için uygun olan yöntem ile fonlama yapabilirsiniz. 

Banka hesabınızı bağlayın

Banka havalesi

Online fatura ödemesi

Çek gönderimi

Menkul kıymet transferi



Son sayfada karşınıza çıkan,
- Fonlama,
- Cep telefonu numara teyidi, 
- Kimlik teyit belgesi yükleme
- Adres teyit belgesi yükleme işlemini tamamladığınızda hesabınız Interactive 
Brokers LLC Yetkilileri tarafından kontrol edilecek ve  uygun görülmesi halinde 
işlemlere açılacaktır. 

Hesap açılışı ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve sorularınız için 0212 353 1054 
numaralı hattan Müşteri Temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla. 

DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.


