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İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı 
düşündüğünüz kuruluşun, yapmak istediğiniz 
sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi 
olup olmadığını kontrol ediniz.
 

Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili 
olan banka ve sermaye piyasası aracı 
kurumlarını www.spk.gov.tr veya 
www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrene-
bilirsiniz. 

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler 
sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar 
riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem 
yapmaya karar vermeden önce, piyasada 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali 
durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak 
karar vermeniz gerekmektedir. 

Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuru-
luşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkın-
da Tebliğ”in 25’ inci maddesinde 
öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faali-
yetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan 
aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. 
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ÖNEMLİ AÇIKLAMA

UYARI

RİSK BİLDİRİMİ

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(İntegral) ile imzalanacak “Aracılık 
Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara 
ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok 
önemlidir. 

1. İntegral nezdinde açtıracağınız hesap ve 
bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar 
ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili 
her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari 
düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda 
risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat 
hareketleri sonucunda İntegral’e yatırdığınız 
paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, 
kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre 
yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi 
işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük 
özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe 
çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve 
bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza 
yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi 

zararlara da yol açabileceği ihtimali göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

4. İntegral’in piyasalarda yapacağınız işlemlere 
ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç 
olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına 
ilişkin olarak İntegral’in yetkili personelince 
yapılacak teknik ve temel analizin kişiden 
kişiye farklılık arz edebileceği ve bu 
analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak 
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu 
dikkate alınmalıdır.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, 
yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin 
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk 
Lirası bazında değer kaybı olabileceği, dev-
letlerin yabancı sermaye ve döviz hareketleri-
ni kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler 
getirebileceği, alım satım işlemlerinin 
zamanında gerçekleşmeyebileceği bilin-
melidir. 

7. İşlemlerinize başlamadan önce, İntegral’den 
yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer 
muamele ücretleri konusunda teyit 
almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade 
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size 
nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler 
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Kaldıraçlı işlemler sonucunda müşteri kâr 
ettiğinde İntegral zarar edecek veya müşteri 
zarar ettiğinde İntegral kâra geçecektir. Bu 
durum İntegral ile çıkar çatışmasına neden 
olabilir. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk 
bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak 
mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlamakta olup, sermaye piyasası 
araçlarının alım satımından ve uygulama-

dan kaynaklanabilecek tüm riskleri 
kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu 
tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli 
bir şekilde araştırma yapmalısınız. 

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, 
anladığımı; önceki sayfalar imzalanmamış 
dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğimi, işbu esasların uygu-
lanması sırasında Integral’in kusuru veya 
ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı 
talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla 
özgür iradem sonucu bu " Yatırım Hizmet 
ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu 
imzaladığımı ve bundan sonra Aracılık 
Çerçeve Sözlesmesi’ni imzalayarak işbu 
formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan
ederim.
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İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(İntegral) ile imzalanacak “Aracılık 
Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara 
ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok 
önemlidir. 

1. İntegral nezdinde açtıracağınız hesap ve 
bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar 
ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili 
her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari 
düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda 
risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat 
hareketleri sonucunda İntegral’e yatırdığınız 
paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, 
kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre 
yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi 
işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük 
özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe 
çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve 
bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza 
yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi 

zararlara da yol açabileceği ihtimali göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

4. İntegral’in piyasalarda yapacağınız işlemlere 
ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç 
olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına 
ilişkin olarak İntegral’in yetkili personelince 
yapılacak teknik ve temel analizin kişiden 
kişiye farklılık arz edebileceği ve bu 
analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak 
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu 
dikkate alınmalıdır.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, 
yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin 
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk 
Lirası bazında değer kaybı olabileceği, dev-
letlerin yabancı sermaye ve döviz hareketleri-
ni kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler 
getirebileceği, alım satım işlemlerinin 
zamanında gerçekleşmeyebileceği bilin-
melidir. 

7. İşlemlerinize başlamadan önce, İntegral’den 
yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer 
muamele ücretleri konusunda teyit 
almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade 
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size 
nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler 
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Kaldıraçlı işlemler sonucunda müşteri kâr 
ettiğinde İntegral zarar edecek veya müşteri 
zarar ettiğinde İntegral kâra geçecektir. Bu 
durum İntegral ile çıkar çatışmasına neden 
olabilir. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk 
bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak 
mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlamakta olup, sermaye piyasası 
araçlarının alım satımından ve uygulama-

dan kaynaklanabilecek tüm riskleri 
kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu 
tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli 
bir şekilde araştırma yapmalısınız. 

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, 
anladığımı; önceki sayfalar imzalanmamış 
dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğimi, işbu esasların uygu-
lanması sırasında Integral’in kusuru veya 
ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı 
talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla 
özgür iradem sonucu bu " Yatırım Hizmet 
ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu 
imzaladığımı ve bundan sonra Aracılık 
Çerçeve Sözlesmesi’ni imzalayarak işbu 
formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan
ederim.
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PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE
İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay 
ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin alım 
satım işlemleri sonucunda kâr elde edebi-
leceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulun-
maktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar 
vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz 
riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı 

dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının 
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 
Tebliği”nin (Tebliğ) 25’inci maddesinde 
öngörüldüğü üzere “Pay ve Pay Benzeri Diğer 
Kıymetlere İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer 
alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) kotunda bulunan 
şirketlerin payları BİST nezdindeki Pay Piyasa-
sı’nda (PP); Yıldız Pazar’da (Z), Ana Pazar’da 
(N), Gelişen İşletmeler Pazarı’nda (GİP), Kolek-
tif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler-
Pazarı’nda (K), Nitelikli Yatırımcı İşlem 
Pazarı’nda (NİYİP-Q), Yakın İzleme Pazarı’nda 
(W) ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda 
(PÖİP-S) işlem görmektedir.

GİP’de ve SİP’de yapılacak işlemler öncesinde 
mutlaka “Gelişen İşletmeler Pazarı Risk Bildi-
rim Formu” ve “Piyasa Öncesi İşlem Platformu 
Risk Bildirim Formu” okunmalı ve yatırım kuru-
luşundan ayrıca bilgi alınmalıdır.

Pay Piyasası’nda işlemler elektronik alım satım 
sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği 
kuralı baz alınarak “Sürekli İşlem”, “Piyasa 
Yapıcılı Sürekli İşlem” ve “Tek Fiyat” yöntem-
lerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir.

Pay Piyasası’nda alım satıma aracılık işlemleri 
aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir:

Yıldız Pazar (Z): BIST 100 endeksine dahil 
olan paylar ile fiili dolaşım oranına göre piyasa 
değeri 100 milyon TL ve üzeri olan payların 
işlem gördüğü pazardır.

Ana Pazar (N): BIST 100 kapsamındaki paylar 

hariç olmak üzere fiili dolaşım oranına göre 
piyasa değeri 100 milyon TL’nin altında olan 
payların işlem gördüğü pazardır.

Gelişen İşletmeler Pazarı – GİP (G): Borsa 
kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve 
büyüme potansiyeline sahip, şirketlerin 
sermaye piyasalarında fon sağlamak amacıyla 
ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem 
görebileceği şe�af ve düzenli bir ortam yarat-
mak amacıyla BİST bünyesinde ayrı bir Pazar 
olarak GİP kurulmuştur.

Halka açık piyasa değeri 25 milyon TL’nin 
altında olan şirketler GİP bünyesinde işlem 
görebilmektedir. 25 milyon TL kriteri ilk defa 
halka arz edilen şirketler için geçerlidir ve 
mevcut şirketler arasında halka açık değeri 25 
milyon TL’nin altında olup Ana Pazar’da işlem 
gören şirket olabilir.

Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış 
Ürünler Pazarı (K): Menkul kıymet yatırım 
ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve 
girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları ile 
borsa yatırım fonları katılma belgeleri, aracı 
kuruluş varantları ve sertifikalar kot içi pazar 
niteliğindeki Kurumsal Ürünler Pazarı'nda 
işlem görmektedir.

Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı – NİYİP (Q): 
Ortaklıkların halka arz edilmeksizin nitelikli 
yatırımcılara satılmak üzere ihraç ettiği pay-
larının, yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında 
işlem gördüğü pazardır.

Yakın İzleme Pazarı (W): Yakın İzleme Pazarı, 
belirli koşulların ortaya çıkması sonucunda, 
şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına 
alınması durumlarında sürekli gözetim, dene-
tim ve izleme ortamında, yatırımcıların 
devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini 
sağlayacak önlemlerle birlikte payların Borsa 
İstanbul bünyesinde işlem görebileceği 
pazardır.

Piyasa Öncesi İşlem Platformu – PÖİP (S): 
Serbest İşlem Platformu yerine getirilen; halka 
açık ortaklık statüsünde olup, payları Borsa’da 
işlem görmeyen ortaklıkların paylarının kota 
alınmadan Borsa’da işlem görebilmesi için 
Borsa Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan 
ve işleyiş usul ve esasları “Uygulama Usul ve 
Esasları” ile belirlenen platformdur.
Ayrıca; SPK’nın yaptığı değerlendirme sonu-
cunda, BİST’de işlem gören paylar A, B, C ve 
D olmak üzere dört gruba ayrılmış olup, pay 
piyasalarında işlem yapmadan önce SPK’nın 
ilgili kararına ilişkin “İşlem Kuralları Bildirim Formu” 
okunarak, yatırım kuruluşundan bilgi alınmalıdır.

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı 
düşündüğünüz kuruluşun ilgili Alım Satım 
Aracılığı Yetki Belgesi’ne ve Borsa Üyelik 
Belgesi’ne sahip olup olmadığını kontrol 
ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusun-

da yetkili olan banka ve sermaye piyasası 
aracı kurumlarını www.spk.gov.tr, www.bor-
saistanbul.com veya  www.tspb.org.tr inter-
net sitelerinden veya diğer iletişim araçları 
vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’dur.
BİST: Borsa İstanbul A.Ş.’dir.
TSPB: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’dir.
Takasbank: Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’dir.
Mevzuat: Sermaye Piyasası Mevzuatı’dır.
Pay Piyasası: Pay ve pay benzeri diğer 
kıymetlerin işlem gördüğü BİST nezdinde 
kurulmuş olan piyasadır.
Paylar: Anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve 

anonim ortaklık sermayesini temsil eden ve 
sahibine ortaklık hakkı veren menkul 
kıymetlerdir.
Paylar ve Pay Benzeri Diğer Kıymetler: Pay, 
Borsa Yatırım Fonu, Varant, Sertifika ve 
Rüçhan Hakkı Kuponlarını ve SPK tarafından 
pay benzeri kıymet olarak kabul edilebilecek 
diğer kıymetleri ifade eder. Paylar ve pay benzeri 
diğer kıymetler, ikincil piyasada işlem görürler.

UYARI

PAYLAR VE PAY PİYASASI HAKKINDA GENEL BİLGİ

TANIMLAR

PAY PİYASASI’NDA İŞLEYİŞ ESASLARI
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RİSK BİLDİRİMİ

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) kotunda bulunan 
şirketlerin payları BİST nezdindeki Pay Piyasa-
sı’nda (PP); Yıldız Pazar’da (Z), Ana Pazar’da 
(N), Gelişen İşletmeler Pazarı’nda (GİP), Kolek-
tif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler-
Pazarı’nda (K), Nitelikli Yatırımcı İşlem 
Pazarı’nda (NİYİP-Q), Yakın İzleme Pazarı’nda 
(W) ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda 
(PÖİP-S) işlem görmektedir.

GİP’de ve SİP’de yapılacak işlemler öncesinde 
mutlaka “Gelişen İşletmeler Pazarı Risk Bildi-
rim Formu” ve “Piyasa Öncesi İşlem Platformu 
Risk Bildirim Formu” okunmalı ve yatırım kuru-
luşundan ayrıca bilgi alınmalıdır.

Pay Piyasası’nda işlemler elektronik alım satım 
sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği 
kuralı baz alınarak “Sürekli İşlem”, “Piyasa 
Yapıcılı Sürekli İşlem” ve “Tek Fiyat” yöntem-
lerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir.

Pay Piyasası’nda alım satıma aracılık işlemleri 
aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir:

Yıldız Pazar (Z): BIST 100 endeksine dahil 
olan paylar ile fiili dolaşım oranına göre piyasa 
değeri 100 milyon TL ve üzeri olan payların 
işlem gördüğü pazardır.

Ana Pazar (N): BIST 100 kapsamındaki paylar 

hariç olmak üzere fiili dolaşım oranına göre 
piyasa değeri 100 milyon TL’nin altında olan 
payların işlem gördüğü pazardır.

Gelişen İşletmeler Pazarı – GİP (G): Borsa 
kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve 
büyüme potansiyeline sahip, şirketlerin 
sermaye piyasalarında fon sağlamak amacıyla 
ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem 
görebileceği şe�af ve düzenli bir ortam yarat-
mak amacıyla BİST bünyesinde ayrı bir Pazar 
olarak GİP kurulmuştur.

Halka açık piyasa değeri 25 milyon TL’nin 
altında olan şirketler GİP bünyesinde işlem 
görebilmektedir. 25 milyon TL kriteri ilk defa 
halka arz edilen şirketler için geçerlidir ve 
mevcut şirketler arasında halka açık değeri 25 
milyon TL’nin altında olup Ana Pazar’da işlem 
gören şirket olabilir.

Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış 
Ürünler Pazarı (K): Menkul kıymet yatırım 
ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve 
girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları ile 
borsa yatırım fonları katılma belgeleri, aracı 
kuruluş varantları ve sertifikalar kot içi pazar 
niteliğindeki Kurumsal Ürünler Pazarı'nda 
işlem görmektedir.

Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı – NİYİP (Q): 
Ortaklıkların halka arz edilmeksizin nitelikli 
yatırımcılara satılmak üzere ihraç ettiği pay-
larının, yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında 
işlem gördüğü pazardır.

Yakın İzleme Pazarı (W): Yakın İzleme Pazarı, 
belirli koşulların ortaya çıkması sonucunda, 
şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına 
alınması durumlarında sürekli gözetim, dene-
tim ve izleme ortamında, yatırımcıların 
devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini 
sağlayacak önlemlerle birlikte payların Borsa 
İstanbul bünyesinde işlem görebileceği 
pazardır.

Piyasa Öncesi İşlem Platformu – PÖİP (S): 
Serbest İşlem Platformu yerine getirilen; halka 
açık ortaklık statüsünde olup, payları Borsa’da 
işlem görmeyen ortaklıkların paylarının kota 
alınmadan Borsa’da işlem görebilmesi için 
Borsa Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan 
ve işleyiş usul ve esasları “Uygulama Usul ve 
Esasları” ile belirlenen platformdur.
Ayrıca; SPK’nın yaptığı değerlendirme sonu-
cunda, BİST’de işlem gören paylar A, B, C ve 
D olmak üzere dört gruba ayrılmış olup, pay 
piyasalarında işlem yapmadan önce SPK’nın 
ilgili kararına ilişkin “İşlem Kuralları Bildirim Formu” 
okunarak, yatırım kuruluşundan bilgi alınmalıdır.

en şirketlere ait payları sürekli veya geçici 
olarak Borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.
6. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden 
şirketler bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları 
yapabilecektir. Bedelli sermaye artırımına katıl-
mamanız halinde şirkette sahip olduğunuz pay 
oranı düşecektir.
7. Payları ihraç eden şirketlerin bedelli 
sermaye artırımı yapmaları durumunda; pay-
ların bedelli sermaye artırımına katılma hakkı 
olan “rüçhan hakkı kuponları” BİST’de alınıp 
satılabilmektedir. Gerek hesabınızda bulunan 
paylar üzerinden hak etmiş olduğunuz, 
gerekse BİST’ten satın aldığınız “rüçhan hakkı 
kuponları”nın bir vadesinin olduğunu 
dikkate almalısınız. Vade sonuna kadar 
kullanılmayan veya BİST’de satılmayan rüçhan 
hakkı kuponları geçersiz hale gelir. Bu durum; 
tüm haklarınızı yitirmenize ve maddi kayba 
uğramanıza sebep olabilir.
8. Pay alım satımına ilişkin olarak gerçek-
leştirmeyi planladığınız işlemler için İntegral’e 
asgari olarak SPK mevzuatında belirlenen 
oranda teminat yatırmanız gerekmektedir.
9. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde; 
yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin 
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk 
Lirası bazında değer kaybı olabileceği, dev-
letlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini 
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler 
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanın-
da gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
10. İntegral’in piyasalarda yapacağınız işlem-
lere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yap-
acağı tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya 
muhtaç olabileceği dikkate alınmalıdır.
11. Pay alım satımına ilişkin olarak İntegral’in 
yetkili personelince yapılacak teknik ve temel 
analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği 

ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin 
olarak gerçekleşmeme olasılığının bulun-
duğu dikkate alınmalıdır.
12. İşlemlerinize başlamadan önce; işlemler-
inizin Borsa’ya, takas ve saklama kuruluşuna ve 
İntegral’e ödenecek komisyon ücretlerine ve 
ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye 
tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız. 
İşlemlerinize başlamadan önce; işlemlerin-
ize ilişkin ücretler ve ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size 
nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren 
yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.
13. Paylara ilişkin olarak BİST nezdinde gerçekleşti-
receğiniz işlemler ve bu işlemlere ilişkin elde 
edeceğiniz gelirler, ilgili vergi mevzuatına uygun 
olarak vergilendirmeye tabi tutulacaktır.

İşbu “Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlere 
İlişkin Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel 
olarak riskler hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlamakta olup, pay alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri 
kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu 
tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli 
bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi, 
işbu esasların uygulanması sırasında İnte-
gral’in kusuru veya ihmali nedeniyle doğabi-
lecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı 
kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu 
"Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlere İlişkin 
Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve 
bundan sonra Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni 
imzalayarak işbu formun bir örneğini 
aldığımı kabul ve beyan ederim.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İntegral) 
ile imzalanacak “Alım Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşme”de, “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri 
Genel Risk Bildirim Formu”nda belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anla-
manız çok önemlidir.

1. İntegral nezdinde açtıracağınız hesap ve bu 
hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa 
İstanbul A.Ş. ve takas merkezleri tarafından 
çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri 
tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Pay alım satım işlemleri çeşitli oranlarda 
risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hare-
ketleri sonucunda İntegral’e yatırdığınız paranın 

tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız 
yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız 
para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Pay değerleri, genel ekonomik ve siyasi 
ortam kaynaklı fiyat hareketlerinden, spekülatif 
ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilir.
4. Paylara ilişkin alım satım işlemlerinde farklı 
bir şekilde tezahür eden karşı taraf riski bulun-
maktadır. Bu doğrultuda; işleme başlamadan 
önce, paylarını ihraç eden şirketin mali duru-
munun bozulması, iflası, şirket malvarlığına 
kamu otoriteleri tarafından el konulması gibi 
ihtimalleri göz önünde bulundurmalısınız.
5. BİST; ilgili mevzuat çerçevesinde PP’de 
işlem gören ihraççı şirketlerin işlem sıralarını 
kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmey-
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en şirketlere ait payları sürekli veya geçici 
olarak Borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.
6. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden 
şirketler bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları 
yapabilecektir. Bedelli sermaye artırımına katıl-
mamanız halinde şirkette sahip olduğunuz pay 
oranı düşecektir.
7. Payları ihraç eden şirketlerin bedelli 
sermaye artırımı yapmaları durumunda; pay-
ların bedelli sermaye artırımına katılma hakkı 
olan “rüçhan hakkı kuponları” BİST’de alınıp 
satılabilmektedir. Gerek hesabınızda bulunan 
paylar üzerinden hak etmiş olduğunuz, 
gerekse BİST’ten satın aldığınız “rüçhan hakkı 
kuponları”nın bir vadesinin olduğunu 
dikkate almalısınız. Vade sonuna kadar 
kullanılmayan veya BİST’de satılmayan rüçhan 
hakkı kuponları geçersiz hale gelir. Bu durum; 
tüm haklarınızı yitirmenize ve maddi kayba 
uğramanıza sebep olabilir.
8. Pay alım satımına ilişkin olarak gerçek-
leştirmeyi planladığınız işlemler için İntegral’e 
asgari olarak SPK mevzuatında belirlenen 
oranda teminat yatırmanız gerekmektedir.
9. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde; 
yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin 
olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk 
Lirası bazında değer kaybı olabileceği, dev-
letlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini 
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler 
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanın-
da gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
10. İntegral’in piyasalarda yapacağınız işlem-
lere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yap-
acağı tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya 
muhtaç olabileceği dikkate alınmalıdır.
11. Pay alım satımına ilişkin olarak İntegral’in 
yetkili personelince yapılacak teknik ve temel 
analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği 

ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin 
olarak gerçekleşmeme olasılığının bulun-
duğu dikkate alınmalıdır.
12. İşlemlerinize başlamadan önce; işlemler-
inizin Borsa’ya, takas ve saklama kuruluşuna ve 
İntegral’e ödenecek komisyon ücretlerine ve 
ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye 
tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız. 
İşlemlerinize başlamadan önce; işlemlerin-
ize ilişkin ücretler ve ücretler parasal olarak 
ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size 
nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren 
yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.
13. Paylara ilişkin olarak BİST nezdinde gerçekleşti-
receğiniz işlemler ve bu işlemlere ilişkin elde 
edeceğiniz gelirler, ilgili vergi mevzuatına uygun 
olarak vergilendirmeye tabi tutulacaktır.

İşbu “Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlere 
İlişkin Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel 
olarak riskler hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlamakta olup, pay alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri 
kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu 
tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli 
bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi, 
işbu esasların uygulanması sırasında İnte-
gral’in kusuru veya ihmali nedeniyle doğabi-
lecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı 
kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu 
"Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlere İlişkin 
Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve 
bundan sonra Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni 
imzalayarak işbu formun bir örneğini 
aldığımı kabul ve beyan ederim.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İntegral) 
ile imzalanacak “Alım Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşme”de, “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri 
Genel Risk Bildirim Formu”nda belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anla-
manız çok önemlidir.

1. İntegral nezdinde açtıracağınız hesap ve bu 
hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm 
işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa 
İstanbul A.Ş. ve takas merkezleri tarafından 
çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri 
tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Pay alım satım işlemleri çeşitli oranlarda 
risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hare-
ketleri sonucunda İntegral’e yatırdığınız paranın 

tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız 
yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız 
para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Pay değerleri, genel ekonomik ve siyasi 
ortam kaynaklı fiyat hareketlerinden, spekülatif 
ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilir.
4. Paylara ilişkin alım satım işlemlerinde farklı 
bir şekilde tezahür eden karşı taraf riski bulun-
maktadır. Bu doğrultuda; işleme başlamadan 
önce, paylarını ihraç eden şirketin mali duru-
munun bozulması, iflası, şirket malvarlığına 
kamu otoriteleri tarafından el konulması gibi 
ihtimalleri göz önünde bulundurmalısınız.
5. BİST; ilgili mevzuat çerçevesinde PP’de 
işlem gören ihraççı şirketlerin işlem sıralarını 
kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmey-
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ÖNEMLİ AÇIKLAMA
BİST GİP’te işlem yapılması bazı özel risk 
unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım 
riski taşımaktadır. BİST GİP’te yapacağınız 
alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde ede-
bileceğiniz gibi zarar edebilme riskinizde 
bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP’te işlem yap-
maya karar vermeden önce piyasada 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali 

durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak 
karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, BİST GİP Yönetmeliği’nin 67 . 
maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk 
Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki 
hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız 
gerekmektedir.

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı 
düşündüğünüz aracı kuruluşun BİST GİP’te 
işlem yapma yetkisine sahip, BİST’in halen 
faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup 

olmadığının www.spk.gov.tr ve 
www.borsaistanbul.com internet sitelerinden 
veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İntegral) ile 
imzalanacak Alım Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi’nde ve Genel Risk Bildirim Formu’nda 
belirtilen hususlara ek olarak; 
1. İntegral nezdinde açtırdığım ve/veya 
açtıracağım hesaplar üzerinden GİP’te 
gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BİST ve 
diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından 
çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm 
düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
2. İşlemlere başlamadan önce, İntegral’in 
yükümlü olacağım bütün komisyon ve diğer 
muamele ücretleri konusunda teyit aldığımı, 
3. GİP’in,  BİST’in kotasyon şartlarını 
sağlayamayan gelişme ve büyüme 
potansiyeline sahip şirketlerin sermaye 
piyasalarından fon sağlamak için ihraç 
edecekleri menkul kıymetlerin işlem 
görebileceği şe�af ve düzenli bir ortam 
yaratmak amacıyla kurulduğunun,
4. GİP’in, BİST Pay Senetleri Piyasası’ndan (PSP) 
farklı ve münferit bir piyasa olarak organize 
edildiğinin, GİP’in işlem kurallarının ve uygulanan 
işlem yöntemlerinin PSP ile benzerlikler 
gösterebileceği gibi farklılıklar da 
gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesine 

kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı 
uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP 
ve PSP arasında farklılıklar bulunduğunun,
5. BİST,  GİP’te işlem gören şirket paylarının ikincil 
piyasasının bulunduğu, ancak şirketin nicelik 
ve/veya niteliğine ilişkin kriterlere göre oluşacak 
arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile 
karşı karşıya kalınabileceğinin,
6. Şirket paylarının GİP Listesine kabulünün BİST’in 
GİP Yönetmeliğine göre yapıldığının, BİST 
Kotasyon Yönetmeliği’ne göre 
yapılmadığının,
7. Şirket paylarının GİP Listesine kabul şartı olarak 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BİST tarafından 
nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet 
süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi 
unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) 
aranmadığının, şirketlerin hukuki ve mali durumu 
ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme 
yapılmadığının,
8. GİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİST 
düzenlemelerine uymaması halinde şirket 
paylarının işlem sırasının geçici veya şirket 
paylarının GİP Listesinden çıkarılabileceğinin, 
9. Şirket paylarının GİP’te işlem görüp 
göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı 

UYARI

RİSK BİLDİRİMİ

(YATIRIMCILAR İÇIN GİP İŞLEMLERI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

tarafından hazırlanan şirket raporuna ve 
rapor ekindeki belgelere dayanarak BİST 
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının,
10. Şirket paylarının GİP Listesine kabul edilmesi, 
işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi 
sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa 
danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı 
anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun,
11. Şirket payları GİP’te işlem görmeye başladıktan 
sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa 
danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi 
halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile 
anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında 
şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak 
durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı ile 
anlaşma imzalamaması halinde şirket sırasının 
kapanmasından itibaren 4 ay içerisinde yeni bir 
piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması 
halinde şirket paylarının GİP Listesinden 
çıkarılabileceğinin,
12. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya 
şirket paylarının SPK tarafından teke�ülü anlamına 
gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP’te işlem 
görmesine izin verilmesinin şirketin ve/veya şirket 
paylarının BİST tarafından teke�ülü anlamına 
gelmeyeceğinin, GİP’te yapacağım yatırım ve 
üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim 
zararlardan BİST’in sorumlu olmadığının,
13. GİP’in özelliği gereği bu piyasada payların  
işlem görecek şirketlerin sermaye piyasasından 
kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları 
Borsa’da işlem gören şirketlere göre daha az 
olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak 
izahname düzenleme muafiyeti kapsamında 
olmaları halinde izahname düzenlemeye-
bileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, 
ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP 
şirket bilgi formunda yer aldığının, 
14. GİP’te işlem gören şirket paylarının piyasa yapıcı 
veya likidite sağlayıcısının bulunması durumunda 

sürekli müzayede yöntemi ile işlem görebileceğini, 
aksi durumda tek fiyat yöntemi ile işlem göreceğinin,
15. GİP’te işlem gören şirket paylarının kredili alım 
işlemi veya açığa satışa konu olmayacağının; belirli 
bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun 
%100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına 
tabi olacağının, buna göre bir müşterinin takası 
henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda  
belirli bir anda GİP paylarında oluşabilecek açık 
takas pozisyonunun %100’ü oranında net 
varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun, 
ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde 
hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu Yönetim Kurulu 
kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel 
olarak özkaynak oranlarının 
değiştirilemeyeceğinin ve teminat alınmaksızın 
emir kabul edilemeyeceğinin,
16. GİP’te işlem gören şirket paylarının sermaye 
piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç 
alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak 
oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında 
özkaynak olarak kabul edilebileceğinin; bununla 
birlikte İntegral’in bu piyasada işlem gören şirket 
paylarını teminat olarak kabul etmeyebileceğinin,
 bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın 
her durumda riskli olduğunun tarafımca 
bilindiğini,BİST GİP Risk Bildirim Formu’nu, 
18.08.2009 Tarihinde 27323 numaralı Resmi 
Gazete’de yayınlanan BİST Gelişen İşletmeler 
Piyasası Yönetmeliği ile 08.10.2010 Tarih ve 348 
sayılı Gelişen İşletmeler Piyasası İşlem Esasları 
Hakkındaki BİST Genel Mektubunun tamamını 
okuduğumu anladığımı, önceki sayfalar 
imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin 
geçerli olduğunu bildiğimi, işbu esasların uygu-
lanması sırasında İntegral’in kusuru veya ihmali 
nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava 
haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem 
sonucu imzalayarak iş bu formun bir örneğini 
aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.



EK3-2İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / V1 / BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİST) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İntegral) ile 
imzalanacak Alım Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi’nde ve Genel Risk Bildirim Formu’nda 
belirtilen hususlara ek olarak; 
1. İntegral nezdinde açtırdığım ve/veya 
açtıracağım hesaplar üzerinden GİP’te 
gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BİST ve 
diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından 
çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm 
düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
2. İşlemlere başlamadan önce, İntegral’in 
yükümlü olacağım bütün komisyon ve diğer 
muamele ücretleri konusunda teyit aldığımı, 
3. GİP’in,  BİST’in kotasyon şartlarını 
sağlayamayan gelişme ve büyüme 
potansiyeline sahip şirketlerin sermaye 
piyasalarından fon sağlamak için ihraç 
edecekleri menkul kıymetlerin işlem 
görebileceği şe�af ve düzenli bir ortam 
yaratmak amacıyla kurulduğunun,
4. GİP’in, BİST Pay Senetleri Piyasası’ndan (PSP) 
farklı ve münferit bir piyasa olarak organize 
edildiğinin, GİP’in işlem kurallarının ve uygulanan 
işlem yöntemlerinin PSP ile benzerlikler 
gösterebileceği gibi farklılıklar da 
gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesine 

kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı 
uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP 
ve PSP arasında farklılıklar bulunduğunun,
5. BİST,  GİP’te işlem gören şirket paylarının ikincil 
piyasasının bulunduğu, ancak şirketin nicelik 
ve/veya niteliğine ilişkin kriterlere göre oluşacak 
arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile 
karşı karşıya kalınabileceğinin,
6. Şirket paylarının GİP Listesine kabulünün BİST’in 
GİP Yönetmeliğine göre yapıldığının, BİST 
Kotasyon Yönetmeliği’ne göre 
yapılmadığının,
7. Şirket paylarının GİP Listesine kabul şartı olarak 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BİST tarafından 
nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet 
süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi 
unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) 
aranmadığının, şirketlerin hukuki ve mali durumu 
ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme 
yapılmadığının,
8. GİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİST 
düzenlemelerine uymaması halinde şirket 
paylarının işlem sırasının geçici veya şirket 
paylarının GİP Listesinden çıkarılabileceğinin, 
9. Şirket paylarının GİP’te işlem görüp 
göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı 

tarafından hazırlanan şirket raporuna ve 
rapor ekindeki belgelere dayanarak BİST 
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının,
10. Şirket paylarının GİP Listesine kabul edilmesi, 
işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi 
sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa 
danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı 
anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun,
11. Şirket payları GİP’te işlem görmeye başladıktan 
sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa 
danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi 
halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile 
anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında 
şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak 
durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı ile 
anlaşma imzalamaması halinde şirket sırasının 
kapanmasından itibaren 4 ay içerisinde yeni bir 
piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması 
halinde şirket paylarının GİP Listesinden 
çıkarılabileceğinin,
12. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya 
şirket paylarının SPK tarafından teke�ülü anlamına 
gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP’te işlem 
görmesine izin verilmesinin şirketin ve/veya şirket 
paylarının BİST tarafından teke�ülü anlamına 
gelmeyeceğinin, GİP’te yapacağım yatırım ve 
üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim 
zararlardan BİST’in sorumlu olmadığının,
13. GİP’in özelliği gereği bu piyasada payların  
işlem görecek şirketlerin sermaye piyasasından 
kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları 
Borsa’da işlem gören şirketlere göre daha az 
olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak 
izahname düzenleme muafiyeti kapsamında 
olmaları halinde izahname düzenlemeye-
bileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, 
ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP 
şirket bilgi formunda yer aldığının, 
14. GİP’te işlem gören şirket paylarının piyasa yapıcı 
veya likidite sağlayıcısının bulunması durumunda 

sürekli müzayede yöntemi ile işlem görebileceğini, 
aksi durumda tek fiyat yöntemi ile işlem göreceğinin,
15. GİP’te işlem gören şirket paylarının kredili alım 
işlemi veya açığa satışa konu olmayacağının; belirli 
bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun 
%100’ü oranında özkaynak bulundurma şartına 
tabi olacağının, buna göre bir müşterinin takası 
henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda  
belirli bir anda GİP paylarında oluşabilecek açık 
takas pozisyonunun %100’ü oranında net 
varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun, 
ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde 
hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu Yönetim Kurulu 
kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel 
olarak özkaynak oranlarının 
değiştirilemeyeceğinin ve teminat alınmaksızın 
emir kabul edilemeyeceğinin,
16. GİP’te işlem gören şirket paylarının sermaye 
piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç 
alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak 
oranının hesaplanmasında en çok %50’si oranında 
özkaynak olarak kabul edilebileceğinin; bununla 
birlikte İntegral’in bu piyasada işlem gören şirket 
paylarını teminat olarak kabul etmeyebileceğinin,
 bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın 
her durumda riskli olduğunun tarafımca 
bilindiğini,BİST GİP Risk Bildirim Formu’nu, 
18.08.2009 Tarihinde 27323 numaralı Resmi 
Gazete’de yayınlanan BİST Gelişen İşletmeler 
Piyasası Yönetmeliği ile 08.10.2010 Tarih ve 348 
sayılı Gelişen İşletmeler Piyasası İşlem Esasları 
Hakkındaki BİST Genel Mektubunun tamamını 
okuduğumu anladığımı, önceki sayfalar 
imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin 
geçerli olduğunu bildiğimi, işbu esasların uygu-
lanması sırasında İntegral’in kusuru veya ihmali 
nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava 
haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem 
sonucu imzalayarak iş bu formun bir örneğini 
aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİST)  PİYASA ÖNCESİ
İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

- EK4 -

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İntegral) 
ile imzalanacak Alım Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi’nde ve Genel Risk Bildirim 
Formu’nda belirtilen hususlara ek olarak; 

1. Piyasa Öncesi İşlem Platformu (Plat-

form)’nda Kurul kaydında bulunan fakat daha 

önce Borsa’da işlem görmeyen şirketlerden 

Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem 

gördüğünün,

 

2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında 

BİST tarafından şirketin hukuki ve mali 

durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir 

inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kota-

syon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında 

yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe 

ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye 

büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara 

bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değer-

lendirme yapılmadığının, söz konusu paylar 

Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da 

söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu 

ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme 

yapılmayacağının, 

3. PÖİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİST 

düzenlemelerine uymaması halinde şirket 

paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli 

olarak durdurulabileceğinin, 

4. SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı 

kararı gereği “Şirketin paylarının Platformda 

işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 

SPK’nın II-15.1 Özel Durumların Tebliği 

kapsamında özel durum açıklaması yapmakla 

yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye 

piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından 

Piyasa öncesi işlem platformunda işlem 

gören şirketler için Kurul’ca belirlenen diğer 

yükümlülüklere tabi olduğunun,

 

5. Şirket paylarının Platform’da işlem görmesi-

nin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİST 

tarafından teke�ülü anlamına gelmeyeceği-

nin, Platform’da yapacağım yatırım ve 

üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim 

zararlardan SPK ve BİST’in sorumlu olmadığının,

6. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuru-

luşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komi-

syon, masraf ve diğer muamele ücretleri 

konusunda teyit almanız gerektiğini,

7. BİST,  PÖİP’te işlem gören şirket paylarının 

ikincil piyasasının bulunduğu, ancak şirketin 

nicelik ve/veya niteliğine ilişkin kriterlere göre 

oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde 

likidite riski ile karşı karşıya kalınabileceğinin,

8. PÖİP’te işlem gören şirket paylarınn tek 

fiyat fiyat yöntemine tabi olduğunun,

9. PÖİP’te işlem gören şirket paylarının kredili 

alım işlemi veya açığa satışa konu olmaya-

cağının; belirli bir anda oluşabilecek açık takas 

pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 

bulundurma şartına tabi olacağının, buna 

göre bir müşterinin takası henüz 

gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda  belirli 

bir anda PÖİP paylarında oluşabilecek açık 

takas pozisyonunun %100’ü oranında net 

varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun , 

ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde 

hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu Yönetim 

Kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya 

genel olarak özkaynak oranlarının değiştirile-

meyeceğinin ve teminat alınmaksızın emir 

kabul edilemeyeceğinin,

10. PÖİP’te işlem gören şirket paylarının 

sermaye piyasası araçlarının kredili alım, 

açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme 

işlemlerinde özkaynak olarak kabul 

edilmeyeceğinin,

bilincinde olarak işlem yaptığımı, Piyasa 
Öncesi İşlem platformu Risk Bildirim For-
mu’nu ve Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi 
İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını 

okuyup anladığımı, önceki sayfalar imzalan-
mamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğimi, işbu esasların uygulan-
ması sırasında İntegral’in kusuru veya ihmali 
nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve 
dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür 
iradem sonucu imzalayarak iş bu formun bir 
örneğini aldığımı kabul, beyan ve taahhüt 
ederim.
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İntegral) 
ile imzalanacak Alım Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi’nde ve Genel Risk Bildirim 
Formu’nda belirtilen hususlara ek olarak; 

1. Piyasa Öncesi İşlem Platformu (Plat-

form)’nda Kurul kaydında bulunan fakat daha 

önce Borsa’da işlem görmeyen şirketlerden 

Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem 

gördüğünün,

 

2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında 

BİST tarafından şirketin hukuki ve mali 

durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir 

inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kota-

syon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında 

yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe 

ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye 

büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara 

bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değer-

lendirme yapılmadığının, söz konusu paylar 

Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da 

söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu 

ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme 

yapılmayacağının, 

3. PÖİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİST 

düzenlemelerine uymaması halinde şirket 

paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli 

olarak durdurulabileceğinin, 

4. SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı 

kararı gereği “Şirketin paylarının Platformda 

işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 

SPK’nın II-15.1 Özel Durumların Tebliği 

kapsamında özel durum açıklaması yapmakla 

yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye 

piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından 

Piyasa öncesi işlem platformunda işlem 

gören şirketler için Kurul’ca belirlenen diğer 

yükümlülüklere tabi olduğunun,

 

5. Şirket paylarının Platform’da işlem görmesi-

nin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİST 

tarafından teke�ülü anlamına gelmeyeceği-

nin, Platform’da yapacağım yatırım ve 

üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim 

zararlardan SPK ve BİST’in sorumlu olmadığının,

6. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuru-

luşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komi-

syon, masraf ve diğer muamele ücretleri 

konusunda teyit almanız gerektiğini,

7. BİST,  PÖİP’te işlem gören şirket paylarının 

ikincil piyasasının bulunduğu, ancak şirketin 

nicelik ve/veya niteliğine ilişkin kriterlere göre 

oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde 

likidite riski ile karşı karşıya kalınabileceğinin,

8. PÖİP’te işlem gören şirket paylarınn tek 

fiyat fiyat yöntemine tabi olduğunun,

9. PÖİP’te işlem gören şirket paylarının kredili 

alım işlemi veya açığa satışa konu olmaya-

cağının; belirli bir anda oluşabilecek açık takas 

pozisyonunun %100’ü oranında özkaynak 

bulundurma şartına tabi olacağının, buna 

göre bir müşterinin takası henüz 

gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda  belirli 

bir anda PÖİP paylarında oluşabilecek açık 

takas pozisyonunun %100’ü oranında net 

varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun , 

ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde 

hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu Yönetim 

Kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya 

genel olarak özkaynak oranlarının değiştirile-

meyeceğinin ve teminat alınmaksızın emir 

kabul edilemeyeceğinin,

10. PÖİP’te işlem gören şirket paylarının 

sermaye piyasası araçlarının kredili alım, 

açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme 

işlemlerinde özkaynak olarak kabul 

edilmeyeceğinin,

bilincinde olarak işlem yaptığımı, Piyasa 
Öncesi İşlem platformu Risk Bildirim For-
mu’nu ve Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi 
İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını 

okuyup anladığımı, önceki sayfalar imzalan-
mamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğimi, işbu esasların uygulan-
ması sırasında İntegral’in kusuru veya ihmali 
nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve 
dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür 
iradem sonucu imzalayarak iş bu formun bir 
örneğini aldığımı kabul, beyan ve taahhüt 
ederim.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İmza,
Kaşe

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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VARANTLARA VE/VEYA VARANT BENZERİ
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

- EK5-

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı 
düşündüğünüz kuruluşun ilgili Alım Satım Aracılığı 
Yetki Belgesi’ne ve Borsa Üyelik Belgesi’ne sahip 
olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası 
işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye 

piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr, www.-
borsaistanbul.com veya www.tspb.org.tr internet 
sitelerinden veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla 
öğrenebilirsiniz. 

Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran 
kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden 
belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir 
tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu 
hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı 
menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası 
aracıdır. Varantın dayanak varlığını, BİST 30 endek-
sinde yer alan pay senedi ve/veya BİST 30 endeksi 
kapsamında yer alan birden fazla pay senedinden 
oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise 
Borsa İstanbul A.Ş. Borsası (BİST) tarafından 
oluşturulmuş pay senedi endeksleridir.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun 
görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık 

ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, 
kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası 
alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer 
varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil 
edebilir. Bu formada yer alan açıklamalar Tebliğ’in 
20’inci maddesi uyarınca Kurul’un uygun göreceği 
varantlara benzer nitelikte sermaye piyasası araçları 
(varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri 
sermaye piyasası aracı alım satım işlemini 
gerçekleştiren aracı kuruluş, söz konusu sermaye 
piyasası aracının özellikleri hakkında müşterileri 
bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan 
önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı kuru-
luşunuzdan mutlaka talep ediniz.

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant 
ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları 
alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebi-
leceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu 
nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, 
piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali 
durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar 

vermeniz gerekmektedir. 
Bu amaçla, Seri VII No: 128.3 sayılı “Varantlar ve 
Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği”nin (Tebliğ) 
9’uncu maddesinde öngörüldüğü üzere “Varant-
lara İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan 
hususları anlamanız gerekmektedir. 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

UYARI

VARANTLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİ

1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine 
BİST mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem 
esasları kapsamında BİST’ın uygun göreceği 
pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. 
Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı 
kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenle-
meleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu 
vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin 
esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BİST tarafın-
dan belirlenir. 
2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla 
yapılması ve BİST’ta işlem görmesi zorunludur. 
BİST’ta işlem gören varantların işlem sırasının kapatıl-
masına ilişkin esaslar BİST tarafından belirlenir.
 
3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla 
olamaz. 

4. Dayanak varlığı veya göstergesi BİST 30 endek-
sinde yer alan pay senedi veya BİST 30 endeksi 
kapsamında yer alan birden fazla pay senedinden 
oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşı biçimi 
kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. 
Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da 
gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının 
uygulanması zorunludur. 

5. Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlüğünün 
yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. 
Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör 
müteselsilen sorumlu olur. 

6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının 
MKK üyesi olması zorunludur.

İŞLEYİŞ ESASLARI, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
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İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzala-
nacak Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde 
belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususları 
anlamanız çok önemlidir: 

1. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde 
açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden 
gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye 
Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merke-
zleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve 
benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygula-
nacaktır. 

2. Varantlar ve varant benzeri sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa 
riskini içerecek şekilde risk profili: 

• Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. 
Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı 
kuruluşa yatırdığınız paranın üzerinde kayıplar 
yaşayabilirsiniz. 
• Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi 
yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe 
de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin 
tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi 
zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
• Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı 
dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belir-
lenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir 
tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmama-
ya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel 
ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer 
muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 
• Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı 
risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede 
yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca 
ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayın-
lanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım 
kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır. 
• Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar 
ve/veya varantların dayanak varlığın da, yukarıda 
sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur 

dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer 
kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve 
döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni 
vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin 
zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 

3. Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız 
varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler 
ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya 
muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 
Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun 
yetkili personelince yapılacak teknik ve temel anal-
izin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu anal-
izlerde yapılan öngörülerin kesin olarak 
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate 
alınmalıdır. 
4. Varantlar/yatırım kuruluşu sertifikalarının kredili 
alım işlemi veya açığa satışa konu olmayacağı 
bilinmelidir. 

5. Yükümlü olacağınız bütün masraf, maliyet ve 
komisyonlar; Alım Satıma Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi’nde kararlaştırılmış esaslar gereğince ve 
“Ödenecek Komisyon ve Masraf” başlıklı çerçeve 
sözleşme bölümünde yer almaktadır. 

6. BİST’ta Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören 
vantların ikincil piyasasının bulunmaktadır. 

Varantlar ve varant benzeri sermaye piya-
sası aracında işlem yapmanın riskli olduğunun 
tarafımca bilindiğini, önceki sayfalar 
imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümler-
in geçerli olduğunu bildiğimi, işbu Varant-
lar ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası 
Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nu 
okuyup anladığımı, işbu esasların uygulan-
ması sırasında Aracı Kurumun kusuru veya 
ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı 
talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıy-
la özgür iradem sonucu imzalayarak işbu 
formun bir örneğini aldığımı, kabul, beyan 
ve taahhüt ederim.

İŞLEYİŞ ESASLARI, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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SPK’nın Tebliğ ve düzenlemeleri 
çerçevesinde yatırım kuruluşları için 
“MÜŞTERİ” tanımı yapılmış ve yatırım kuru-
luşlarına tüm MÜŞTERİ’lerini “Profesyonel” 
ya da “Genel Müşteri” olarak sınıflandırma 
zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu sınıflandırmanın amacı; yatırım kuru-
luşlarının MÜŞTERİ’ye pazarladıkları ürün ya 
da hizmetlerin MÜŞTERİ’nin ihtiyaçlarına ve 
bilgi düzeyine uygunluğunu göz önüne 
alarak faaliyet göstermelerinin sağlan-
masıdır. 

“Profesyonel Müşteri” kendi yatırım karar-
larını verebilecek ve üstlendiği riskleri değer-
lendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa 
sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin 
“Profesyonel Müşteri”  olarak dikkate 
alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri 
olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması 
gerekmektedir:

1. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim 
şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklil-
ik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek 
finansman kuruluşları, varlık yönetim 
şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında 
yerleşik kuruluşlar. 

2. Emekli ve yardım sandıkları, 
17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor-
talar Kanunu’nun geçici 20’inci maddesi 
uyarınca kurulmuş olan sandıklar. 

3. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası (TCMB), Dünya 
Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi 
uluslararası kuruluşlar. 

4. Nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer 
olduğu Kurul tarafından kabul edilebilecek 
diğer kuruluşlar.

5. Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, 
yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, 
özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirası’nın 
üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini 
taşıyan kuruluşlar. 

6. II-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşları 
Tebliği’nin 32’nci maddesinde tanımlanan 
“Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Kabul 
Edilen Müşteriler.”

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına 
girmeyen müşteriler “Genel Müşteri” sınıfın-
da kabul edilir. 

“Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri” ise; 
genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz 
olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağı-
daki şartlardan en az ikisini sağladıklarını 
tevsik etmeleri durumunda, İntegral’in 
sunacağı hizmet ve faaliyetlerden “Pro-
fesyonel Müşteri” sıfatıyla yararlanabilir. 

Bir müşterinin “Profesyonel Müşteri” olarak 
kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan 
en az ikisini sağlaması gerekmektedir: 

a. İşlem yapılması talep edilen piyasal-
arda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde 
en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en 
az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları, 
b.  Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu 
sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu 
finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk 
Lirası tutarını aşması, 
c. Finans alanında üst düzey yönetici 
pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev 
yapmış olması veya sermaye piyasası 
alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak 
çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faali-
yetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar 
Lisansı’na sahip olması.

“Nitelikli Yatırımcı” ise; yerli ve yabancı 
yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım 
ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta 
şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek 
finansman kuruluşları, emekli ve yardım 
sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun ilgili maddesince kurulmuş 
sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nite-
likleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu 

Kurul tarafından belirlenecek diğer 
yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının 
ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon tutarında 
Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piya-
sası aracına sahip gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe 
dayalı olarak profesyonel kabul edilecek 
müşterilerin belirlenmesinde “b” mad-
desindeki şartı sağlayanlar “nitelikli yatırımcı” 
olarak kabul edilir.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamaya-
cakları İlgili Mevzuat Hükümleri

1. Yazılı onay vermeniz durumunda saklam-
adaki varlıklarınıza ilişkin mutabakat alın-
mayacaktır. 

2. Sözleşme akdedilmesinden sonra saklama 
hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık 
bildirim yapılmayacaktır. 

3. Profesyonel müşteri sınıfında 
olmanız nedeniyle uygunluk testi 
tarafınıza uygulanmayacaktır.

4. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin 
olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri 
hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

a. Mali durumunuzun yatırımın risklerini 
karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına 
ilişkin olarak; gelir düzeyiniz ve yatırım 
amaçlı varlığınızın,
b. Portföyünüzde veya hesabınızda 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri 
anlayacak bilgi ve tecrübenize ilişkin olarak; 
yaş ve meslek, eğitim durumunuz, genel ya 
da profesyonel müşteri olduğunuz, 
geçmişte gerçekleştirdiğiniz işlemlere 
konu olan sermaye piyasası araçları, söz 

konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve 
sıklığı gibi bilgileri vermeniz zorunlu değildir.

5. Genel risk bildirim formu dışındaki ilave 
risk bildirimleri talebiniz halinde açıkla-
nacaktır.
Yukarıda belirtilen müşteri sınıflandırıl-
masına ilişkin tanımlamalar çerçevesinde 
aşağıda belirtilenlerden (lütfen işaretleyiniz);

................................... sınıfına girdiğimi, tabi 
olduğum sınıflandırmayı etkileyebilecek bir 
durum ortaya çıktığında söz konusu hususu 
İNTEGRAL’e bildirmekle yükümlü olduğu-
mu, yer aldığım sınıfı değiştirme hakkım 
olduğunu ve belirtilen esaslar 
çerçevesinde verdiğim bilgilerin doğru old-
uğunu ve gerektiğinde güncellenmesinden 
sorumlu olduğumu ve işbu “Bilgilendirme 
Metni” ile “Müşteri Sınıflandırması” ve 
“Profesyonel Müşterilerin Yararlanamay-
acakları Mevzuat Hükümleri” konusun-
da bilgilendirildiğimi, önceki sayfalar 
imzalanmamış dahi olsa da tüm hüküm-
lerin geçerli olduğunu bildiğimi kabul, 
beyan ve taahhüt ederim. 

*”Genel Müşteri” sınıfına giren MÜŞTERİ’le-
rin “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel 
Risk Bildirim Formu”nu okuyup anlamaları 
ve imzalamaları gerekmektedir. 

*Kaldıraçlı Alım Satım ve Fark Kontratı 
(CFD) Sözleşmesi kapsamında “Genel 
Müşteri”lere Uygunluk Testi yapılır.

PROFESYONEL MÜŞTERİ
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

“Profesyonel Müşteri” kendi yatırım karar-
larını verebilecek ve üstlendiği riskleri değer-
lendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa 
sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin 
“Profesyonel Müşteri”  olarak dikkate 
alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri 
olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması 
gerekmektedir:

1. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim 
şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklil-
ik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek 
finansman kuruluşları, varlık yönetim 
şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında 
yerleşik kuruluşlar. 

2. Emekli ve yardım sandıkları, 
17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor-
talar Kanunu’nun geçici 20’inci maddesi 
uyarınca kurulmuş olan sandıklar. 

3. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası (TCMB), Dünya 
Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi 
uluslararası kuruluşlar. 

4. Nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer 
olduğu Kurul tarafından kabul edilebilecek 
diğer kuruluşlar.

5. Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, 
yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, 
özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirası’nın 
üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini 
taşıyan kuruluşlar. 

6. II-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşları 
Tebliği’nin 32’nci maddesinde tanımlanan 
“Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Kabul 
Edilen Müşteriler.”

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına 
girmeyen müşteriler “Genel Müşteri” sınıfın-
da kabul edilir. 

“Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri” ise; 
genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz 
olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağı-
daki şartlardan en az ikisini sağladıklarını 
tevsik etmeleri durumunda, İntegral’in 
sunacağı hizmet ve faaliyetlerden “Pro-
fesyonel Müşteri” sıfatıyla yararlanabilir. 

Bir müşterinin “Profesyonel Müşteri” olarak 
kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan 
en az ikisini sağlaması gerekmektedir: 

a. İşlem yapılması talep edilen piyasal-
arda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde 
en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en 
az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları, 
b.  Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu 
sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu 
finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk 
Lirası tutarını aşması, 
c. Finans alanında üst düzey yönetici 
pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev 
yapmış olması veya sermaye piyasası 
alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak 
çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faali-
yetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar 
Lisansı’na sahip olması.

“Nitelikli Yatırımcı” ise; yerli ve yabancı 
yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım 
ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta 
şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek 
finansman kuruluşları, emekli ve yardım 
sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun ilgili maddesince kurulmuş 
sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nite-
likleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu 

Kurul tarafından belirlenecek diğer 
yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının 
ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon tutarında 
Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piya-
sası aracına sahip gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe 
dayalı olarak profesyonel kabul edilecek 
müşterilerin belirlenmesinde “b” mad-
desindeki şartı sağlayanlar “nitelikli yatırımcı” 
olarak kabul edilir.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamaya-
cakları İlgili Mevzuat Hükümleri

1. Yazılı onay vermeniz durumunda saklam-
adaki varlıklarınıza ilişkin mutabakat alın-
mayacaktır. 

2. Sözleşme akdedilmesinden sonra saklama 
hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık 
bildirim yapılmayacaktır. 

3. Profesyonel müşteri sınıfında 
olmanız nedeniyle uygunluk testi 
tarafınıza uygulanmayacaktır.

4. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin 
olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri 
hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

a. Mali durumunuzun yatırımın risklerini 
karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına 
ilişkin olarak; gelir düzeyiniz ve yatırım 
amaçlı varlığınızın,
b. Portföyünüzde veya hesabınızda 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri 
anlayacak bilgi ve tecrübenize ilişkin olarak; 
yaş ve meslek, eğitim durumunuz, genel ya 
da profesyonel müşteri olduğunuz, 
geçmişte gerçekleştirdiğiniz işlemlere 
konu olan sermaye piyasası araçları, söz 

konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve 
sıklığı gibi bilgileri vermeniz zorunlu değildir.

5. Genel risk bildirim formu dışındaki ilave 
risk bildirimleri talebiniz halinde açıkla-
nacaktır.
Yukarıda belirtilen müşteri sınıflandırıl-
masına ilişkin tanımlamalar çerçevesinde 
aşağıda belirtilenlerden (lütfen işaretleyiniz);

................................... sınıfına girdiğimi, tabi 
olduğum sınıflandırmayı etkileyebilecek bir 
durum ortaya çıktığında söz konusu hususu 
İNTEGRAL’e bildirmekle yükümlü olduğu-
mu, yer aldığım sınıfı değiştirme hakkım 
olduğunu ve belirtilen esaslar 
çerçevesinde verdiğim bilgilerin doğru old-
uğunu ve gerektiğinde güncellenmesinden 
sorumlu olduğumu ve işbu “Bilgilendirme 
Metni” ile “Müşteri Sınıflandırması” ve 
“Profesyonel Müşterilerin Yararlanamay-
acakları Mevzuat Hükümleri” konusun-
da bilgilendirildiğimi, önceki sayfalar 
imzalanmamış dahi olsa da tüm hüküm-
lerin geçerli olduğunu bildiğimi kabul, 
beyan ve taahhüt ederim. 

*”Genel Müşteri” sınıfına giren MÜŞTERİ’le-
rin “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel 
Risk Bildirim Formu”nu okuyup anlamaları 
ve imzalamaları gerekmektedir. 

*Kaldıraçlı Alım Satım ve Fark Kontratı 
(CFD) Sözleşmesi kapsamında “Genel 
Müşteri”lere Uygunluk Testi yapılır.

Genel Müşteri*

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri

Profesyonel Müşteri

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve 
tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunul-
masının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgile-
rin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi 
ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki 
sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve 
hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

18 - 30 yaş

31 - 50 yaş

51 - 65 yaş

66 ve üzeri

Kurumsal Müş.

İlköğretim / Ortaöğretim

Lise

Lisans ve üstü

Kurumsal Müşteri

Mesleği

Ticari Faaliyeti

Tecrübesi (yıl)

(halihazırda yoksa önceki 
yazılmalı)

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI

YAŞINIZ EĞİTİM DURUMUNUZ MESLEĞİNİZ

YATIRIMLARINIZI NE KADAR SÜREYLE
SERMAYE PİYASALARINDA DEĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜRSÜNÜZ?

Kısa Vadeli (0-6 ay) Orta Vadeli (6-12 ay) Uzun Vadeli (1-3 yıl) Daha Uzun Vadeli (3 yıl+)

Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli 

bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)

Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımımda düşük riskli ürünlere yatırım 

yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)

Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam 

getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Ana-

paradan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)

Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan 

kaybetmeyi göze alabilirim)

Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş 

yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. 

(Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)

RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİNİZ NEDİR?
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

HANGİ ÜRÜNLERDE
DAHA ÖNCE
YATIRIM
YAPTINIZ, NE
SIKLIKTA YATIRIM
YAPTINIZ VE BU 
ÜRÜNLERDEKİ
GEÇMİŞ 1 YILLIK
DÖNEMDEKİ İŞLEM
HACMİNİZ NE
KADARDIR?

ÇOK
DÜŞÜK
RİSKLİ

DÜŞÜK
RİSKLİ

ORTA
RİSKLİ

YÜKSEK
RİSKLİ

ÇOK
YÜKSEK
RİSKLİ

PUAN

Bilgim Yok

Bilgim Kısıtlı

Yeterince Bilgim Var

ÜRÜN BİLGİSİ

PUAN

Nadiren (Yılda Birkaç Defa)

Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa)

Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)

İŞLEM SIKLIĞI

PUAN

1 - 50.000

50.001 - 500.000

500.001 ve üzeri

HACİM BİLGİSİ (TL)

(Repo-Ters 
Repo, BPP, 
Yatırımcı 
Bilgi For-
munda Risk 
Değeri 1 
olan yatırım 
fonları, vb.)

(Hazine 
Bonosu, 
Devlet 
Tahvili, 
Hazine Kira 
Sertifikaları, 
Yatırımcı 
Bilgi For-
mu’nda Risk 
Değeri 2 ve 
3 olan yatı-
rım fonları, 
vb.)

(Ortaklık 
Payı, Euro-
bond, Dövizli 
Tahviller, 
Özel Sektör 
Borçlanma 
Araçları, Kira 
Sertifikaları, 
Yatırımcı 
Bilgi For-
mu’nda Risk 
Değeri 4 
olan yatırım 
fonları, vb.)

(Türev 
İşlemler 
[Vadeli İşlem 
ve Opsiyon 
Piyasasında], 
Varant, Yatı-
rım Kuruluşu 
Sertifikası, Yatı-
rımcı Bilgi 
Formu’nda 
Risk Değeri 
5 ve 6 olan 
yatırım 
fonları, vb.)

(Tezgah üstü 
Türev İşlem-
ler, Yapılan-
dırılmış Borç-
lanma Araç-
ları, Kaldıraçlı 
Alım Satım 
İşlemleri-FX, 
Yatırımcı 
Bilgi For-
mu’nda Risk 
Değeri 7 
olan yatırım 
fonları vb.)

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değer-
lendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya 
hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi, önceki sayfalar 
imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi beyan ederim. 
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MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

Adı Soyadı/Ünvanı

T.C. Kimlik No / 
Ticaret Sicil No 

İkametgâh Adresi

Tebligat Adresi

Cep Telefonu

Ev Telefonu

E-mail Adresi

İşyerinizin Adı

İş Adresi

İş Telefonu

İş Faks No

E-mail Adresi

Meslek

Ev Hanımı-Öğrenci - 
İşsiz Statüsü Duru-
munda Gelir Kay-
nağı Bilgisi

İşyerindeki Unvanı 
/Görevi

1. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

2. EV ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

3. İŞ ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

4. MESLEK BİLGİLERİNİZ
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İmza:
İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İmza:
İMZA

Aylık Net Gelir 
Aralığı (TL)

Aylık Net Gelir Türü

Toplam Net Maddi
Varlık Tutarı (TL)

Malvarlığınızın
Kaynağı

Çalıştığınız diğer 
Banka ve Aracı 
Kurumlar

Yatırımda Risk 
Tercihleriniz

Yatırım
Deneyiminiz

5. MALİ DURUMUNUZA İLİŞKİN BİLGİLERİNİZ

0-5.000

0-20.000

Hisse Repo Tahvil / Bono Döviz / Altın Türev Araçlar (Fx, Viop,
Varant vb.)

Tasarruflar

Ücret / Emekli Aylığı

Miras

Az Risk Orta Risk Çok Risk

Serbest Meslek Geliri

Menkul/Gayrimenkul İradı

Diğer ……………………………………………………………………………………….

20.000-100.000 100.000-500.000 500.000-1.000.000 1.000.000+

Ücret Emekli Aylığı Serbest Meslek Geliri Diğer (Kira, faiz, temettü vb.)

5.001-10.000 10.001-15.000 15.001-25.000 25.000+

SPK Tebliğleri uyarınca ARACI KURUM’un 
tarafıma vermiş olduğu "Müşteri Bilgi For-
mu’’nu tam olarak ve doğru bilgilerle 
doldurduğumu, önceki sayfalar imzalan-
mamış dahi olsa da tüm bilgilerin geçerli 

olduğunu bu bilgilerde herhangi bir 
değişiklik olması halinde tarafınıza yazılı 
olarak bildireceğimi ve boş bıraktığım 
kısımların sorumluluğunu şahsen üstlendiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

PAY PİYASASI YENİ PAZAR YAPISINDA UYGULANACAK
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE İŞLEM ESASLARI

KRİTERLERİN AŞAMALARI

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

a) PD: Şirketi tüm sermayesi üzerinden hes-

aplanan toplam piyasa değerini,

b) FDFD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen 

kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle 

(FD Pay Adedi)x(bir yıllık düzeltilmiş kapanış 

fiyatlarının ortalaması) şeklinde hesaplanan, 

fiili dolaşımdaki payların piyasa değerini,

c) FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen 

kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili 

dolaşımdaki payların şirket sermayesine 

oranını,

d) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verile-

rine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL 

ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama 

yerli bireysel yatırımcı sayısı,

e) Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda 

SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” 

ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde 

bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama 

piyasa değerini,

f) Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile 

payda günlük bazda oluşan fiyat değişim 

oranını,

Bu değerin hesaplanmasında Amihud İllikidite 

Ölçümü (Amihud  Illiquidity Measure) yön-

temi kullanılmaktadır. Değerlendirme dönemi 

süresince payda meydana gelen günlük fiyat 

değişiminin mutlak değerinin 1.000.000 ile 

çarpılması suretiyle bulunur(İşlem hacmine 

özel işlem bildirimleri dahil edilmez.)

g) Ek Kriter-Temettü Getirisi:  (Son 3 yıllık 

net nakit temettü toplamı)/(dönem sonu 

piyasa değeri)x 100 değerini ifade eder.

Her pay sınıflandırıldığı Pazar ve Pazar 

grubunun tüm kriterlerdeki şartlarını sağla-

mak zorundadır. Uygulamanın 2 istisnası 

bulunmaktadır:

a) FDPD’ si 500 milyon TL’ nin üstündeki 

paylar Yıldız Pazar Grup 1’ de değillerse diğer 

kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar Grup 2’ye 

alınır.

b) Ana Pazar Grup 2’de yer alan paylardan 

FDPD’ si 15 milyon TL’ den büyük ve Ek 

Kriter-Temettü Getirisi %15’ten büyük olanlar 

Ana Pazar Grup 1’e alınır.

Pazarlar ve Gruplarda
İşlem Görme Kriterleri

Piyasa Değeri (PD)

Fiili Dolaşımdaki Payların
Piyasa Değeri (FDPD)

Fiili Dolaşım Oranı (FDO)

Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı

>750 milyon TL

<0,2

>75 milyon TL

>%10

>1000

>%2,5

>350

<10
Yerli Fon >1 milyon TL
Likidite <3

>15 milyon TL

>500 milyon TL >50 milyon TL

YILDIZ PAZARLAR
Grup 1 Grup 2 Grup 1 Grup 2

ANA PAZAR
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Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427

İŞLEM ESASLARI

DEĞERLENDİRME ESASLARI

a) Değerlendirme, endeks dönemleri ile 

uyumlu olacak şekilde yılda en az iki kere her 

kriter için belirlenen verilerin son bir yıllık orta-

lamaları ile güncellenir.

b) Değerlendirme dönemlerinde Yıldız Pazar 

Grup 2’deki paylar için, diğer kriterleri sağla-

mak koşuluyla, payın PD’ si 450 milyon TL 

altına düşmedikçe Pazar değişikliği yapılmaz. 

Değerlendirme dönemlerinde Ana Pazar 

Grup 2’ deki paylar için, diğer kriterleri sağla-

manın yanında payın PD’si 55 milyon TL 

üstüne çıkmadıkça Pazar değişikliği yapılmaz.

*Tek fiyat işlem yöntemi için belirlenen sayılara açılış seansı ve kapanış seansı fiyat belirleme 

seansları dahil, kapanış fiyatından işlemler seansı dahil değildir.

İşlem Esasları

İşlem Yöntemi

Açığa Satış ve
Kredili İşlem

Brüt Takas

Özkaynak Oranı

Sürekli
İşlem

Genel
Hükümler

Genel
Hükümler

%20 %20 %20 %15 %10 %10 %10

%10

5 Dakika

2 Dakika 2 Dakika 2 Dakika 2 Dakika - - -

5 Dakika 15 Dakika 25 Dakika

%10 %10 %7,5 - - -

- - -

Genel
Hükümler

Genel
Hükümler

Genel
Hükümler

Genel
Hükümler %0

%50

%0

%100 %100 %100

%0 %0

Var

Yok Yok Yok Yok

Yok Var Var Var - - -

Yok Yok Var

Var Var Var Yok Yok Yok

Sürekli
İşlem

Sürekli
İşlem

Sürekli
İşlem

10 Kez
Tek Fiyat(*)

5 Kez
Tek Fiyat(*)

5 Kez
Tek Fiyat(*)

Açık Takas
Pozisyonu /
Özkaynak Oranı

Fiyat Marjı

Açığa Satış
Yukarı Adım
Kuralı

Devre Kesici
Tetikleme Oranı

Devre Kesici
Sonrası Emir
Toplama Süresi

Devre Kesici
Sonrası 
Eşleştirme Süresi

YILDIZ PAZAR
Grup 1 Grup 2 Grup 1 Grup 2

ANA PAZAR
GİP YİP PÖİP



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / V1 / ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARA İLİŞKİN TARİFE TABLOSUEK10-1

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÜCRET,
MASRAF VE KOMİSYONLARA İLİŞKİN TARİFE TABLOSU

Müşteri İmzasıKurum

İŞLEMLER ORAN/TUTARLAR
Hisse Senedi
Hisse Senedi İnternet)
VİOP
VİOP (İnternet)
FX İşlemleri Maliyetleri

FX İşlemleri Spread Oranları

Emir iptali, emir miktarının azaltımı ve 
emirlerin fiyatlarının kötüleştirilmesi
Havale
EFT

Kredi Faiz oranı (Gecelik Faiz)

Temerrüt Faiz Oranı (Gecelik Faiz)
Temerrüt Faiz İşletimi Alt Limiti
Borsa Para Piyasası Alt Limiti
Borsa Para Piyasası Komisyon

Borsa Para Piyasası Stopaj
VİOP Nakit Teminatları

Binde 1+BSMV
Onbinde 5+BSMV
Onbinde 5+BSMV (Borsa Payı dahil)
Onbinde 5+BSMV (Borsa Payı dahil)
FX işlemlerine ait müşterilerden kesilen swap masrafları 
www.integralforex.com.tr adresinde Hesap İşlemleri Bölü-
münde Taşıma Maliyetleri başlığı altında yayınlanmaktadır. 
Vadeli kontratlarda lot başına 15 USD komisyon alınmaktadır.
https://www.integralforex.com.tr/tasima-maliyetleri  
Uygulanan spread oranlarına www.integralforex.com.tr 
adresinde Hesap İşlemleri Bölümünde Spreadler başlığı 
altında yayınlanmaktadır. 
https://www.integralforex.com.tr/spreadler 
BİST tarafından belirlenen oranlarda ücretlendirilir.

Alınmamaktadır.
Takasbank tarafından alınan ücretler  ( 0-114.793 = 5.75 
+BSMV (Asgari) /  114.793-1.147.930 TL Arası : %0.005 +BSMV / 
1.147.930 TL den üstü için 57.5.-TL+BSMV  (Azami) )
FX teminat çekme işlemlerinde masraf alınmamaktadır.
Borsa Para Piyasasında oluşan ortalama faiz oranına 12 
puan eklenir.
Borsa Para Piyasasında oluşan ortalama faiz oranının 2,5 katı uygulanır.

50 TL
100 TL
Borsa Para Piyasasında oluşan ortalama faiz oranının  %5’i 
Kurum komisyonu sabit olarak alınmaktadır. (Örn: BPP Faiz 
Oranı %20 ise dağılım :  %15 Müşteri +  %5 Kurum). Kurum 
oranına, Yatırımcının kazancına ait ödenmesi gereken stopaj 
(%15) ve BSMV (%1) dahildir.
* Kurumun sabit faiz oranı değişkenlik gösterebilir. Güncel 
faiz oran bilgilerine internet sitemizin Hakkımızda bölümün-
den Yasal Bildirimler başlığı altından ulaşabilirsiniz. 
www.integralyatirim.com.tr/yasal-bildirimler 
BPP Geliri üzerinden %15 oranında stopaj alınmaktadır.
Takasbank tarafından nemalandırılır. Gelen nema 
üzerinden  %15 Stopaj kesilir.
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Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

EK10-2

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427

İŞLEMLER ORAN/TUTARLAR
Hisse Senedi Virman Ücreti
Müşterilerin Alt Hesap Depolararası
Virman Ücreti
Kurum içi Hisse Virman Ücreti
Bedelli/Bedelsiz Kullandırım Ücreti
Temettü Tahsilat Bedeli
Yatırım Danışmanlığı Hizmet Bedeli
Yatırım Danışmanlığı İşlem Komisyon
Yatırım Danışmanlığı İşlem Komisyon
(İnternet)
Ödünç Alma İşlem Komisyonu
Ödünç Verme İşlem Komisyonu
FX Hesabı İşletim Ücreti

1,25 TL + BSMV

Ücret Alınmamaktadır.

0,25 TL + BSMV
Binde 5 + BSMV
Binde 5 + BSMV
Alınmamaktadır.
Binde 1+BSMV

Onbinde5+BSMV

Ödünç verene ödenen komisyon tutarı + BSMV
Ödünç verenin aldığı komisyon tutarının yarısı + BSMV
1 sene boyunca pasif hesaplardan 10$'a kadar ücret kesilir.

100 TL

500 TL

META 5 ANLIK

META 5 10 KD DERİNLİK

31,86 TL + KDV

76,7 TL + KDV

ÜCRET KOMİSYON GELİRİ
META 5

• Masraflar üzerinden BSMV alınmaktadır.

GOLD
JAVA
MOBİL

700  
700  
700  

GOLD
JAVA
MOBİL

500  
500  
500  

GOLD
JAVA
MOBİL

350  
100  
200  

EKRAN BEDELLERİ (AYLIK)

EKRAN UYGULAMA
MATRİKS 10 KADEME

DERİNLİK

MATRİKS 1 KADEME
DERİNLİK

MATRİKS YÜZEYSEL

ÜCRET HİSSE VİOP HİSSE +
VİOP ÜCRETİ

HİSSE + VİOP KOMİSYON
GETİRİSİ

KOMİSYON GELİRİ KOMİSYON GELİRİ

   140.36   
     100,36  
    105,36  

600  
600  

 600  

600  
600  
 600  

217,06  
177,06  

182,06   

95,52  
43,72  
60,52  

400  
400  
400  

400  
400  
400  

127,38  
75,58  
92,38  

            
            

69,56  
9,56   

34,56   

300   
100   
150   

300   
100   
150   

75,46   
15,46   
40,46   

MATRİKS

AKD (PIT)- Pay İşlem Tarafı Gün Sonu

Mobil Geçişli Lisans

15,34 TL

12,5 TL

VAKD (VIT)-Viop İşlem Tarafı Gün Sonu

AKDE (PITE)-Pay İşlem Tarafı Eşanlı

19,47 TL

38,94 TL
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

Genel Müdürlük, İrtibat Ofisleri, Elektronik 
İşlem Platformu ve çağrı merkezi gibi kanal-

lar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı 
veya elektronik ortamda toplanabilir.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak 
güvenliğinize önem veriyoruz ve bu 
kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak 
üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 

korumak ve kişisel verilerin korunması 
amacıyla düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) hak-
kında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarın-
ca, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel 
bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; 
kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, 

mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere 
açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflan-
dırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde 
işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin işlenmesinin amacı 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynakla-
nan yükümlülüklerimizi yerine getirmek; 

SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve 
diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, 
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine 
uymak ve müşterilerimize daha iyi hizmet 
verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 
sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlen-
mesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; SPK, 
MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi kamu 
tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler; 

yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan 
hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet 
aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde 
ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program 
ortağı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN
AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ



Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İmza,
Kaşe
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Kurumumuza başvurarak, kişisel verileriniz-
in; 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) işlenmişse bilgi talep etme, 

c) işlenme amacını ve amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişil-
eri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse 
düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar 
çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve 
(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildir-

ilmesini isteme, 

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz 
edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun 
ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
zarara uğramanız hâlinde zararın giderilme-
sini talep etme hakkına sahipsiniz. 
 
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilg-
ilendirme metnini ve haklarımı okuyup 
anladığımı, kişisel bilgilerimin kayded-
ilmesinii onayladığımı, önceki sayfalar 
imzalanmamış dahi olsa da tüm hüküm-
lerin geçerli olduğunu bildiğimi, 
imzaladığımı ve birer örneğini aldığımı 
kabul ve beyan ederim.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem 
yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi) 5549 
sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlen-
mesi” hakkında Kanun’un 15. maddesine 
göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla 
yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, 
kendi adına ve fakat başkası hesabına hare-
ket eden kimse, bu işlemleri yapmadan 
önce kimin hesabına hareket ettiğini 
yükümlülere yazılı olarak bildirmediği 
takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya 
beş bin güne kadar adli para cezasıyla 
cezalandırılır.

Bu itibarla, İntegral Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönet-
melik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti 
gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve 
kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve 
olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat 
başkası adına hareket etmeleri halinde, 

işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde 
kimin hesabına hareket ettiklerini İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye yazılı olarak 
beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
nezdinde açtığım ve açacağım her türlü 
hesaplarım nedeniyle kendi adıma ve 
kendi hesabıma / kuruluşumuz adına ve 
kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi, 
başkası hesabına hareket etmediğimi ve 
kendi adıma / kuruluşumuz adına ve fakat 
başkası hesabına hareket etmem halinde, 
5549 sayılı Kanun’un 15. maddesine uygun 
olarak kimin hesabına işlem yaptığımı ve 
bu kişi / kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili 
kişi / kişilerin kimlik bilgilerini İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye derhal 
yazılı olarak bildireceğimi kabul, beyan ve 
taahhüt ederim.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

TC. Kimlik / Vergi No

Adı Soyadı 

Doğum Yeri ve Tarihi

Anne Adı

Baba Adı

Uyruğu

Hesabıma hareket edilen kişi / kişiler aşağıdaki gibidir: 
(Yoksa boş bırakınız veya “X” işareti koyunuz.)

1 2

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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KENDİ ADINA, BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPANLARA
İLİŞKİN DUYURU

- EK13 -

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) 
27’nci maddesine dayanılarak hazırlanan 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 09.01.2008 
Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, 
01.04.2008 Tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre; hesap açılması kredi veya 
kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, 
faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler 
nedeniyle kurulan, niteliği itibariyle devamlılık 
unsuru taşıyan iş ilişkilerinde tutar gözetmek-
sizin kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin 
doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterile-
rin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliği-
nin tespit edilmesi zorunludur.

Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz 
etmemekle birlikte;

1. İşlem tutarı ya da birbirleriyle bağlantılı 
birden fazla işlemin toplam tutarı 
yirmibin TL veya üzerinde olduğunda,

2. Elektronik transferlerde işlem tutarı ya 
da birbiriyle bağlantılı birden fazla 
işlemin toplam tutarı ikibin TL veya 
üzeri olduğunda,

3. Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlem-
lerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı 
toplamı ikibin veya tek primli tutarın beşbin 
TL veya üzerinde olduğunda,

4. Şüpheli işlem bildirimini gerektiren 
durumlarda tutar gözetmeksizin,

5. Daha önce elde edilen müşteri kimlik 

bilgilerin yeterliliği ve doğruluğu 
konusunda şüphe olduğunda tutar 
gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgilerin 
alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu 
teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve 
müşterileri adına veya hesabına hareket 
edenlerin kimliğini tespit edilmesi 
zorunludur.

İşlem talep eden kişiler, eğer işlemi başkası 
hesabına yapıyorlarsa, bunu işlemi yap-
madan önce beyan etmek zorundadır. Bu 
beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve 
yetki durumu ile hesabına hareket edilen 
kişinin kimliği Yönetmeliğin 6 ile 14’üncü mad-
deleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir.
Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan 
ve devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde, 
tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşini aşan hisseye 
sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği 
Yönetmeliğin 6 ve 7’nci maddelerine göre 
tespit edilir.
Kanunun 15’inci maddesi uyarınca, kimlik 
tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve 
fakat başkası hesabına hareket eden 
kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin 
hesabına hareket ettiğini yazılı olarak 
bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla 
kadar hapis veya beşbin güne kadar adli 
para cezasıyla* cezalandırılır.
İşbu duyuru Yönetmeliğin 17’nci maddesi 
uyarınca yapılmaktadır.
*En az yirmi ve en fazla yüz Türk lirası 
olan bir gün karşılığı adli para cezasının 
miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi 
halleri göz önünde bulundurularak takdir 
edilir. (TCK. Md. 52/2)

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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- EK14 / A -

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

FATCA: ABD tarafından, ABD vatandaşı ya 
da ABD vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel 
kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki 
vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi, 
şe�af ve izlenebilir bir vergi sistemi kurul-
ması amacıyla 2010 yılında Yabancı Hesap-
lar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA) 
çıkarılmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde, 
finansal kuruluşlar tarafından bünyelerinde 
bulundurdukları hesaplar için, hesap sahip-
lerinin vergi mukimlikleri ile ilgili bilgi ve bey-
anlarının temin edilmesi ve talep edildiğinde 
resmi otoritelere bildirmesi gerekmektedir.

FATCA kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında karşılıklılık esası 
çerçevesinde “Genişletilmiş Bilgi Değişimi 
Yoluyla Vergi Uyumunun Artırılması 
Anlaşması” 29 Temmuz 2015’te imzalan-
mıştır. Söz konusu anlaşmanın onaylan-
masına dair Kanun 16 Mart 2016 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar 
Kurulu da anlaşma metnini ve anlaşmanın 
ekinde yer alan mutabakat zaptını 19 Eylül 
2016 tarihinde onaylamış ve söz konusu 
Karar 5 Ekim 2016 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya istinaden, finansal kuru-
luşların ABD vatandaşı ve ABD vergi mü-
kellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri 
ve bu müşterilerin varlık bilgilerini talep 
edildiğinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdare-
si Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

CRS: İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) 21 Temmuz 2014 tarihinde Vergisel 
Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin 
Otomatik Değişimi ile ilgili Standardını 
yayınlamıştır. Ortak Raporlama Standardı 
(CRS) olarak adlandırılan bu düzenleme, 
OECD tarafından vergiden kaçma ve vergi 
kaçırmayı engellemek, katılımcı ülkeler 
arasında vergi uyumluluğunu geliştirmek 
amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye, CRS uyum-
luluğu sürecine 1 Ocak 2017 tarihinden 
itibaren başlayacağını ve 2018 yılı içinde 
raporlama yapmayı planladığını OECD’ye 
taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
21.4.2017 tarihi itibariyle otomatik bilgi 
değişimi anlaşması (Multilateral Competent 
Authority Agreement) imzalanmıştır.

CRS, finansal kuruluşlara hesap sahiplerinin 
vergi mukimi oldukları ülkenin tespit 
edilmesi için inceleme ve bilgi toplama 
yükümlülükleri getirmektedir. Bu kapsamda 
tespit edilen bilgiler talep edildiğinde T.C. 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
paylaşılacaktır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı da bu bilgileri CRS’e taraf 
olan diğer ilgili ülkelere raporlayabilecektir.

Bu form, bireysel müşteriler, şahıs şirketleri 
ve FATCA ve CRS mevzuatı kapsamındaki 
pasif kuruluşların kontrol eden kişileri/ortak-
ları tarafından doldurulmalıdır.

GENEL BİLGİ

Adı Soyadı/Ünvanı
T.C. Kimlik No /
Yabancı Kimlik No /
Vergi Kimlik No No
Daimi İkametgâh Adresi

Hesap Sahibinin

Vergi Amaçları Bakımından Mukim 
Olunan Ülke(ler) (Vergi mükellefi olunan 
Ülke(ler):
1.
2.
3.

Mukim Olunan Ülke(ler)deki Vergi Kimlik 
Numarası (Vergi Kimlik Numarası yoksa, bu 
numaraya eşdeğer kullanılan numara):

Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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İntegral Yatırım müşterisi olan bir kurumun Kontrol Eden Kişisi / Ortağı mısınız?

Vergi mükellefi olduğum ülke vergi kimlik numarası vermemektedir / ülke mevzuatı 
kapsamında vergi kimlik numarası gerekli değildir.

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer 
ülke/ülkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu 
(FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel 
Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak 
Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS) kapsamındaki ve diğer 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya diğer ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun sağlanması ve artırılmasına yönelik 
anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak ABD / Diğer Ülkeler ile herhangi bir 
bağımın bulunmadığını (ABD’de/Diğer Ülke’de ikamet etme, ABD / Diğer Ülke vatan-
daşlığı vb.) ve bu beyanı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve 
beyan ederim.

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer 
ülke/ülkelerde mukim olduğumu ve bu beyanımı kanıtlayıcı belgeleri ibraz 
ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Vergi mükellefi olduğum ülkede vergi kimlik numarası alınamamıştır.

Evet Hayır

Mukim olunan ülkede kayıtlı Vergi Kimlik Numarasını beyan edemiyorsanız, 
nedenini aşağıda belirtiniz:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Vergi Mükellefi misiniz?

İkinci Vatandaşlığınız var mı?

ABD GreenCard Sahibi misiniz?

Lütfen aşağıdaki beyanlardan ilgili olanı işaretleyiniz.

Evet

Evet ise Ülkesi:

Evet ise Ülkesi:

Hayır

Evet
Evet ise bu kurumun ticari unvanı :

Varsa vergi kimlik numarası :
Hayır

Evet Hayır

Hesap Sahibi: Bir finansal hesabın sahibi 
olarak tanımlanmış kişidir. Müşterek olarak 
kayıtlı bir hesap için, her bir müşterek ortak 
hesap sahibi sayılır.
Kontrol Eden Kişi: Bir kurum üzerinde 
kontrolü bulunan gerçek veya tüzel kişidir. 
Trust bakımından bu terim, kurucuyu, trust-
ee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya lehdar-
lar sınıfını ve trust üzerinde en üst düzeyde 
etkin kontrole sahip diğer herhangi bir 
gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 

biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmek-
tedir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve 
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 
Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te kimlik 
tespiti için gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek 
faydalanıcının tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır. 
Kurum: Bir anonim şirket, organizasyon, 
ortaklık, vakıf veya benzeri bir tüzel kişiliktir. 
Vergi Kimlik Numarası: Vergi kimlik 
numarası veya bunun işlevsel eşdeğeri olan, 
vergi mükellefi olunan ülke resmi daire-
lerince kurumu tanımlamak amacıyla 

FORMDA BULUNAN BİLGİLERİN AÇIKLAMALARI

verilen ayırt edici kimlik numarasıdır.  
Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder. 
Kanıtlayıcı Belgeler: Mukimi olunan ülke 
yetkili makamı tarafından verilmiş geçerli 
mukimlik belgesi, bir kamu kurumu veya 
yerel yönetimler gibi yetkili hükümet organı 
tarafından verilen, kimlik bilgilerini içeren 
nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi 
veya kimlik tespitinde geçerli kimlik belgel-
erinden biri, vatandaşlıktan çıkma veya vergi 
muafiyetine ilişkin başka bir geçerli 
belgeden herhangi biridir.  
 
Burada verilen bilgiler özettir, daha detaylı 
bilgi için müşterilerimiz vergi veya hukuk 
danışmanlarından kendi durumlarına özel 
bilgi alabilirler.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, gerek-
tiğinde kontrol edilebileceğini, bu bilgiler 
ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim bel-
gelerde değişiklik olması halinde, en geç 

30 gün içerisinde Aracı Kurumu bilgilendire-
ceğimi ve gerekli olduğu/talep edildiği tak-
dirde yeni form ve sair evrağı ibraz ede-
ceğimi, yanlış beyanda bulunmam halinde 
yaptırıma tabi tutulabileceğim konusunda 
Aracı Kurum tarafından bilgilendirildiğimi, 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi, önceki sayfaların imzalanmamış dahi 
olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul ve 
beyan ederim. 

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-
gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer 
Ülke resmi otoriteleri vd.)  Aracı Kurum 
tarafından paylaşılmasına muvafakat 
ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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Hesap Sahibi: Bir finansal hesabın sahibi 
olarak tanımlanmış kişidir. Müşterek olarak 
kayıtlı bir hesap için, her bir müşterek ortak 
hesap sahibi sayılır.
Kontrol Eden Kişi: Bir kurum üzerinde 
kontrolü bulunan gerçek veya tüzel kişidir. 
Trust bakımından bu terim, kurucuyu, trust-
ee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya lehdar-
lar sınıfını ve trust üzerinde en üst düzeyde 
etkin kontrole sahip diğer herhangi bir 
gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 

biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmek-
tedir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve 
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 
Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te kimlik 
tespiti için gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek 
faydalanıcının tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır. 
Kurum: Bir anonim şirket, organizasyon, 
ortaklık, vakıf veya benzeri bir tüzel kişiliktir. 
Vergi Kimlik Numarası: Vergi kimlik 
numarası veya bunun işlevsel eşdeğeri olan, 
vergi mükellefi olunan ülke resmi daire-
lerince kurumu tanımlamak amacıyla 

verilen ayırt edici kimlik numarasıdır.  
Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder. 
Kanıtlayıcı Belgeler: Mukimi olunan ülke 
yetkili makamı tarafından verilmiş geçerli 
mukimlik belgesi, bir kamu kurumu veya 
yerel yönetimler gibi yetkili hükümet organı 
tarafından verilen, kimlik bilgilerini içeren 
nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi 
veya kimlik tespitinde geçerli kimlik belgel-
erinden biri, vatandaşlıktan çıkma veya vergi 
muafiyetine ilişkin başka bir geçerli 
belgeden herhangi biridir.  
 
Burada verilen bilgiler özettir, daha detaylı 
bilgi için müşterilerimiz vergi veya hukuk 
danışmanlarından kendi durumlarına özel 
bilgi alabilirler.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, gerek-
tiğinde kontrol edilebileceğini, bu bilgiler 
ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim bel-
gelerde değişiklik olması halinde, en geç 

30 gün içerisinde Aracı Kurumu bilgilendire-
ceğimi ve gerekli olduğu/talep edildiği tak-
dirde yeni form ve sair evrağı ibraz ede-
ceğimi, yanlış beyanda bulunmam halinde 
yaptırıma tabi tutulabileceğim konusunda 
Aracı Kurum tarafından bilgilendirildiğimi, 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi, önceki sayfaların imzalanmamış dahi 
olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul ve 
beyan ederim. 

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-
gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer 
Ülke resmi otoriteleri vd.)  Aracı Kurum 
tarafından paylaşılmasına muvafakat 
ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek Kaynaklar: 
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca  
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/ 
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ARACI KURUM
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YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427

Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

GENEL BİLGİ

Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.

FATCA: ABD tarafından, ABD vatandaşı ya 
da ABD vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel 
kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki 
vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi, 
şe�af ve izlenebilir bir vergi sistemi kurul-
ması amacıyla 2010 yılında Yabancı Hesap-
lar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA) 
çıkarılmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde, 
finansal kuruluşlar tarafından bünyelerinde 
bulundurdukları hesaplar için, hesap sahip-
lerinin vergi mukimlikleri ile ilgili bilgi ve bey-
anlarının temin edilmesi ve talep edildiğinde 
resmi otoritelere bildirilmesi gerekmektedir.

FATCA kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında karşılıklılık esası 
çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Artırılması Anlaşması” 29 Temmuz 
2015’te imzalanmıştır. Söz konusu 
anlaşmanın onaylanmasına dair Kanun 16 
Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır. Bakanlar Kurulu da anlaşma metnini 
ve anlaşmanın ekinde yer alan mutabakat 
zaptını 19 Eylül 2016 tarihinde onaylamış ve 
söz konusu Karar 5 Ekim 2016 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya istinaden, finansal kuru-
luşların ABD vatandaşı ve ABD vergi mü-

kellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri 
ve bu müşterilerin varlık bilgilerini talep 
edildiğinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdare-
si Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

CRS: İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) 21 Temmuz 2014 tarihinde Vergisel 
Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin 
Otomatik Değişimi ile ilgili Standardını 
yayınlamıştır. Ortak Raporlama Standardı 
(CRS) olarak adlandırılan bu düzenleme, 
OECD tarafından vergiden kaçma ve vergi 
kaçırmayı engellemek, katılımcı ülkeler 
arasında vergi uyumluluğunu geliştirmek 
amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye, CRS uyum-
luluğu sürecine 1 Ocak 2017 tarihinden 
itibaren başlayacağını ve 2018 yılı içinde 
raporlama yapmayı planladığını OECD’ye 
taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
21.4.2017 tarihi itibariyle otomatik bilgi 
değişimi anlaşması (Multilateral Competent 
Authority Agreement) imzalanmıştır.

CRS, finansal kuruluşlara hesap sahiplerinin 
vergi mukimi oldukları ülkenin tespit 
edilmesi için inceleme ve bilgi toplama 
yükümlülükleri getirmektedir. Bu kapsamda 
tespit edilen bilgiler talep edildiğinde T.C. 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
paylaşılacaktır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı da bu bilgileri CRS’e taraf 
olan diğer ilgili ülkelere raporlayabilecektir.

Ünvanı

Vergi Kimlik No No

Kuruluş Tarihi

Kurulduğu  veya 
Örgütlendiği Ülke:

Mevcut İkametgah
Adresi:

Hesap Sahibinin
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.

Vergi mükellefi olduğum ülke vergi kimlik numarası vermemektedir / ülke mevzuatı 
kapsamında vergi kimlik numarası gerekli değildir.

Finansal Kuruluş (Bu maddeyi seçtiyseniz aşağıdakilerden ilgili olanı seçiniz ve 1.nolu 
bölümü doldurunuz)

Belirli ABD Kişisi/Kuruluşu
Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (Bu maddeyi seçtiyseniz 2.nolu bölümü 

doldurunuz.)

Aktif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (Bu maddeyi seçtiyseniz 3.nolu bölümü 

doldurunuz.)

Raporlamaya Tabi Olmayan Diğer Kuruluş
Kuruluş Açıklaması:

Katılımcı Olmayan 
Yabancı Finansal Kuruluş

Katılımcı / Raporlayan 
Yabancı Finansal Kuruluş

Diğer Finansal Kuruluş

Vergi mükellefi olduğum ülkede vergi kimlik numarası alınamamıştır.

Mukim olunan ülkede kayıtlı Vergi Kimlik Numarasını beyan edemiyorsanız, 
nedenini aşağıda belirtiniz:

FATCA Kapsamında Kurumun Statüsü:

Kurumunuza ait statü bilgisini hem FATCA hem CRS kapsamında değerlendirerek
aşağıdaki alanlarda ayrı ayrı belirtiniz.

Finansal Kuruluş (Bu maddeyi seçtiyseniz aşağıdakilerden ilgili olanı seçiniz ve 1.nolu 
bölümü doldurunuz)

Raporlanabilir Kişi / Kuruluş
Pasif Finansal Olmayan Kuruluş (Bu maddeyi seçtiyseniz 2.nolu bölümü doldurunuz.)

Aktif Finansal Olmayan Kuruluş  (Bu maddeyi seçtiyseniz 3.nolu bölümü 

doldurunuz.)

CRS Kapsamında Kurumun Statüsü

Evet Evet ise Numarası:

Diğer Finansal Kuruluş

CRS Kapsamında Kurumun Statüsü

1. Finansal Kuruluş iseniz GIIN Numaranız Var mı?

Vergi Amaçları Bakımından Mukim 
Olunan Ülke(ler) (Vergi mükellefi olunan 
Ülke(ler):

1.

2.

3.

Mukim Olunan Ülke(ler)deki Vergi Kimlik 
Numarası (Vergi Kimlik Numarası yoksa, bu 
numaraya eşdeğer kullanılan numara):

Hayır
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.

Sahibi / Ortağı
Üst Düzey Yöneticisi
Diğer

Sahibi / Ortağı
Üst Düzey Yöneticisi
Diğer

Sahibi / Ortağı
Üst Düzey Yöneticisi
Diğer

Sahibi / Ortağı
Üst Düzey Yöneticisi
Diğer

2. Kurumun statüsü pasif kuruluş ise ve bir veya birden fazla “Kontrol Eden Kişisi / 
Ortağı” ABD/Diğer Ülke vatandaşı veya mukimi ise; “Kontrol Eden Kişi / Ortak” 
bilgilerini aşağıda belirtiniz:

Kontrol Eden Kişi/Kişilerin Daimi İkametgah Adresi:

Not: Kontrol eden kişinin İntegral Yatırım nezdinde hesabı varsa, “Gerçek Müşteri Vergi 
Bilgileri Beyan Formu”nu doldurmalıdır.

Adı Soyadı

1.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

Ülkesi Kontrol Eden 
Kişi Tipi

Vergi Kimlik 
Numarası

Aktif İşletme
• Brüt Gelirinin en az 50%’sını(bir önceki takvim yılı için) yatırımlar, temettüler, 
 faizler, kiralar veya telif hakkı ücretleri gibi pasif kazançlardan değil, ticari 
 aktivitelerinden sağlayan ve
• Elindeki varlıkların ağırlıklandırılmış ortalama yüzdesinin en az 50%’sı (çeyrek 
 döneme göre test edilir, bilançolarında yansıtılan varlıkların makul piyasa 
 değeri veya defter değeri kullanılır) ticari aktivitelerden gelir üretiyor veya 
 gelir kazanmak için tutuluyor ise.

Halka Açık Şirket veya böyle bir Şirkete bağlı Şirket
• Hisseleri düzenli olarak bir veya birden fazla menkul kıymetler borsasında 
 işlem görüyor ise, veya
• Hissesi menkul kıymetler borsasında düzenli olarak işlem gören bir şirkete 
 bağlı iştirak ( diğer ifade ile, üye) ise

3. Kuruluşunuzun FATCA ve/veya CRS statüsü aktif kuruluş ise; aşağıdakilerden
durumunuza uygun olanı seçiniz.
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.

Hayır kuruluşu/ kar amacı gütmeyen organizasyon
• Hayır Kuruluşu/ kar amacı gütmeyen organizyon’ münhasıran aşağıdaki 
 amaçlar ile kurulmuş ve faaliyet göstermelidir:
  - Dini, hayırsever, bilimsel, sanatsal, kültürel veya eğitim amaçlı, veya
  - Meslek örgütleri, ticaret ligleri, ticaret odası, işçi organizasyonu, tarımsal 
   veya bahçe kültürleri organizasyonları, sivil toplum veya sosyal refahın 
   gelişmesi için işletilen organizasyon,
• Hayır Kuruluşu/ kar amacı gütmeyen organizyon aşağıdaki hususları karşılar;
  - Kuruluş yeri hukuku uyarınca gelir vergisi muafiyeti;
  - Gelirleri veya varlıkları üzerinde hissesi veya bir menfaati olan üyesi veya 
   pay sahibi bulunmaması;
  - Hizmetler için ödenen makul karşılıklar veya hayır amaçlı aktiviteler için 
   yapılan dağıtımlar hariç, Kuruluş belgesinin veya yerel kanunların gelir ve 
   varlıkların özel bir kişinin veya hayır kuruluşu olmayan bir kuruluş yararına 
   dağıtılmasına izin vermemesi; ve
  - Kuruluş belgeleri veya yerel kanun uyarınca hayır kuruluşlarının 
   varlıklarının tamamının, hayır kuruluşunun fesih edilmesi veya tasfiye 
   edilmesi hallerinde kamu kuruluşlarına veya kar amacı gütmeyen
   organizasyonlara devredileceği veya kamuya bırakılacağının düzenlenmiş 
   olması.

Kamu Sektörü Kuruluşu
• Aşağıdakilerden biridir:
 - Devlet Kuruluşları,
 - Kamu Sektör Kuruluşları,
 - Merkez Bankası
 - Yukarıdakilerden bir veya daha fazlasının tamamen sahip olduğu kuruluşlar

Uluslararası Organizasyon
• Esas olarak Hükümetler tarafından oluşturulan hükümetlerarasi veya 
 milletlerüstü organizasyon;
• Yürürlükte bir idari Merkezi olan veya yasal olarak tanınmış büyük ölçüde 
 benzer sözleşmeye sahip; ve
• Geliri özel kişiler yararına kullandırılmayan.
• Ödemenin gerçek yararlanıcısı olan ve bir finansal kuruluş tarafından iştigal 
 edilen tipte ticari finansal aktiviteleri bulunmayan.

Hazine / Finansman Şirketler Grubu Merkezi
• Finansal Kuruluş olmayan Bağlı Şirketler ile veya sözkonusu şirketler adına 
 finansman ve riskten korunma işlemlerinde faaliyet gösteren ve
• Söz konusu bağlı şirketler grubunun esas olarak finansal kuruluş faaliyetleri’nin 
 dışında bir iş ile iştigal olduğu ve
• Finansman ve riskten korunma işlemlerini Bağlı şirket dışındaki kuruluşlara 
 sağlamayan.

Finansal olmayan Grubun Hakim Şirketi
• Kuruluşun faaliyetlerinin önemli bir kısmı bir veya veya birden fazla finansal 
 kuruluş olmayan iştiraklerine finansman veya hizmet sağlamak veya 
 mevcut hisselerini elinde bulundurmaktan oluşturur; ve
• Yatırım fonu, (örneğin özel sermaye fonu, girişim sermayesi fonu, kaldıraçlı 
 satın alma fonu), veya herhangi bir yatırım aracı olarak, şirketleri satın alma 
 ya da fonlama ve daha sonra yatırım amaçlı olarak ilgili şirketlerde sermaye 
 varlığı olarak pay tutma amacıyla faaliyet veya varlık göstermez.
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

Lütfen aşağıdaki beyanlardan ilgili olanı işaretleyiniz.

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer 
ülke/ülkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu 
(FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan 
Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili 
standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS) 
kapsamındaki ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya Diğer 
Ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun 
sağlanması ve artırılmasına yönelik anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak 
ABD / Diğer Ülkeler ile herhangi bir bağımın bulunmadığını ve bu beyanımı 
kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

(Eğer Belirli ABD/Diğer Ülke Kişisi göstergesi taşıdığınız halde, ABD/Diğer Ülke 
vergi mükellefi olmadığınızı beyan ediyorsanız, mükellef olmadığınızı kanıt-
layan belgeyi teyit amacıyla ibraz etmeniz gerekmektedir. Aksi halde 
ABD/Diğer Ülke vergi mükellefi olduğunuzu beyan ettiğiniz kabul edilecektir.)

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer
ülke/ülkelerde mukim olduğumu ve bu beyanımı kanıtlayıcı belgeleri ibraz 
ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Yeni Kurulmuş Şirket
• Yeni başlamış ve henüz faaliyete geçmemiş ve herhangi bir geçmiş faaliyeti 
 bulunmayan;
• Finansal kuruluş faaliyetleri dışında bir işi yapmak niyetiyle varlıklara 
 sermaye yatırımı yapan,
• Kuruluş tarihi, bu beyan formu tarihinden itibaren 24 aydan daha öncesi 
 olmayan

Tasfiye halindeki veya İflasdan doğan Şirket
• Geçmiş 5 yıl için finansal kurum olmayan; ve
• Varlıklarının tasfiyesi devam eden veya operasyonlarına finansal kurum 
 faaliyetleri dışındaki bir işle devam etme ya da yeniden başlatma niyetiyle 
 yeniden yapılanan.

Diğer FATCA sınıflandırmaları, (Örn. Bir ABD bölgesinde kurulu finansal 
olmayan yabancı kuruluş; istisnai finansal olmayan yabancı kuruluş

FORMDA BULUNAN BİLGİLERİN AÇIKLAMALARI:
FATCA Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:

Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

FİRMA ADI

Firmayı Temsile
Yetkili Kişi veya
Tüm Ortakların İmzası

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İmza,
Kaşe

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

1. İşbu  Sözleşme’nin  müşterek olarak  imzalan-
ması  veya  teselsüllü  müşterek  hesap  açılması  
veya  hesabın  daha  sonra teselsüllü müşterek 
hesaba dönüştürülmesi halinde, işbu 
Sözleşme’de imzası bulunan hesap sahiplerin-
den her biri teselsüllü müşterek hesap ile ilgili 
olarak tek başına her türlü tasarrufta bulunmaya, 
işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetleri almaya, bu 
hizmetlerle ilgili talimat vermeye, hesaptan nakit 
para çekmeye, havale talimatı vermeye, İNTE-
GRAL’de mevcut herhangi bir hesaba virman 
yaptırmaya, hesapları kapatmaya, faizli bakiyeleri-
ni almaya veya yeni hesaplar açmaya yetkilidir. 
Müşterek hesap sahiplerinden her biri, diğer 
hesap sahibi veya sahipleri tarafından 
hesabın/hesapların kullanılmasından doğacak 
tüm sonuçlardan sorumlu olduklarını, İNTE-
GRAL’in, hesap sahiplerinden birine yapacağı 
tebligat veya bildirimin diğer hesap sahiplerine de 
yapılmış sayılacağını, gayrikabilirücu beyan ve 
kabul ederler.

2. Hesap sahipleri yasal yollara başvurmaksızın 
İNTEGRAL’e sadece bir ihtarname göndermek 
suretiyle diğer müşterek hesap sahiplerinin yetkil-
erini kullanmasını engelleyemezler.

3. Müşterek  hesap sahipleri, hesapların açılışında 
veya sonradan imzalı müşterek  beyanları ile pay 
tutarlarını İNTEGRAL’e bildirmemişler ise, asıl 
olan hesap(lar) üzerindeki paylarının eşit 
olmasıdır.

4. Hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, 
diğer hesap sahipleri, İNTEGRAL’in kendilerine 
yaptığı ödemelerden veya teslimlerden dolayı, 
vergi dairelerine ve ölenin mirasçılarına karşı 
doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine 
ait olduğunu kabul ederler.

5. İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 
A.Ş.’nin, müşterilerine, hesaplarına ilişkin son 
durumlarını gösterir cari hesap ekstreleri, İNTE-
GRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafın-
dan müşterek hesaba ilişkin ve yapılacak diğer 
ihbarların sadece müşterek Hesap Sahipleri’nden 
birinin bildirdiği adres,faks,e-mail gibi Iletişim 
araçlarından birine yapılması ile diğer Hesap 
Sahipleri’nin de durumdan haberdar edilmiş 
sayılmasına yeterli sayılacak olup,müşterek 
Hesap Sahipleri kabul ve beyan ederler.

6. Hesap Sahiplerinden herbiri müşterek hesapta 
yer alan borçtan da sorumludur.

7.  İşbu sözleşme süresiz olarak imzalanmış olup 
hesabın kapatılması tüm hesap sahiplerinin yazılı 
talep etmeleri halinde gerçekleştirilecektir.

8. 8 Maddeden oluşan işbu Sözleşme 
……./…../……… tarihinde tarafların karşılıklı muta-
bakatları tanzim ve imza edilmiş olup imza tarihi 
Itibariyle yürülüğe girmiştir.

Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:
Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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1.1. İş bu Sözleşme; Sermaye Piyasası 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 
çıkarılmış olan Seri V, 46 sayılı Tebliğ ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve 

MÜŞTERİ'nin talimatları çerçevesinde, 
ulusal borsalarda işlem gören Sermaye 
Piyasası Araçlarının MÜŞTERİ  adına ve hes-
abına ya da İNTEGRAL  adına ve MÜŞTERİ  

hesabına satın alınması, satılması,  tahvili,  
takası  ve  saklanması  ve  finansal  araç  alım  
satım  işlemlerinin   tasfiyesi  konusunda 
İNTEGRAL'in MÜŞTERİ'ye vereceği aracılık 
hizmetlerinin kapsamını ve söz konusu 
aracılık hizmetlerine ilişkin olarak Taraflar’ın 
hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler.

1.2. Sözleşme (a) İNTEGRAL'in  iş  bu 
Sözleşme kapsamında vereceği aracılık 
hizmetlerinin tâbi olduğu Sermaye Piyasası 
Araçlarına Aracılık Hizmetleri Genel Hüküm 

ve Şartları (bundan böyle kısaca "Genel 
Hükümler" olarak anılacaktır) ile (b) sunula-
cak hizmetlerin türüne bağlı olarak uygula-
nacak olan özel kayıt ve Şartları içeren 
Sözleşme Eklerinden (bundan böyle kısaca 
"Özel Hükümler" olarak anılacaktır) oluş-
maktadır. Genel Hükümler ile Özel Hüküm-
ler’de yer alan düzenlemeler arasında bir 
çelişki olması halinde, Özel Hükümler 
Genel Hükümler’e göre öncelik taşıyacak ve 
esas alınacaktır. Özel Hükümler’de açıkça 
düzenlenmemiş konularda, Genel Hüküm-
ler’in ilgili maddeleri bağlayıcı olacaktır.

GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR
Madde 1: 
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Müşteri Hesap No

Müteselsil No

Sözleşme Yeri ve Tarihi

Madde 1: 
SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

KURUMU TANITICI BİLGİLER:

Bir tarafta İNTEGRAL YATIRIM MENKUL 
DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle “İNTEGRAL” 
olarak adlandırılacaktır) ve diğer tarafta 
aşağıda kimliği yazılı gerçek ya da tüzel Kisi 
MÜŞTERİ (bundan böyle kanuni temsilcisi 
veya vekili de dahil olmak üzere “MÜŞTERİ” 
olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla işbu 

Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma 
Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni (bundan 
böyle “Sözleşme” diye anılacaktır) 
akdetmişlerdir. İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin 
İNTEGRAL nezdinde açılmış ve ilerde 
açılacak her türlü hesapları içinde geçerli 
olacaktır.

Ünvanı : İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Adresi : BÜYÜKDERE CAD. 59. SOKAK SPINE TOWER NO:243 KAT:2 
  34398 MASLAK-SARIYER/İSTANBUL
Telefon  : (0212) 328 39 38
Faks : (0212) 328 30 81

MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER: 
Hesap Numarası  :
Adı Soyadı/Ünvanı  :
T.C. Kimlik Numarası :
Takas Sicil Numarası  :
Anne Kızlık Soyadı   :
Mesleği   :
İkametgah Adresi  :

Tebligat Adresi  :

Telefon Numarası   :
Faks Numarası   :
E-Mail Adresi  :
Vergi Dairesi Numarası :
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1.1. İş bu Sözleşme; Sermaye Piyasası 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 
çıkarılmış olan Seri V, 46 sayılı Tebliğ ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve 

MÜŞTERİ'nin talimatları çerçevesinde, 
ulusal borsalarda işlem gören Sermaye 
Piyasası Araçlarının MÜŞTERİ  adına ve hes-
abına ya da İNTEGRAL  adına ve MÜŞTERİ  

hesabına satın alınması, satılması,  tahvili,  
takası  ve  saklanması  ve  finansal  araç  alım  
satım  işlemlerinin   tasfiyesi  konusunda 
İNTEGRAL'in MÜŞTERİ'ye vereceği aracılık 
hizmetlerinin kapsamını ve söz konusu 
aracılık hizmetlerine ilişkin olarak Taraflar’ın 
hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler.

1.2. Sözleşme (a) İNTEGRAL'in  iş  bu 
Sözleşme kapsamında vereceği aracılık 
hizmetlerinin tâbi olduğu Sermaye Piyasası 
Araçlarına Aracılık Hizmetleri Genel Hüküm 

ve Şartları (bundan böyle kısaca "Genel 
Hükümler" olarak anılacaktır) ile (b) sunula-
cak hizmetlerin türüne bağlı olarak uygula-
nacak olan özel kayıt ve Şartları içeren 
Sözleşme Eklerinden (bundan böyle kısaca 
"Özel Hükümler" olarak anılacaktır) oluş-
maktadır. Genel Hükümler ile Özel Hüküm-
ler’de yer alan düzenlemeler arasında bir 
çelişki olması halinde, Özel Hükümler 
Genel Hükümler’e göre öncelik taşıyacak ve 
esas alınacaktır. Özel Hükümler’de açıkça 
düzenlenmemiş konularda, Genel Hüküm-
ler’in ilgili maddeleri bağlayıcı olacaktır.

3.1. Taraflar, Ek 1’de yer alan Hesap Açılış ve 
MÜŞTERİ Bilgi Formu’nun bu Sözleşmenin 
tamamlayıcı bir parçası olduğunu kabul
ederler.

3.2. MÜŞTERİ, Hesap Açılış ve MÜŞTERİ 
Bilgi Formu’yla İNTEGRAL'e verdiği bilgile-
rde meydana gelecek değişiklikleri İNTE-
GRAL'e yazılı olarak bildireceğini kabul eder. 
Böyle bir bildirim yapılana kadar, İNTE-
GRAL'in yaptığı tüm işlemlerde, Hesap Açılış 
ve MÜŞTERİ Bilgi Formu’nda bulunan bilgil-
er esas alınacaktır. MÜŞTERİ, Hesap Açılış ve 

MÜŞTERİ Bilgi Formu’nda belirtilen bilgile-
rden risk tercihlerine ve mali durumuna 
ilişkin olanları vermekten, konuya ilişkin 
olarak imzalı bir beyan vermek suretiyle 
kaçınabilir.

3.3. İNTEGRAL, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin 
hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan 
önce MÜŞTERİ’nin kimlik bilgilerini kontrol 
eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek 
hesap sahibi olan kişilerin her biri için kimlik 

kontrolü ayrıca yapılır.
 
3.4. MÜŞTERİ, tüzel kişi statüsünde olması 
halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, 
noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
Sözleşme’nin imzalanması hususunda 
İNTEGRAL’i temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu 
Sözleşme’nin akdedileceği sırada İNTE-
GRAL'in talep edebileceği başka doküman-

ları İNTEGRAL’e ibraz edeceğini kabul eder. 
İNTEGRAL, bu dokümanların suretlerini bu 
Sözleşme’nin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.

3.5. MÜŞTERİ,  iş bu  Sözleşme  imzalan-
madan önce Ek 2’de yer alan “Sermaye 
Piyasası işlemleri  Risk Bildirim Formu’nu 
okuyup anladığını ve bir kopyasını almış 
olduğunu beyan eder.

Madde 2: 
TANIMLAR VE KISALTMALAR
Metinden açıkça aksi anlaşılmadıkça, aşağı-
da sayılan kelime ve terimler bunlara aşağı-
daki tanımlarda verilen anlamlara sahip 
olacaklardır:

Kanun : 3794 ve 4487 sayılı  Kanunlarla 
değişik 2499 sayılı     Kanunlarla değişik 
Sermaye Piyasası Kanunu anlamına gelir;
     
Kurul: T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası 
Kurulu anlamına gelir;

Tebliğ: Seri: V, No: 46 sayılı "Aracılık Faali-
yetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ” anlamına gelir;
 
Sermaye Piyasası Araçları: Kanunun 3. 
maddesinde tanımlanan menkul kıymetler 
ve diğer sermaye piyasası araçları ile hazine 
bonosu, devlet tahvili, gelir ortaklığı senedi 
ve TCMB likidite senetlerini ifade eder;

Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,  
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası ve Kanun 
uyarınca kurulacak olan diğer menkul 
kıymet borsaları ile vadeli işlemler borsaları 
anlamına gelir;

Takasbank: Türkiye'de ihraç edilen sermaye 
piyasası araçları için merkezi takas ve sakla-
ma kuruluşu olan İMKB Takas ve Saklama 
Bankası A.Ş anlamına gelir;

Emir veya Emirler: Bu Sözleşme kapsamın-
da Sermaye Piyasası Araçlarının satılması 
veya satın alınması için MÜŞTERİ'den alınan 
talimat(lar) anlamına gelir;

İşlem: Borsaların ilgili piyasalarında veya 
Borsa dışında, İNTEGRAL'in bu Sözleşme 
kapsamında gerçekleştirdiği her alış/satış 
işlemi anlamına gelir; ve
İşlem Tarihi: Her işlemin gerçekleştirildiği 
tarih anlamına gelir.

Madde 3: 
FORMLAR
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3.1. Taraflar, Ek 1’de yer alan Hesap Açılış ve 
MÜŞTERİ Bilgi Formu’nun bu Sözleşmenin 
tamamlayıcı bir parçası olduğunu kabul
ederler.

3.2. MÜŞTERİ, Hesap Açılış ve MÜŞTERİ 
Bilgi Formu’yla İNTEGRAL'e verdiği bilgile-
rde meydana gelecek değişiklikleri İNTE-
GRAL'e yazılı olarak bildireceğini kabul eder. 
Böyle bir bildirim yapılana kadar, İNTE-
GRAL'in yaptığı tüm işlemlerde, Hesap Açılış 
ve MÜŞTERİ Bilgi Formu’nda bulunan bilgil-
er esas alınacaktır. MÜŞTERİ, Hesap Açılış ve 

MÜŞTERİ Bilgi Formu’nda belirtilen bilgile-
rden risk tercihlerine ve mali durumuna 
ilişkin olanları vermekten, konuya ilişkin 
olarak imzalı bir beyan vermek suretiyle 
kaçınabilir.

3.3. İNTEGRAL, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin 
hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan 
önce MÜŞTERİ’nin kimlik bilgilerini kontrol 
eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek 
hesap sahibi olan kişilerin her biri için kimlik 

kontrolü ayrıca yapılır.
 
3.4. MÜŞTERİ, tüzel kişi statüsünde olması 
halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, 
noter tasdikli güncel imza sirkülerini, 
Sözleşme’nin imzalanması hususunda 
İNTEGRAL’i temsil edecek gerçek kişilerin 
kimlik belgelerinin suretlerini ve bu 
Sözleşme’nin akdedileceği sırada İNTE-
GRAL'in talep edebileceği başka doküman-

ları İNTEGRAL’e ibraz edeceğini kabul eder. 
İNTEGRAL, bu dokümanların suretlerini bu 
Sözleşme’nin tamamlayıcı parçası olarak 
saklamakla yükümlüdür.

3.5. MÜŞTERİ,  iş bu  Sözleşme  imzalan-
madan önce Ek 2’de yer alan “Sermaye 
Piyasası işlemleri  Risk Bildirim Formu’nu 
okuyup anladığını ve bir kopyasını almış 
olduğunu beyan eder.

4.1. MÜŞTERİ,  bu Sözleşme  kapsamında 
yapılacak işlem’ler  için temsilci veya temsil-
ciler atayabilir. Bu amaçla, MÜŞTERİ, atanan 
temsilcinin/temsilcilerin kimlik bilgilerini, 
imza örneklerini ve temsilciye/temsilcilere 
verdiği yetkilerin kapsam ve sınırlarını İNTE-
GRAL'e bildirmekle yükümlüdür. İNTEGRAL, 
bu temsilcinin/temsilcilerin tayini için noter 
huzurunda düzenlenmiş bir vekaletnam-
enin verilmesini isteme hakkına sahiptir.
4.2. MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde, 
sadece MÜŞTERİ adına hareket etmeye 
yetkili olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza 
örnekleri MÜŞTERİ tarafından İNTEGRAL'e 
bildirilmiş olan kişi(ler), bu Sözleşme’nin ve 
bu Sözleşme kapsamındaki Emirler ve 
dekontların ve bunlarla ilgili değişiklikler-
in/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve 
bu Sözleşme’yle ilgili diğer tüm işlemlerde 
MÜŞTERİ adına hareket etmeye yetkili 
olacaktır. MÜŞTERİ temsilcilerindeki değişik-
likler, İNTEGRAL'e usulünce ve yazılı olarak 
bildirilene ve destekleyici kanuni doküman-
lar sunulana kadar geçerli ve bağlayıcı 
olmayacaktır.

4.3. İNTEGRAL, MÜŞTERİ'nin ve temsilcileri-
nin kimlik bilgilerine ilişkin detayları ve imza 
örneklerini dikkatli ve özenli bir şekilde kon-
trol edip inceleyecek ve doğrudan doğruya 

İNTEGRAL'in kusuruna atfedilebilecek 
durumlar haricinde, ilk bakışta birbirinin 
hemen hemen aynısı olan imzaların ben-
zerliğinden kaynaklanabilecek sonuçlardan 
sorumlu tutulmayacaktır. MÜŞTERİ’nin tem-
silciye verdiği genel vekaletnamenin 
kapsamı içindeki yetkiler üzerinde bir özel 
kısıtlama veya sınırlama getirilmedikçe, tem-
silcilerin MÜŞTERİ'yi, İNTEGRAL ile 
MÜŞTERİ arasındaki tüm işlemlerde, temsil 
etmeye yetkili oldukları kabul edilecektir. 
İNTEGRAL, doğrudan doğruya İNTEGRAL'in 
kusuruna atfedilebilecek nitelikte olmaması 
şartıyla, İNTEGRAL'e sunulan vekaletnamel-
er veya başka yetki belgeleri ile ilgili 
sahtekârlık veya hata veya tahrifat eylem-
lerinden sorumlu tutulmayacaktır.

4.4. Tebliğ’in  58. maddesinin (k) bendi 
uyarınca, İNTEGRAL'in müdür ve yöneticileri 
de dahil olmak üzere tüm çalışanları  ile 
hizmet satın aldığı kuruluşlar, Emirlerin 
verilmesi, dekontların, fişlerin ve diğer 
dokümanların imzalanması, hesaba nakit ve 
sermaye piyasası araçları  yatırılması ve hes-
aptan nakit ve Sermaye Piyasası Araçlarının 
çekilmesi ve elektronik fon transferi ve 
virman işlemlerinin yapılması gibi çok 
kapsamlı yetkiler içeren bir  vekaletname 
alarak MÜŞTERİ adına işlem yapamazlar.

5.1. MÜŞTERİ,  İNTEGRAL'e aksine bir 
talimat vermedikçe, İNTEGRAL  nezdinde 
tutulan MÜŞTERİ  hesabının, gün sonunda, 
[............................................] Türk Lirası„nın 
üzerinde, her türlü haciz, rehin veya bloke 

talimatından âri nakit alacak bakiyesi verme-
si  ve piyasa koşullarının imkan vermesi 
halinde, İNTEGRAL, bu nakdi en iyi gayret 
gösterilerek veya özen gösterilerek 
MÜŞTERİ adına ve menfaatine likit yatırım 

fonlarına yatırmak, Takasbank Borsa Para 
Piyasalarında kullanmak ya da ilgili borsal-
arda veya ilgili borsaların dışında repo/ters 
repo işlemleri yapmak suretiyle değerlendi-
rebilir.

5.2. İNTEGRAL, işbu Genel Hükümler’in 5.1 
hükmünde belirtilen Şartlar ve esaslar 
çerçevesinde MÜŞTERİ nakdini değer-
lendirmeye karar vermesi halinde, Saat 
12:00'den sonra herhangi bir zamanda 
MÜŞTERİ'nın hesabına nakit ödeme veya 
havale yoluyla yapılan nakit girişlerini, saat 
12:00'den önce MÜŞTERİ  tarafından aksi 
bildirilmedikçe, takip eden iş  gününde 
geçerli olan değerler üzerinden (ertesi iş 

günü valörüyle) değerlendirecektir. 
MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in bu şekilde 
gerçekleştirilen nakit girişlerini aynı gün 
içinde değerlendirmeyeceğini kabul eder.

5.3. İNTEGRAL, söz konusu serbest bakiy-
eyi, diğer MÜŞTERİlere ve İNTEGRAL’e ait 
serbest bakiyelerle birlikte toplu halde de 
değerlendirebilir. Bu durumda elde edilen 
gelirler MÜŞTERİ hesaplarına oransal olarak 
dağıtılır.

5.4. İNTEGRAL, MÜŞTERİ’ye vereceği bu 
hizmet nedeniyle komisyon alma hakkını 
saklı tutar.

Madde 4: 
MÜŞTERİ'NİN TEMSİLİ

Madde 5: 
MÜŞTERİ'NİN HESAPLARINDAKİ NAKDİ KULLANMA YÖNTEMLERİ
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4.1. MÜŞTERİ,  bu Sözleşme  kapsamında 
yapılacak işlem’ler  için temsilci veya temsil-
ciler atayabilir. Bu amaçla, MÜŞTERİ, atanan 
temsilcinin/temsilcilerin kimlik bilgilerini, 
imza örneklerini ve temsilciye/temsilcilere 
verdiği yetkilerin kapsam ve sınırlarını İNTE-
GRAL'e bildirmekle yükümlüdür. İNTEGRAL, 
bu temsilcinin/temsilcilerin tayini için noter 
huzurunda düzenlenmiş bir vekaletnam-
enin verilmesini isteme hakkına sahiptir.
4.2. MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde, 
sadece MÜŞTERİ adına hareket etmeye 
yetkili olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza 
örnekleri MÜŞTERİ tarafından İNTEGRAL'e 
bildirilmiş olan kişi(ler), bu Sözleşme’nin ve 
bu Sözleşme kapsamındaki Emirler ve 
dekontların ve bunlarla ilgili değişiklikler-
in/revizyonların imzalanması, ödemelerin 
yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve 
bu Sözleşme’yle ilgili diğer tüm işlemlerde 
MÜŞTERİ adına hareket etmeye yetkili 
olacaktır. MÜŞTERİ temsilcilerindeki değişik-
likler, İNTEGRAL'e usulünce ve yazılı olarak 
bildirilene ve destekleyici kanuni doküman-
lar sunulana kadar geçerli ve bağlayıcı 
olmayacaktır.

4.3. İNTEGRAL, MÜŞTERİ'nin ve temsilcileri-
nin kimlik bilgilerine ilişkin detayları ve imza 
örneklerini dikkatli ve özenli bir şekilde kon-
trol edip inceleyecek ve doğrudan doğruya 

İNTEGRAL'in kusuruna atfedilebilecek 
durumlar haricinde, ilk bakışta birbirinin 
hemen hemen aynısı olan imzaların ben-
zerliğinden kaynaklanabilecek sonuçlardan 
sorumlu tutulmayacaktır. MÜŞTERİ’nin tem-
silciye verdiği genel vekaletnamenin 
kapsamı içindeki yetkiler üzerinde bir özel 
kısıtlama veya sınırlama getirilmedikçe, tem-
silcilerin MÜŞTERİ'yi, İNTEGRAL ile 
MÜŞTERİ arasındaki tüm işlemlerde, temsil 
etmeye yetkili oldukları kabul edilecektir. 
İNTEGRAL, doğrudan doğruya İNTEGRAL'in 
kusuruna atfedilebilecek nitelikte olmaması 
şartıyla, İNTEGRAL'e sunulan vekaletnamel-
er veya başka yetki belgeleri ile ilgili 
sahtekârlık veya hata veya tahrifat eylem-
lerinden sorumlu tutulmayacaktır.

4.4. Tebliğ’in  58. maddesinin (k) bendi 
uyarınca, İNTEGRAL'in müdür ve yöneticileri 
de dahil olmak üzere tüm çalışanları  ile 
hizmet satın aldığı kuruluşlar, Emirlerin 
verilmesi, dekontların, fişlerin ve diğer 
dokümanların imzalanması, hesaba nakit ve 
sermaye piyasası araçları  yatırılması ve hes-
aptan nakit ve Sermaye Piyasası Araçlarının 
çekilmesi ve elektronik fon transferi ve 
virman işlemlerinin yapılması gibi çok 
kapsamlı yetkiler içeren bir  vekaletname 
alarak MÜŞTERİ adına işlem yapamazlar.

5.1. MÜŞTERİ,  İNTEGRAL'e aksine bir 
talimat vermedikçe, İNTEGRAL  nezdinde 
tutulan MÜŞTERİ  hesabının, gün sonunda, 
[............................................] Türk Lirası„nın 
üzerinde, her türlü haciz, rehin veya bloke 

talimatından âri nakit alacak bakiyesi verme-
si  ve piyasa koşullarının imkan vermesi 
halinde, İNTEGRAL, bu nakdi en iyi gayret 
gösterilerek veya özen gösterilerek 
MÜŞTERİ adına ve menfaatine likit yatırım 

fonlarına yatırmak, Takasbank Borsa Para 
Piyasalarında kullanmak ya da ilgili borsal-
arda veya ilgili borsaların dışında repo/ters 
repo işlemleri yapmak suretiyle değerlendi-
rebilir.

5.2. İNTEGRAL, işbu Genel Hükümler’in 5.1 
hükmünde belirtilen Şartlar ve esaslar 
çerçevesinde MÜŞTERİ nakdini değer-
lendirmeye karar vermesi halinde, Saat 
12:00'den sonra herhangi bir zamanda 
MÜŞTERİ'nın hesabına nakit ödeme veya 
havale yoluyla yapılan nakit girişlerini, saat 
12:00'den önce MÜŞTERİ  tarafından aksi 
bildirilmedikçe, takip eden iş  gününde 
geçerli olan değerler üzerinden (ertesi iş 

günü valörüyle) değerlendirecektir. 
MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in bu şekilde 
gerçekleştirilen nakit girişlerini aynı gün 
içinde değerlendirmeyeceğini kabul eder.

5.3. İNTEGRAL, söz konusu serbest bakiy-
eyi, diğer MÜŞTERİlere ve İNTEGRAL’e ait 
serbest bakiyelerle birlikte toplu halde de 
değerlendirebilir. Bu durumda elde edilen 
gelirler MÜŞTERİ hesaplarına oransal olarak 
dağıtılır.

5.4. İNTEGRAL, MÜŞTERİ’ye vereceği bu 
hizmet nedeniyle komisyon alma hakkını 
saklı tutar.

6.1. MÜŞTERİ  İNTEGRAL'e,  MÜŞTERİ  hes-
aplarındaki  Sermaye Piyasası Araçları  için  
saklama  hizmetleri  vermesi  talimatını  
verdiği takdirde, İNTEGRAL,  bunlarla sınırlı 
kalmaksızın ve fakat, bu Sermaye Piyasası 
Araçları ile ilgili anapara, faiz, temettüler 
veya benzeri gelirlerin tahsil edilmesi 
ve/veya masraflar, giderler ve ücretlerin 
ödenmesi ve paylarla bağlantılı olan oy hak-
larının ve (bedelli veya bedelsiz) rüçhan ve 
ön alım haklarının kullanılması da dahil 
olmak üzere, Sermaye Piyasası Araçlarıyla  
bağlantılı tüm hakları kullanma yetkisine 

sahip olacaktır. Ancak, bedelli sermaye 
artırımlarına   iştirak  için MÜŞTERİ’den  bu 
yönde talimat gelmiş olması ve  
MÜŞTERİ’nin hesabında yeterli bakiye 
bulunması koşulu aranacaktır. Oy haklarının 
kullanılmasına ilişkin olarak SPK’nın veka-
leten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri 
saklıdır.
6.2. İNTEGRAL’in yukarıda bahsi geçen 
hizmetleri için, Taraflar arasında karar-
laştırılacak ilave bir saklama hizmeti ücreti 
uygulanabilir.

Madde 6: 
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIYLA BAĞLANTILI HAKLARIN
KULLANILMASI

7.1. İşbu  Sözleşme’nin  müşterek olarak  
imzalanması  veya  teselsüllü  müşterek  
hesap  açılması  veya  hesabın  daha  sonra 
teselsüllü müşterek hesaba dönüştürülmesi 
halinde, işbu Sözleşme’de imzası bulunan 
hesap sahiplerinden her biri teselsüllü 
müşterek hesap ile ilgili olarak tek başına 
her türlü tasarrufta bulunmaya, işbu 
Sözleşme’de belirtilen hizmetleri almaya, bu 
hizmetlerle ilgili talimat vermeye, hesaptan 
nakit para çekmeye, havale talimatı 
vermeye, İNTEGRAL’de mevcut herhangi bir 
hesaba virman yaptırmaya, hesapları kapat-
maya, faizli bakiyelerini almaya veya yeni 
hesaplar açmaya yetkilidir. Müşterek hesap 

sahiplerinden her biri, diğer hesap sahibi 
veya sahipleri tarafından hesabın/hesapların 
kullanılmasından doğacak tüm sonuçlardan 
sorumlu olduklarını, İNTEGRAL’in, hesap 
sahiplerinden birine yapacağı tebligat veya 
bildirimin diğer hesap sahiplerine de 
yapılmış sayılacağını, gayrikabilirücu beyan 
ve kabul ederler.

7.2. Hesap sahipleri yasal yollara başvur-
maksızın İNTEGRAL’e sadece bir ihtarname 
göndermek suretiyle diğer müşterek hesap 
sahiplerinin yetkilerini kullanmasını 
engelleyemezler.

7.3. Müşterek  hesap sahipleri, hesapların 
açılışında veya sonradan imzalı müşterek  
beyanları ile pay tutarlarını İNTEGRAL’e 
bildirmemişler ise, asıl olan hesap(lar) üze-
rindeki paylarının eşit olmasıdır.

7.4. Hesap sahiplerinden birinin ölümü 

halinde, diğer hesap sahipleri, İNTEGRAL’in 
kendilerine yaptığı ödemelerden veya 
teslimlerden dolayı, vergi dairelerine ve 
ölenin mirasçılarına karşı doğabilecek her 
türlü sorumluluğun kendilerine ait 
olduğunu kabul ederler.

Madde 7: 
TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAPLAR
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7.1. İşbu  Sözleşme’nin  müşterek olarak  
imzalanması  veya  teselsüllü  müşterek  
hesap  açılması  veya  hesabın  daha  sonra 
teselsüllü müşterek hesaba dönüştürülmesi 
halinde, işbu Sözleşme’de imzası bulunan 
hesap sahiplerinden her biri teselsüllü 
müşterek hesap ile ilgili olarak tek başına 
her türlü tasarrufta bulunmaya, işbu 
Sözleşme’de belirtilen hizmetleri almaya, bu 
hizmetlerle ilgili talimat vermeye, hesaptan 
nakit para çekmeye, havale talimatı 
vermeye, İNTEGRAL’de mevcut herhangi bir 
hesaba virman yaptırmaya, hesapları kapat-
maya, faizli bakiyelerini almaya veya yeni 
hesaplar açmaya yetkilidir. Müşterek hesap 

sahiplerinden her biri, diğer hesap sahibi 
veya sahipleri tarafından hesabın/hesapların 
kullanılmasından doğacak tüm sonuçlardan 
sorumlu olduklarını, İNTEGRAL’in, hesap 
sahiplerinden birine yapacağı tebligat veya 
bildirimin diğer hesap sahiplerine de 
yapılmış sayılacağını, gayrikabilirücu beyan 
ve kabul ederler.

7.2. Hesap sahipleri yasal yollara başvur-
maksızın İNTEGRAL’e sadece bir ihtarname 
göndermek suretiyle diğer müşterek hesap 
sahiplerinin yetkilerini kullanmasını 
engelleyemezler.

7.3. Müşterek  hesap sahipleri, hesapların 
açılışında veya sonradan imzalı müşterek  
beyanları ile pay tutarlarını İNTEGRAL’e 
bildirmemişler ise, asıl olan hesap(lar) üze-
rindeki paylarının eşit olmasıdır.

7.4. Hesap sahiplerinden birinin ölümü 

halinde, diğer hesap sahipleri, İNTEGRAL’in 
kendilerine yaptığı ödemelerden veya 
teslimlerden dolayı, vergi dairelerine ve 
ölenin mirasçılarına karşı doğabilecek her 
türlü sorumluluğun kendilerine ait 
olduğunu kabul ederler.

8.1. MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamındaki 
işlem’lerden veya bu işlem’lerin sonucunda 
MÜŞTERİ'nin elde edeceği gelirler üzerin-
den vergi mevzuatına göre çeşitli oranlarda 
vergi, resim ve harç alınabileceğini ya da 
vergi mevzuatına göre İNTEGRAL'in bu 
gelirlerden kesinti yapmakla yükümlü olabi-
leceğini kabul eder (vergi mevzuatına göre 
tarh ve tahakkuk ettirilen veya herhangi bir 
zamanda tarh ve tahakkuk ettirilebilecek 
olan tüm ve her türlü vergi, resim, harç ve 
masrafların hepsi birlikte bundan böyle 
kısaca "Vergi Yükümlülükleri" olarak anıla-
caktır). Vergi konusunda yetkin ve yeterli 
olduğuna inandığı kişilerden tavsiye ve 
görüşler  almak MÜŞTERİ'nın  kendi sorum-
luluğundadır. İNTEGRAL'in  vergiyle ilgili 
konularda verebileceği her türlü tavsiye 
sadece gayri resmi bir görüş  beyanı olarak 
algılanmalıdır ve İNTEGRAL  hiç bir zaman 
ve hiç bir şekilde  vergi konularında uzman 
kabul edilmeyecektir.

8.2. MÜŞTERİ'nin Türkiye'de ikamet etme-
mesi halinde, MÜŞTERİ, Türkiye'de bir daimi 
temsilci tayin etmediği sürece, bu Sözleşme 
kapsamında alım satımı yapılan Sermaye 
Piyasası Araçlarından MÜŞTERİ 'nin elde 
edeceği sermaye iratları üzerinden tarh ve 
tahakkuk ettirilebilecek olan Vergi Yüküm-
lülükleri için vergi dairelerine karşı İNTE-
GRAL'in sorumlu tutulacağını bilmektedir. 
Bundan dolayı, MÜŞTERİ, Türkiye'de bir 
daimi temsilcisi bulunmadığı takdirde, ilgili 
vergi kanunlarına göre gereken vergi beyan-
namesinin MÜŞTERİ adına İNTEGRAL 
tarafından verileceğini ve tahakkuk eden 
vergilerin MÜŞTERİ adına İNTEGRAL tarafın-
dan ödeneceğini kabul eder. MÜŞTERİ, bu 
vergileri bildirim üzerine İNTEGRAL'e 
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
MÜŞTERİ,  Türkiye'de bir daimi temsilci 
ve/veya saklama bankası tayin etmesi 

halinde, Türkiye'deki daimi temsilcisi 
ve/veya saklama bankası ile ilgili tüm 
dokümanları ve bunlardaki değişiklikleri 
İNTEGRAL'e sunacak ve bildirecektir.

8.3. Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştir-
ilen işlemlerle  ilgili Vergi Yükümlülüklerinin 
tümünü ödemekten MÜŞTERİ sorumlu 
olacaktır. Herhangi bir vergi dairesinin bu 
Sözleşme kapsamında alım satımı yapılan 
Sermaye Piyasası Araçlarından dolayı işlem 
anında ya da geçmişe şamil bir şekilde 
MÜŞTERİ'nın temsilcisi sıfatıyla İNTEGRAL 'e 
herhangi bir Vergi Yükümlülüğü tarh ve 
tahakkuk ettirmesi halinde, MÜŞTERİ, bu 
vergi borcu konusunda bilgilendirilmesini ve 
ilgili dokumanların kendisine ibraz edilmesi-
ni müteakiben ilgili vergi dairesinin tarh ve 
talep ettiği parayı İNTEGRAL 'e ödeyeceğini 
kabul eder.

8.4. MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamındaki 
işlemlerin  stopaja ("Stopaj Vergisi") tâbi 
olması halinde, söz konusu işlemlerle ilgili 
Stopaj Vergisini karşılamak için yeterli parayı, 
MÜŞTERİ'nin İNTEGRAL'de tuttuğu hes-
ap(lar)a, derhal ve her halükârda, en geç 
ilgili işlemin gerçekleştirildiği gün transfer 
edeceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, 
İNTEGRAL'e, ilgili Stopaj Vergisi meblağlarını 
MÜŞTERİ'nın  İNTEGRAL'deki  hesapların-
dan mahsup etme yetkisini ve ilgili   vergi 
mevzuatına uygun olarak gereken vergi 
ödemelerini MÜŞTERİ adına yapma yetkisini 
gayri kabili rücu ve kayıtsız şartsız verir.

8.5. Bir vergilendirme antlaşmasının 
hükümlerinin uygulanabilmesi için, 
MÜŞTERİ, bununla sınırlı kalmaksızın ve 
fakat, ilgili antlaşmada öngörüldüğü gibi 
ilgili ülkenin yetkili resmi makamları tarafın-
dan düzenlenmiş bir orijinal ve noter tasdikli 
ve apostilli ikametgah belgesi (bundan 

böyle kısaca "Mukimlik Belgesi" olarak anıla-
caktır) de dahil olmak üzere, antlaşma 
hükümlerine göre herhangi muafiyet veya 
başka  hak ve menfaatlerden istifade ede-
bilmek için o antlaşmaya göre ibrazı gerek-
en tüm dokümanlarla birlikte ilgili anlaşma 
suretini İNTEGRAL'e ibraz edecektir. 
MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in herhangi bir 
vergilendirme antlaşmasının   bulunup  
bulunmadığını  ve/veya  herhangi  bir  ver-
gilendirme  antlaşmasının   hangi  koşul   ve  
hükümlerinin uygulanabilir olduğunu 
ve/veya MÜŞTERİ'nın herhangi bir 
vergilendirme antlaŞmasının hükümlerin-
den istifade etme hakkına sahip olup 
olmadığını araştırmak zorunda olmadığını 
kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, 
MÜŞTERİ'nın herhangi bir vergilendirme 
antlaşmasından istifade etme hakkına sahip 
olup olmadığını değerlendirmek için İNTE-
GRAL'in talep edeceği tüm ilave bilgi ve 
belgeleri de İNTEGRAL'e  vereceğini kabul 
ve taahhüt eder. Hangi vergilendirme 
antlaşmasının  ve/ veya hangi hükümlerinin 
uygulanacağı konusunda bir tereddüt 
olması halinde, MÜŞTERİ, konuyu, tüm 
masrafları kendisine ait olmak üzere kendi 
vergi müşavirine danışacaktır. MÜŞTERİ 

kendi vergi müşavirinin görüşünü İNTE-
GRAL'e sunmadığı ya da İNTEGRAL kendi 
takdirine göre MÜŞTERİ'nın vergi müşaviri-
nin görüşünü benimsemediği takdirde, 
İNTEGRAL, herhangi bir vergilendirme 
antlaşmasının hükümlerini uygulamak 
zorunda olmayacaktır.
 
8.6. MÜŞTERİ, ayrıca, Stopaj Vergilerinin 
ödenmemesi de dahil olmak üzere, 
MÜŞTERİ'nın Vergi Yükümlülüklerinin öden-
mesi için gereken fonları transfer etmeme-
sinden dolayı İNTEGRAL'in  maruz kalabi-
leceği her türlü zarar ve kayıpları ve yukarıda 
bahsi geçen vergilendirme antlaşmalarının 
yanlış uygulanmasından dolayı İNTEGRAL'in 
maruz kalabileceği her türlü zarar veya 
kayıpları İNTEGRAL'e tam olarak tazmin 
edeceğini ve İNTEGRAL'i bu konuda her 
türlü zarardan ari kılacağını kabul ve taahhüt 
eder. Yukarıdaki cümlede öngörülen düzen-
lemeye halel getirmemek kaydıyla, 
MÜŞTERİ, ayrıca, bu maddede öngörülen 
yükümlülüklerini zamanında ifa etmemesi 
halinde, İNTEGRAL'e her gün itibariyle, 
bileşik faiz esasına göre, gecelik repo faiz-
inin iki katına eşit oranda temerrüt faizi 
ödeyeceğini de kabul ve taahhüt eder.

Madde 8: 
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8.1. MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamındaki 
işlem’lerden veya bu işlem’lerin sonucunda 
MÜŞTERİ'nin elde edeceği gelirler üzerin-
den vergi mevzuatına göre çeşitli oranlarda 
vergi, resim ve harç alınabileceğini ya da 
vergi mevzuatına göre İNTEGRAL'in bu 
gelirlerden kesinti yapmakla yükümlü olabi-
leceğini kabul eder (vergi mevzuatına göre 
tarh ve tahakkuk ettirilen veya herhangi bir 
zamanda tarh ve tahakkuk ettirilebilecek 
olan tüm ve her türlü vergi, resim, harç ve 
masrafların hepsi birlikte bundan böyle 
kısaca "Vergi Yükümlülükleri" olarak anıla-
caktır). Vergi konusunda yetkin ve yeterli 
olduğuna inandığı kişilerden tavsiye ve 
görüşler  almak MÜŞTERİ'nın  kendi sorum-
luluğundadır. İNTEGRAL'in  vergiyle ilgili 
konularda verebileceği her türlü tavsiye 
sadece gayri resmi bir görüş  beyanı olarak 
algılanmalıdır ve İNTEGRAL  hiç bir zaman 
ve hiç bir şekilde  vergi konularında uzman 
kabul edilmeyecektir.

8.2. MÜŞTERİ'nin Türkiye'de ikamet etme-
mesi halinde, MÜŞTERİ, Türkiye'de bir daimi 
temsilci tayin etmediği sürece, bu Sözleşme 
kapsamında alım satımı yapılan Sermaye 
Piyasası Araçlarından MÜŞTERİ 'nin elde 
edeceği sermaye iratları üzerinden tarh ve 
tahakkuk ettirilebilecek olan Vergi Yüküm-
lülükleri için vergi dairelerine karşı İNTE-
GRAL'in sorumlu tutulacağını bilmektedir. 
Bundan dolayı, MÜŞTERİ, Türkiye'de bir 
daimi temsilcisi bulunmadığı takdirde, ilgili 
vergi kanunlarına göre gereken vergi beyan-
namesinin MÜŞTERİ adına İNTEGRAL 
tarafından verileceğini ve tahakkuk eden 
vergilerin MÜŞTERİ adına İNTEGRAL tarafın-
dan ödeneceğini kabul eder. MÜŞTERİ, bu 
vergileri bildirim üzerine İNTEGRAL'e 
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
MÜŞTERİ,  Türkiye'de bir daimi temsilci 
ve/veya saklama bankası tayin etmesi 

halinde, Türkiye'deki daimi temsilcisi 
ve/veya saklama bankası ile ilgili tüm 
dokümanları ve bunlardaki değişiklikleri 
İNTEGRAL'e sunacak ve bildirecektir.

8.3. Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştir-
ilen işlemlerle  ilgili Vergi Yükümlülüklerinin 
tümünü ödemekten MÜŞTERİ sorumlu 
olacaktır. Herhangi bir vergi dairesinin bu 
Sözleşme kapsamında alım satımı yapılan 
Sermaye Piyasası Araçlarından dolayı işlem 
anında ya da geçmişe şamil bir şekilde 
MÜŞTERİ'nın temsilcisi sıfatıyla İNTEGRAL 'e 
herhangi bir Vergi Yükümlülüğü tarh ve 
tahakkuk ettirmesi halinde, MÜŞTERİ, bu 
vergi borcu konusunda bilgilendirilmesini ve 
ilgili dokumanların kendisine ibraz edilmesi-
ni müteakiben ilgili vergi dairesinin tarh ve 
talep ettiği parayı İNTEGRAL 'e ödeyeceğini 
kabul eder.

8.4. MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamındaki 
işlemlerin  stopaja ("Stopaj Vergisi") tâbi 
olması halinde, söz konusu işlemlerle ilgili 
Stopaj Vergisini karşılamak için yeterli parayı, 
MÜŞTERİ'nin İNTEGRAL'de tuttuğu hes-
ap(lar)a, derhal ve her halükârda, en geç 
ilgili işlemin gerçekleştirildiği gün transfer 
edeceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, 
İNTEGRAL'e, ilgili Stopaj Vergisi meblağlarını 
MÜŞTERİ'nın  İNTEGRAL'deki  hesapların-
dan mahsup etme yetkisini ve ilgili   vergi 
mevzuatına uygun olarak gereken vergi 
ödemelerini MÜŞTERİ adına yapma yetkisini 
gayri kabili rücu ve kayıtsız şartsız verir.

8.5. Bir vergilendirme antlaşmasının 
hükümlerinin uygulanabilmesi için, 
MÜŞTERİ, bununla sınırlı kalmaksızın ve 
fakat, ilgili antlaşmada öngörüldüğü gibi 
ilgili ülkenin yetkili resmi makamları tarafın-
dan düzenlenmiş bir orijinal ve noter tasdikli 
ve apostilli ikametgah belgesi (bundan 

böyle kısaca "Mukimlik Belgesi" olarak anıla-
caktır) de dahil olmak üzere, antlaşma 
hükümlerine göre herhangi muafiyet veya 
başka  hak ve menfaatlerden istifade ede-
bilmek için o antlaşmaya göre ibrazı gerek-
en tüm dokümanlarla birlikte ilgili anlaşma 
suretini İNTEGRAL'e ibraz edecektir. 
MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in herhangi bir 
vergilendirme antlaşmasının   bulunup  
bulunmadığını  ve/veya  herhangi  bir  ver-
gilendirme  antlaşmasının   hangi  koşul   ve  
hükümlerinin uygulanabilir olduğunu 
ve/veya MÜŞTERİ'nın herhangi bir 
vergilendirme antlaŞmasının hükümlerin-
den istifade etme hakkına sahip olup 
olmadığını araştırmak zorunda olmadığını 
kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, 
MÜŞTERİ'nın herhangi bir vergilendirme 
antlaşmasından istifade etme hakkına sahip 
olup olmadığını değerlendirmek için İNTE-
GRAL'in talep edeceği tüm ilave bilgi ve 
belgeleri de İNTEGRAL'e  vereceğini kabul 
ve taahhüt eder. Hangi vergilendirme 
antlaşmasının  ve/ veya hangi hükümlerinin 
uygulanacağı konusunda bir tereddüt 
olması halinde, MÜŞTERİ, konuyu, tüm 
masrafları kendisine ait olmak üzere kendi 
vergi müşavirine danışacaktır. MÜŞTERİ 

kendi vergi müşavirinin görüşünü İNTE-
GRAL'e sunmadığı ya da İNTEGRAL kendi 
takdirine göre MÜŞTERİ'nın vergi müşaviri-
nin görüşünü benimsemediği takdirde, 
İNTEGRAL, herhangi bir vergilendirme 
antlaşmasının hükümlerini uygulamak 
zorunda olmayacaktır.
 
8.6. MÜŞTERİ, ayrıca, Stopaj Vergilerinin 
ödenmemesi de dahil olmak üzere, 
MÜŞTERİ'nın Vergi Yükümlülüklerinin öden-
mesi için gereken fonları transfer etmeme-
sinden dolayı İNTEGRAL'in  maruz kalabi-
leceği her türlü zarar ve kayıpları ve yukarıda 
bahsi geçen vergilendirme antlaşmalarının 
yanlış uygulanmasından dolayı İNTEGRAL'in 
maruz kalabileceği her türlü zarar veya 
kayıpları İNTEGRAL'e tam olarak tazmin 
edeceğini ve İNTEGRAL'i bu konuda her 
türlü zarardan ari kılacağını kabul ve taahhüt 
eder. Yukarıdaki cümlede öngörülen düzen-
lemeye halel getirmemek kaydıyla, 
MÜŞTERİ, ayrıca, bu maddede öngörülen 
yükümlülüklerini zamanında ifa etmemesi 
halinde, İNTEGRAL'e her gün itibariyle, 
bileşik faiz esasına göre, gecelik repo faiz-
inin iki katına eşit oranda temerrüt faizi 
ödeyeceğini de kabul ve taahhüt eder.

9.1. Taraflar’ın bu Sözleşme’den ve bu 
Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek 
işlemlerde tarafların iş bu sözleşme 
çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde, temerrüde düşen  
Taraf, diğer Taraf’a, temerrüt tarihinden 
başlamak  üzere ve temerrüt süresince her 
gün itibariyle, bileşik faiz esasına göre, gece-
lik repo faizinin iki katına eşit oranda temer-
rüt faizi ödeyecektir. Taraflar, temerrüde 
düşen Taraf’ın, bu temerrüt sebebiyle, diğer 
Taraf’ın maruz kalabileceği her türlü kayıp, 
masraf veya ilave ücretleri de diğer Taraf’a 
ödeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

9.2. MÜŞTERİ, İNTEGRAL'e muhafaza amacı 
ile tevdi ettiği ve/veya Saklama Kuruluşu’nda 
saklanan her türlü Sermaye Piyasası Araçları 
ile İNTEGRAL nezdinde bulunan her türlü 
hesabındaki nakit ve diğer varlıkların, İNTE-

GRAL'e tevdi ediliş amacıyla sınırlı olmak 
üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilme-
si için İNTEGRAL tarafından sunulan 
hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç 
ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil 
ettiğini kabul ve taahhüt eder. İNTEGRAL'in 
bu nakit ve diğer varlıklar üzerindeki rehin 
hakkı, söz konusu Sermaye Piyasası Araçları 
ve/veya nakdin İNTEGRAL'e  teslimi anında 
kurulur ve MÜŞTERİ’nin  teslim amacına 
uygun olarak İNTEGRAL  tarafından verilen 
hizmetlerden doğan MÜŞTERİ  yüküm-
lülüklerinin tamamen ifasına kadar devam 
eder. Satılan Sermaye Piyasası Araçları 
bedellerinin tahsili, borçlanma araçlarının 
itfası, faiz ve temettü bedellerinin tahsili, 
rehinlerin paraya çevrilmesi veya her ne 
şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin 
toplamı asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar 
içinde İNTEGRAL'in teminatını teşkil edecek 

Madde 9: 
TEMERRÜT, HESAP BAKİYESİ AÇIĞI, TEMİNAT VE TEMİNATIN
NAKDE ÇEVRİLMESİ

ve bunlar üzerinde İNTEGRAL'in rehin hakkı 
devam edecektir.

9.3. MÜŞTERİ'nin hesabının herhangi bir 
sebeple eksi bakiye vermesi halinde, İNTE-
GRAL, MÜŞTERİ'ye derhal haber verip, bu 
açığı kapatmasını isteme hakkına sahip 
olacaktır. MÜŞTERİ'nin bu açığı İNTE-
GRAL'in talebi üzerine 2  işgünü içerisinde 
kapatmaması halinde, İNTEGRAL, bu açığı 
karşılamak için, MÜŞTERİ'nin İNTEGRAL 
nezdindeki diğer hesaplarında bulunan ve 
İNTEGRAL'in zilyetliğindeki MÜŞTERİ’nin 
diğer varlıkları üzerinde hapis hakkına sahip 
olacaktır. İNTEGRAL, MÜŞTERİ'nin herhangi 
bir alım/satım emri olmadan, MÜŞTERİ'nin 
ilgili varlıklarını bu alacağının tahsili amacıyla 
satabilir ve elde edilen bedeli Borçlar  
Kanunu’nun 84-86.  madde  hükümleri  
çerçevesinde  MÜŞTERİ’nin  temerrüt  
konusu  borcuna  mahsup  edebilir.  Bu 
durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle 
maruz kalınabilecek zararın tümü MÜŞTERİ 
tarafından karşılanacaktır.

9.4. MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in dilediği takdirde, 

MÜŞTERİ’nin hesaplarında mevcut bulunan 
Sermaye Piyasası Araçları ve diğer tüm nakit 
ve varlıkları, MÜŞTERİ’nin temerrüdü halinde, 
Türk Borçlar Kanunu’nun 118-124. madde 
hükümlerine uygun olmak kaydıyla, 
MÜŞTERİ’den olan ve muaccel olmuŞ alacak-
larına karŞılık takas etme hakkına sahip bulun-
duğunu kabul ve beyan eder.

9.5. Ayrıca,  MÜŞTERİ'nin  yukarıda  bahsi  
geçen  temerrütlerinden  dolayı  İNTEGRAL'in  
Takasbank'a  veya  başka  yetkili makamlara 
ve/veya düzenleyici organ ve idarelere karşı 
olan edim ve yükümlülüklerinin ifasında 
temerrüde düşmesi halinde, İNTEGRAL'in bu 
sebeple maruz kaldığı veya kalabileceği tüm 
zararlar MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecek-
tir. Bu durumda MÜŞTERİ ayrıca, İNTEGRAL'in 
Takasbank'a veya başka yetkili makamlara 
ve/veya düzenleyici organ ve idarelere karşı 
temerrüde düştüğü  tarihten başlamak  üzere 
ve temerüt süresince her gün itibariyle, bileşik  
faiz esasına göre, gecelik repo faizinin 2 katına 
eşit oranda temerrüt faizini İNTEGRAL'e 
ödeyecektir.
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SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

9.1. Taraflar’ın bu Sözleşme’den ve bu 
Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek 
işlemlerde tarafların iş bu sözleşme 
çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde, temerrüde düşen  
Taraf, diğer Taraf’a, temerrüt tarihinden 
başlamak  üzere ve temerrüt süresince her 
gün itibariyle, bileşik faiz esasına göre, gece-
lik repo faizinin iki katına eşit oranda temer-
rüt faizi ödeyecektir. Taraflar, temerrüde 
düşen Taraf’ın, bu temerrüt sebebiyle, diğer 
Taraf’ın maruz kalabileceği her türlü kayıp, 
masraf veya ilave ücretleri de diğer Taraf’a 
ödeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

9.2. MÜŞTERİ, İNTEGRAL'e muhafaza amacı 
ile tevdi ettiği ve/veya Saklama Kuruluşu’nda 
saklanan her türlü Sermaye Piyasası Araçları 
ile İNTEGRAL nezdinde bulunan her türlü 
hesabındaki nakit ve diğer varlıkların, İNTE-

GRAL'e tevdi ediliş amacıyla sınırlı olmak 
üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilme-
si için İNTEGRAL tarafından sunulan 
hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç 
ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil 
ettiğini kabul ve taahhüt eder. İNTEGRAL'in 
bu nakit ve diğer varlıklar üzerindeki rehin 
hakkı, söz konusu Sermaye Piyasası Araçları 
ve/veya nakdin İNTEGRAL'e  teslimi anında 
kurulur ve MÜŞTERİ’nin  teslim amacına 
uygun olarak İNTEGRAL  tarafından verilen 
hizmetlerden doğan MÜŞTERİ  yüküm-
lülüklerinin tamamen ifasına kadar devam 
eder. Satılan Sermaye Piyasası Araçları 
bedellerinin tahsili, borçlanma araçlarının 
itfası, faiz ve temettü bedellerinin tahsili, 
rehinlerin paraya çevrilmesi veya her ne 
şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin 
toplamı asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar 
içinde İNTEGRAL'in teminatını teşkil edecek 

11.1. Emirlerin, işbu Sözleşme 
çerçevesindeki tüm işlemlere ilişkin olarak 
veya bu işlemlerden kaynaklanan şekilde, 
MÜŞTERİ
tarafından İNTEGRAL'e faksla gönderilmesi 
aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır:

a) Talimatlar,  MÜŞTERİ’nin  belirleyeceği  
faks  numaralarından  gönderilecektir.  
Belirlenecek  faks  numaraları, telefonla 
veya elektronik iletişim araçlarıyla İNTE-

GRAL'e bildirilecektir. İNTEGRAL, bu 
bildirime istinaden işlem yapmadan 
önce bildirimin yazılı olarak teyidini 
isteme hakkına sahiptir. İNTEGRAL, 
emirlerin iletiminden önce kendisine 
bildirilmeyen faks numaralarından alınan 
talimatları dikkate alma veya almama 
hakkını saklı tutar.

b) MÜŞTERİ,  talimatların  sadece  yetkili  
şahıs  veya  şahıslar  tarafından  faksla  

İNTEGRAL'e  gönderilmesini sağlamak 
için gereken tüm önlemleri alacaktır.
 
c) Faksla  gönderilen talimatların her bir 
sayfası, MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’nin  temsil-
cileri  tarafından  imzalanmış olacaktır.

d) Faksla gönderilen talimatın “tekrar 
teyit” ibaresi taşıyan  orijinal sureti, teyit 
amacıyla derhal posta yoluyla İNTE-
GRAL'e gönderilecektir.

11.2. İNTEGRAL, faksla gönderilen talimatı 
alması üzerine, yukarıda belirtilen yazılı 
teyidin ulaşmasını beklemeksizin talimatı 
gerçekleştirecektir. İNTEGRAL, faksla 
gönderilen talimata atılmış imzaları 
karşılaştırırken, gereken özeni gösterecektir. 
İNTEGRAL, (i) ilk bakışta ayırt edilemeyecek 
derecedeki imza benzerliklerinden ve (ii) 
sahte imzanın veya hileli işlemlerin neticel-
erinden, ve (iii) genel veya özel nitelikli 
iletişim araçlarının bağlantılarının arızalan-
masından ve (iv) yanlış veya yetersiz bilgiler 
ve talimatlar içeren veya eksik, yanlış veya 
farklı bir şekilde gönderilen faks talimatların-
dan ve üzerinde “tekrar teyit” ibaresi taşı-

mayan şekilde alınan teyitler nedeniyle 
yerine getirilebilecek mükerrer işlemlerden 
dolayı sorumlu tutulamaz. İNTEGRAL'in 
kasıt ve ağır ihmali ile sorumlu tutulabildiği 
hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan 
doğruya maruz kalınan fiili maddi zararlarla 
sınırlı olacaktır. İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin 
uğrayabileceği dolaylı zararlardan, kar 
mahrumiyetinden ve manevi zararlardan 
sorumlu olmayacaktır.

11.3. MÜŞTERİ, elektronik araçlar vasıtasıyla 
iletilen emirlerin gönderilmesinde kullanıla-
cak şifreyi ve hesap numarasını gizli tutacak-
tır. Üçüncü şahısların MÜŞTERİ’nin hesap 
numarasını ve şifresini kullanarak elektronik 
araçlarla göndereceği her türlü emir 
MÜŞTERİ tarafından gönderilmiş kabul 
edilecek ve emirle ilgili tüm sonuçlardan 
MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Herhangi bir 
üçüncü şahsın MÜŞTERİ’nin rızası 
olmaksızın bu bilgileri temin ettiği tespit 
edilirse, durum derhal İNTEGRAL'e bildiri-
lecektir. Bu durumda İNTEGRAL, mümkün 
olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin 
verilmesinin önüne geçmek için gereken 
önlemleri alacaktır.

10.1. Bu Sözleşme kapsamındaki işlemler’le 
ilgili olarak Taraflar arasındaki tüm ödemel-
er, her bir Taraf’ın belirleyeceği ve diğer 
Taraf’a yazılı olarak bildireceği banka hesap-
ları kanalıyla gerçekleştirilecektir.  İNTE-
GRAL'in  Sözleşme tarihi itibariyle geçerli 
olan Banka hesabı detayları ilişikte Ek VII'te, 

MÜŞTERİ’nin Sözleşme tarihi itibariyle 
geçerli olacak banka hesabı detayları ise 
Hesap Açılış ve MÜŞTERİ Bilgileri Formu’nda 
yer almaktadır. Taraflar, bildirilen banka hes-
aplarında meydana gelecek değişiklikler 
hakkında birbirlerini yazılı olarak bilgilendire-
ceklerini kabul ve beyan ederler.

Madde 10: 
NAKİT ÖDEMELER

Madde 11: 
EMİRLERİN FAKSLA VE ELEKTRONİK İLETİŞİM ARAÇLARIYLA
İLETİLMESİ

ve bunlar üzerinde İNTEGRAL'in rehin hakkı 
devam edecektir.

9.3. MÜŞTERİ'nin hesabının herhangi bir 
sebeple eksi bakiye vermesi halinde, İNTE-
GRAL, MÜŞTERİ'ye derhal haber verip, bu 
açığı kapatmasını isteme hakkına sahip 
olacaktır. MÜŞTERİ'nin bu açığı İNTE-
GRAL'in talebi üzerine 2  işgünü içerisinde 
kapatmaması halinde, İNTEGRAL, bu açığı 
karşılamak için, MÜŞTERİ'nin İNTEGRAL 
nezdindeki diğer hesaplarında bulunan ve 
İNTEGRAL'in zilyetliğindeki MÜŞTERİ’nin 
diğer varlıkları üzerinde hapis hakkına sahip 
olacaktır. İNTEGRAL, MÜŞTERİ'nin herhangi 
bir alım/satım emri olmadan, MÜŞTERİ'nin 
ilgili varlıklarını bu alacağının tahsili amacıyla 
satabilir ve elde edilen bedeli Borçlar  
Kanunu’nun 84-86.  madde  hükümleri  
çerçevesinde  MÜŞTERİ’nin  temerrüt  
konusu  borcuna  mahsup  edebilir.  Bu 
durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle 
maruz kalınabilecek zararın tümü MÜŞTERİ 
tarafından karşılanacaktır.

9.4. MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in dilediği takdirde, 

MÜŞTERİ’nin hesaplarında mevcut bulunan 
Sermaye Piyasası Araçları ve diğer tüm nakit 
ve varlıkları, MÜŞTERİ’nin temerrüdü halinde, 
Türk Borçlar Kanunu’nun 118-124. madde 
hükümlerine uygun olmak kaydıyla, 
MÜŞTERİ’den olan ve muaccel olmuŞ alacak-
larına karŞılık takas etme hakkına sahip bulun-
duğunu kabul ve beyan eder.

9.5. Ayrıca,  MÜŞTERİ'nin  yukarıda  bahsi  
geçen  temerrütlerinden  dolayı  İNTEGRAL'in  
Takasbank'a  veya  başka  yetkili makamlara 
ve/veya düzenleyici organ ve idarelere karşı 
olan edim ve yükümlülüklerinin ifasında 
temerrüde düşmesi halinde, İNTEGRAL'in bu 
sebeple maruz kaldığı veya kalabileceği tüm 
zararlar MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecek-
tir. Bu durumda MÜŞTERİ ayrıca, İNTEGRAL'in 
Takasbank'a veya başka yetkili makamlara 
ve/veya düzenleyici organ ve idarelere karşı 
temerrüde düştüğü  tarihten başlamak  üzere 
ve temerüt süresince her gün itibariyle, bileşik  
faiz esasına göre, gecelik repo faizinin 2 katına 
eşit oranda temerrüt faizini İNTEGRAL'e 
ödeyecektir.
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9.1. Taraflar’ın bu Sözleşme’den ve bu 
Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek 
işlemlerde tarafların iş bu sözleşme 
çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde, temerrüde düşen  
Taraf, diğer Taraf’a, temerrüt tarihinden 
başlamak  üzere ve temerrüt süresince her 
gün itibariyle, bileşik faiz esasına göre, gece-
lik repo faizinin iki katına eşit oranda temer-
rüt faizi ödeyecektir. Taraflar, temerrüde 
düşen Taraf’ın, bu temerrüt sebebiyle, diğer 
Taraf’ın maruz kalabileceği her türlü kayıp, 
masraf veya ilave ücretleri de diğer Taraf’a 
ödeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

9.2. MÜŞTERİ, İNTEGRAL'e muhafaza amacı 
ile tevdi ettiği ve/veya Saklama Kuruluşu’nda 
saklanan her türlü Sermaye Piyasası Araçları 
ile İNTEGRAL nezdinde bulunan her türlü 
hesabındaki nakit ve diğer varlıkların, İNTE-

GRAL'e tevdi ediliş amacıyla sınırlı olmak 
üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilme-
si için İNTEGRAL tarafından sunulan 
hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç 
ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil 
ettiğini kabul ve taahhüt eder. İNTEGRAL'in 
bu nakit ve diğer varlıklar üzerindeki rehin 
hakkı, söz konusu Sermaye Piyasası Araçları 
ve/veya nakdin İNTEGRAL'e  teslimi anında 
kurulur ve MÜŞTERİ’nin  teslim amacına 
uygun olarak İNTEGRAL  tarafından verilen 
hizmetlerden doğan MÜŞTERİ  yüküm-
lülüklerinin tamamen ifasına kadar devam 
eder. Satılan Sermaye Piyasası Araçları 
bedellerinin tahsili, borçlanma araçlarının 
itfası, faiz ve temettü bedellerinin tahsili, 
rehinlerin paraya çevrilmesi veya her ne 
şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin 
toplamı asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar 
içinde İNTEGRAL'in teminatını teşkil edecek 

11.1. Emirlerin, işbu Sözleşme 
çerçevesindeki tüm işlemlere ilişkin olarak 
veya bu işlemlerden kaynaklanan şekilde, 
MÜŞTERİ
tarafından İNTEGRAL'e faksla gönderilmesi 
aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır:

a) Talimatlar,  MÜŞTERİ’nin  belirleyeceği  
faks  numaralarından  gönderilecektir.  
Belirlenecek  faks  numaraları, telefonla 
veya elektronik iletişim araçlarıyla İNTE-

GRAL'e bildirilecektir. İNTEGRAL, bu 
bildirime istinaden işlem yapmadan 
önce bildirimin yazılı olarak teyidini 
isteme hakkına sahiptir. İNTEGRAL, 
emirlerin iletiminden önce kendisine 
bildirilmeyen faks numaralarından alınan 
talimatları dikkate alma veya almama 
hakkını saklı tutar.

b) MÜŞTERİ,  talimatların  sadece  yetkili  
şahıs  veya  şahıslar  tarafından  faksla  

İNTEGRAL'e  gönderilmesini sağlamak 
için gereken tüm önlemleri alacaktır.
 
c) Faksla  gönderilen talimatların her bir 
sayfası, MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’nin  temsil-
cileri  tarafından  imzalanmış olacaktır.

d) Faksla gönderilen talimatın “tekrar 
teyit” ibaresi taşıyan  orijinal sureti, teyit 
amacıyla derhal posta yoluyla İNTE-
GRAL'e gönderilecektir.

11.2. İNTEGRAL, faksla gönderilen talimatı 
alması üzerine, yukarıda belirtilen yazılı 
teyidin ulaşmasını beklemeksizin talimatı 
gerçekleştirecektir. İNTEGRAL, faksla 
gönderilen talimata atılmış imzaları 
karşılaştırırken, gereken özeni gösterecektir. 
İNTEGRAL, (i) ilk bakışta ayırt edilemeyecek 
derecedeki imza benzerliklerinden ve (ii) 
sahte imzanın veya hileli işlemlerin neticel-
erinden, ve (iii) genel veya özel nitelikli 
iletişim araçlarının bağlantılarının arızalan-
masından ve (iv) yanlış veya yetersiz bilgiler 
ve talimatlar içeren veya eksik, yanlış veya 
farklı bir şekilde gönderilen faks talimatların-
dan ve üzerinde “tekrar teyit” ibaresi taşı-

mayan şekilde alınan teyitler nedeniyle 
yerine getirilebilecek mükerrer işlemlerden 
dolayı sorumlu tutulamaz. İNTEGRAL'in 
kasıt ve ağır ihmali ile sorumlu tutulabildiği 
hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan 
doğruya maruz kalınan fiili maddi zararlarla 
sınırlı olacaktır. İNTEGRAL, MÜŞTERİ’nin 
uğrayabileceği dolaylı zararlardan, kar 
mahrumiyetinden ve manevi zararlardan 
sorumlu olmayacaktır.

11.3. MÜŞTERİ, elektronik araçlar vasıtasıyla 
iletilen emirlerin gönderilmesinde kullanıla-
cak şifreyi ve hesap numarasını gizli tutacak-
tır. Üçüncü şahısların MÜŞTERİ’nin hesap 
numarasını ve şifresini kullanarak elektronik 
araçlarla göndereceği her türlü emir 
MÜŞTERİ tarafından gönderilmiş kabul 
edilecek ve emirle ilgili tüm sonuçlardan 
MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Herhangi bir 
üçüncü şahsın MÜŞTERİ’nin rızası 
olmaksızın bu bilgileri temin ettiği tespit 
edilirse, durum derhal İNTEGRAL'e bildiri-
lecektir. Bu durumda İNTEGRAL, mümkün 
olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin 
verilmesinin önüne geçmek için gereken 
önlemleri alacaktır.

12.1. İşbu Sözleşme, imza tarihinde 
yürürlüğe girecek ve belirsiz bir süre boyun-
ca yürürlükte kalacaktır.

12.2. Taraflar, 1 (bir) ay önceden (Noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) 
ihbarda bulunmak kaydıyla, bu Sözleşme’yi 
fesh etmeye ve MÜŞTERİ  adına açılan hes-
apların tümünü veya bir kısmını kapatmaya 
yetkilidir. Hesapların kapatılmasının talep 
edilmesi üzerine İNTEGRAL’in işbu 
Sözleşme’den doğmuş ve doğacak her nevi 
alacağı, MÜŞTERİ tarafından ödenecek/ 
karşılanacaktır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi, 
ancak tüm borçlarını ödemiş olmak kaydıyla 
feshedebilir. İşbu Sözleşme hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ’nin hesabının 
kapanması üzerine hesaptaki paralar  İNTE-
GRAL tarafından MÜŞTERİ’nin bildireceği 
banka hesabına aktarılacaktır. Kapanan hes-
aptaki Sermaye Piyasası Araçları ise, 
MÜŞTERİ’ye teslim edilene/MÜŞTERİ’nin 

başka bir aracı kurum nezdindeki hesabına 
virmanlanana kadar İNTEGRAL tarafından 
muhafaza edilecek ve bu Sermaye Piyasası 
Araçları için ödenecek saklama ücretleri de 
ayrıca MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

12.3. Taraflardan her biri, (i) diğer Taraf’ın 
temerrüde düşmesi veya (ii) diğer Taraf’ın 
aciz içerisinde bulunması (iflas, kayyum 
idaresine girme, konkordato)  halinde bu 
Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip 
olacaktır. Derhal fesih, (noter vasıtasıyla 
veya iadeli taahhütlü postayla tebliğ 
edilecek) yazılı fesih ihbarının ilgili Taraf’a 
tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacak-
tır. Taraflardan birinin derhal fesih hakkını 
kullanması halinde, MÜŞTERİ adına açılmış 
tüm hesaplar kapatılacak ve İNTEGRAL’in 
işbu Sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğa-
cak her nevi alacağı, MÜŞTERİ tarafından 
derhal ödenecek/ karşılanacaktır. Bu 
durumda, MÜŞTERİ’nin varlıklarının aktarıl-

masına ve saklanmasına ilişkin olarak bir 
önceki paragrafta belirtilen prosedür ile 

MÜŞTERİ’nin saklama ücretlerini ödeme 
yükümlülüğünü düzenleyen hüküm uygulanır.

Madde 12: 
SÖZLEŞMENİN FESHİ

ve bunlar üzerinde İNTEGRAL'in rehin hakkı 
devam edecektir.

9.3. MÜŞTERİ'nin hesabının herhangi bir 
sebeple eksi bakiye vermesi halinde, İNTE-
GRAL, MÜŞTERİ'ye derhal haber verip, bu 
açığı kapatmasını isteme hakkına sahip 
olacaktır. MÜŞTERİ'nin bu açığı İNTE-
GRAL'in talebi üzerine 2  işgünü içerisinde 
kapatmaması halinde, İNTEGRAL, bu açığı 
karşılamak için, MÜŞTERİ'nin İNTEGRAL 
nezdindeki diğer hesaplarında bulunan ve 
İNTEGRAL'in zilyetliğindeki MÜŞTERİ’nin 
diğer varlıkları üzerinde hapis hakkına sahip 
olacaktır. İNTEGRAL, MÜŞTERİ'nin herhangi 
bir alım/satım emri olmadan, MÜŞTERİ'nin 
ilgili varlıklarını bu alacağının tahsili amacıyla 
satabilir ve elde edilen bedeli Borçlar  
Kanunu’nun 84-86.  madde  hükümleri  
çerçevesinde  MÜŞTERİ’nin  temerrüt  
konusu  borcuna  mahsup  edebilir.  Bu 
durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle 
maruz kalınabilecek zararın tümü MÜŞTERİ 
tarafından karşılanacaktır.

9.4. MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in dilediği takdirde, 

MÜŞTERİ’nin hesaplarında mevcut bulunan 
Sermaye Piyasası Araçları ve diğer tüm nakit 
ve varlıkları, MÜŞTERİ’nin temerrüdü halinde, 
Türk Borçlar Kanunu’nun 118-124. madde 
hükümlerine uygun olmak kaydıyla, 
MÜŞTERİ’den olan ve muaccel olmuŞ alacak-
larına karŞılık takas etme hakkına sahip bulun-
duğunu kabul ve beyan eder.

9.5. Ayrıca,  MÜŞTERİ'nin  yukarıda  bahsi  
geçen  temerrütlerinden  dolayı  İNTEGRAL'in  
Takasbank'a  veya  başka  yetkili makamlara 
ve/veya düzenleyici organ ve idarelere karşı 
olan edim ve yükümlülüklerinin ifasında 
temerrüde düşmesi halinde, İNTEGRAL'in bu 
sebeple maruz kaldığı veya kalabileceği tüm 
zararlar MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecek-
tir. Bu durumda MÜŞTERİ ayrıca, İNTEGRAL'in 
Takasbank'a veya başka yetkili makamlara 
ve/veya düzenleyici organ ve idarelere karşı 
temerrüde düştüğü  tarihten başlamak  üzere 
ve temerüt süresince her gün itibariyle, bileşik  
faiz esasına göre, gecelik repo faizinin 2 katına 
eşit oranda temerrüt faizini İNTEGRAL'e 
ödeyecektir.



İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / V1 / SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 9

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

12.1. İşbu Sözleşme, imza tarihinde 
yürürlüğe girecek ve belirsiz bir süre boyun-
ca yürürlükte kalacaktır.

12.2. Taraflar, 1 (bir) ay önceden (Noter 
vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) 
ihbarda bulunmak kaydıyla, bu Sözleşme’yi 
fesh etmeye ve MÜŞTERİ  adına açılan hes-
apların tümünü veya bir kısmını kapatmaya 
yetkilidir. Hesapların kapatılmasının talep 
edilmesi üzerine İNTEGRAL’in işbu 
Sözleşme’den doğmuş ve doğacak her nevi 
alacağı, MÜŞTERİ tarafından ödenecek/ 
karşılanacaktır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi, 
ancak tüm borçlarını ödemiş olmak kaydıyla 
feshedebilir. İşbu Sözleşme hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ’nin hesabının 
kapanması üzerine hesaptaki paralar  İNTE-
GRAL tarafından MÜŞTERİ’nin bildireceği 
banka hesabına aktarılacaktır. Kapanan hes-
aptaki Sermaye Piyasası Araçları ise, 
MÜŞTERİ’ye teslim edilene/MÜŞTERİ’nin 

başka bir aracı kurum nezdindeki hesabına 
virmanlanana kadar İNTEGRAL tarafından 
muhafaza edilecek ve bu Sermaye Piyasası 
Araçları için ödenecek saklama ücretleri de 
ayrıca MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

12.3. Taraflardan her biri, (i) diğer Taraf’ın 
temerrüde düşmesi veya (ii) diğer Taraf’ın 
aciz içerisinde bulunması (iflas, kayyum 
idaresine girme, konkordato)  halinde bu 
Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip 
olacaktır. Derhal fesih, (noter vasıtasıyla 
veya iadeli taahhütlü postayla tebliğ 
edilecek) yazılı fesih ihbarının ilgili Taraf’a 
tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacak-
tır. Taraflardan birinin derhal fesih hakkını 
kullanması halinde, MÜŞTERİ adına açılmış 
tüm hesaplar kapatılacak ve İNTEGRAL’in 
işbu Sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğa-
cak her nevi alacağı, MÜŞTERİ tarafından 
derhal ödenecek/ karşılanacaktır. Bu 
durumda, MÜŞTERİ’nin varlıklarının aktarıl-

masına ve saklanmasına ilişkin olarak bir 
önceki paragrafta belirtilen prosedür ile 

MÜŞTERİ’nin saklama ücretlerini ödeme 
yükümlülüğünü düzenleyen hüküm uygulanır.

14.1.  Taraflar  arasında  teati  edilen  ve  
Taraflardan  herhangi  birisinin  yazılı  muta-
bakatını  içeren  dekontlar  ve faturalar  ile 
Taraflar’ın kayıtları, defterleri ve bilgisayar 
kayıtları da dahil, herhangi veya tüm yazış-
ma ve bildirimler, raporlar, faks mesajları ve 
kayıtlar, bu Sözleşme’de, Taraflar arasında, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287.  
maddesinde gösterilen anlamıyla münhasır 

ve kesin kanuni delil sayılacaktır.
14.2.  İNTEGRAL'in MÜŞTERİ'den faks, 
teleks, internet, interaktif sistem ve benzeri 
de dahil olmak üzere sözlü, telefonla, veya 
başka iletişim yollarıyla, emir ve/veya talimat 
alması halinde, bu talimatlara ilişkin olarak 
İNTEGRAL tarafından tutulan kayıtlar, 
MÜŞTERİ'nin onayını içermeleri şartıyla 
kesin delil sayılacaktır.

13.1. Taraflar, karşılıklı mutabakat sonucun-
da yazılı olarak, bu Sözleşme’nin tüm koşul 
ve hükümlerini tamamen veya kısmen 
değiştirebilirler.

13.2. İNTEGRAL, ücret, komisyon ve cezai 
şartlara ilişkin hükümlerde dahil olmak 
üzere Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü, 
MÜŞTERİ’ye  en az 5 işgünü öncesinde 
yazılı olarak bildirimde bulunmak şartıyla, 
tek taraflı olarak değiştirebilir. Ancak bu 
halde, MÜŞTERİ, söz konusu değişikliğin 
kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 

işgünü içerisinde Sözleşme’yi tek taraflı 
olarak fesh edebilir. MÜŞTERİ, öngörülen 
süre içerisinde fesih hakkını kullanmaz ise, 
bahse konu değişiklik MÜŞTERİ tarafından 
kabul edilmiş sayılır.

13.3.  Müşteri, mevzuatta uygulanması 
zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde her-
hangi bir bildirimde bulunmaya gerek 
olmaksızın söz konusu değişikliklerin 
kendisine uygulanabileceğini, beyan, kabul 
ve taahhüt eder.

Madde 13: 
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 14: 
KANUNİ DELİL ŞARTI

15.1. Taraflar, işbu Sözleşme’deki yüküm-
lülüklerini yerine getirmekten bizzat sorum-
ludur. Tarafların hiçbiri diğer Taraf’ın yazılı 
rızası olmaksızın, işbu Sözleşme’yi  veya 
Sözleşmeden doğan hak veya yüküm-

lülüklerini kısmen veya tümüyle herhangi bir 
kişiye devir veya temlik edemezler. Bunun 
aksine işlem yapılması işbu Sözleşme’nin 
ihlali niteliğindedir.

Madde 15: 
TEMLİK YASAĞI

16.1. Her türlü bildirim, talep ve diğer ihbar-
lar, Tarafların aşağıda belirtilen adreslerine 
iadeli taahhütlü mektupla, kuryeyle, elden 
teslim yoluyla veya Tarafların aşağıda belir-
tilen numaralarına faks gönderilmesi sureti-
yle yapılacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’de 
belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri 
olduğunu ve burada belirtilen telefon ve 
faks numaralarının halen kullanımda olan 

geçerli ve güncel numaralar olduğunu; söz 
konusu adres veya numaralarda meydana 
gelecek  bir değişikliği yazılı olarak diğer 
Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer Tarafa 
yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada 
belirtilen adres ve faks numaralarına yapıla-
cak tebligatların hukuken geçerli bir 
tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını 
doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

i.  İNTEGRAL’e  gönderilmesi  halinde 

Dikkatine :
Adres : 
Tel :
Faks :

ii. MÜŞTERİ’ ye gönderilmesi halinde 

Dikkatine : 
Adres :

Tel :
Faks :

Madde 16: 
İHBAR VE TEBLİGATLAR
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16.1. Her türlü bildirim, talep ve diğer ihbar-
lar, Tarafların aşağıda belirtilen adreslerine 
iadeli taahhütlü mektupla, kuryeyle, elden 
teslim yoluyla veya Tarafların aşağıda belir-
tilen numaralarına faks gönderilmesi sureti-
yle yapılacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’de 
belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri 
olduğunu ve burada belirtilen telefon ve 
faks numaralarının halen kullanımda olan 

geçerli ve güncel numaralar olduğunu; söz 
konusu adres veya numaralarda meydana 
gelecek  bir değişikliği yazılı olarak diğer 
Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer Tarafa 
yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada 
belirtilen adres ve faks numaralarına yapıla-
cak tebligatların hukuken geçerli bir 
tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını 
doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

i.  İNTEGRAL’e  gönderilmesi  halinde 

Dikkatine :
Adres : 
Tel :
Faks :

ii. MÜŞTERİ’ ye gönderilmesi halinde 

Dikkatine : 
Adres :

Tel :
Faks :

17.1.  Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, 
maddesi veya koşulunun herhangi bir 
zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen 
veya kısmen geçersiz, yasadışı veya ifa 
edilemez olması veya sayılması halinde, bu 
durum, diğer hükümlerin, maddelerin veya 
koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini 
kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak 

ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar 
tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durum-
da, Taraflar, kısmen veya tamamen geçersiz, 
yasadışı veya ifa edilemez olan veya sayılan 
hükümleri, Taraflar üzerinde aynı ekonomik 
ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa 
edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi 
niyetle müzakerede bulunacaklardır.

18.1. Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına tâbi olacaktır.
18.2. Bu  Sözleşme’nin  uygulanması  veya  

yorumlanmasından  kaynaklanan  ihtilâfların  
çözümlenmesinde  İstanbul  Merkez Mah-
kemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

19.1. BMÜŞTERİ,  İNTEGRAL’in  
MÜŞTERİ’nin  kimliğini Sermaye Piyasası 
Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki her 
türlü yetkili  düzenleyici  kurum  ve  kuruluşa  
açıklayabileceğini  kabul  eder.  MÜŞTERİ,  
ayrıca,  alt  MÜŞTERİler  adına  ve/veya  alt 
MÜŞTERİlerin temsilcisi olarak hareket 
etmesi halinde, talep üzerine, alt MÜŞTERİl-
erinin kimliklerinin de,  Sermaye Piyasası 
Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye’deki her 
türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa 
açıklanmasını kabul eder.
19.2. İşbu  Sözleşme’nin  Sermaye Piyasası 

Mevzuatını ihlal eden hükümleri uygulan-
maz. Sözleşme’de hüküm bulunmayan 
hallerde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzen-
lemeleri ve genel hükümler uygulanır.

Taraflar, 19 maddeden oluşan işbu 
sözleşmenin tamamını okuduklarını, her 
sayfayı ayrı imza veya paraf etmeye gerek 
olmadığını, önceki sayfaların imzalan-
mamış dahi olsa da tüm hükümlerin 
geçerli olduğunu bildiğini, tüm sözleşme 
hükümlerinin kendileri hakkında geçerli 
olacağını kabul ve beyan eder.

Madde 17: 
BÖLÜNEBİLİRLİK

Madde 18: 
UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Madde 19: 
KANUNİ HÜKÜMLER

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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MÜŞTERİ’nin Emirleri yazılı olarak vermesi  
esastır. Bununla birlikte, MÜŞTERİ Emirleri 
seans sırasında veya seanstan önce telefon-
la, faksla, teleksle, ATM vasıtasıyla, elektronik 
ortamda (internet ve kapalı devre iletişim 
sistemleri) ve benzeri iletişim araçlarıyla ve 
sözlü olarak da verme hakkına sahiptir. Yazılı 
olarak verilen Emirler dışında  herhangi bir 
iletişim  aracıyla iletilen Emirler’in   tümü 
genel hükümler uyarınca sözlü emir 
niteliğindedir. Ancak Genel Hükümler’in faks 
talimatlarına ilişkin 11. madde hükümleri saklıdır.
İNTEGRAL,  telefonla  aldığı  Emirler’e ilişkin  
ses  kayıtlarını  ve  yazılı  dokümantasyonu  
ilgili  sermaye  piyasası  mevzuatının 
öngördüğü süre boyunca saklayacaktır. 
MÜŞTERİ veya onun yetkili temsilci/temsil-

cilerinin imzasının bulunmadığı Emirler’le 
ilgili ihtilâfların çözümlenmesinde, bu kayıt-
lar ve ilgili diğer dökümanları geçerli delil 
olarak kabul edilecektir. İNTEGRAL,  Emirler 
de dahil herhangi bir sözlü talimatı uygu-
lamadan önce, bu talimatın yazılı olarak 
teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. 
Ancak İNTEGRAL,  bu yetkisini kullanmakla 
yükümlü değildir. Herhangi bir ihtilâf 
halinde, MÜŞTERİ'nin onayını içeren bu 
kayıtlar, ilgili işlemlerin delili sayılacaktır.

MÜŞTERİ, verdiği Emir’de, istediği işlem 
tipini (alım veya satım), finansal aracın adını, 
tutarını, işlem tarihini, geçerlilik süresini, fiyat 
sınırlamalarını ve dilediği başka bilgileri 
belirtmekle yükümlüdür.

SÖZLEŞME EKİ A - HİSSE SENEDİ ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 1:
ALIM-SATIM EMİRLERİ’NİN VERİLMESİ

İNTEGRAL, herhangi bir Emri tamamen veya 
kısmen reddetme hakkına sahiptir. Emirler’in 
reddedilmesi halinde, İNTEGRAL, ilgili Emri  
aldığı  anda  bu  durumu  herhangi  bir  ger-
ekçe  göstermek  zorunda  olmaksızın  
MÜŞTERİ'ye  veya  onun  temsilci  veya temsil-
cilerine bildirecektir.

İNTEGRAL, Emirler’in uygulanması için, 
MÜŞTERİ'den, alım emirleri için  teminat gös-
termesini,  ön ödemede bulunmasını veya 
bedelin tamamını (son kapanış fiyatı üzerin-
den hesaplanır) ödemesini ya da satış emirleri 
için ilgili Sermaye Piyasası Araçlarının derhal 
teslim edilmesini isteyebilir. Bununla beraber, 
MÜŞTERİ'nin asgari net varlık bulundurma 
koşuluna uymuş olması ya da bu Emirler’in 
tutarının Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili 
hükümlerine uygun olarak İNTEGRAL'in 
MÜŞTERİ için tespit ettiği kredi limitleri 
dahilinde olması Şartıyla, İNTEGRAL, 
MÜŞTERİ'nin alım emirlerini MÜŞTERİ gerekli 

ödemeyi yapmamış olsa bile, ya da 
MÜŞTERİ'nin  satış  emirlerini MÜŞTERİ  ilgili 
Sermaye Piyasası Araçlarını emrin uygulan-
masından önce teslim etmemiş  olsa bile 
işleme koyabilir ve bu şekilde işleme konulan 
Emirler’in tüm kâr veya zararları MÜŞTERİ'ye 
ait olur.

MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in kendi makul kontrolü 
dışında bulunan mücbir sebepler ve/veya 
doğal afetlerden kaynaklanan zarar ve kayıplar 
için sorumlu tutulmayacağını kabul eder. 
MÜŞTERİ, ayrıca, faksla, e-postayla veya başka 
elektronik araçlarla iletilen Emirler’in İNTE-
GRAL’e ulaşmamasından dolayı Emirler’in 
uygulanmamasından ve/veya açık olmayan 
Emirler’in açıklığa kavuşturulması talebinden 
dolayı Emrin geç uygulanmasından ötürü 
MÜŞTERİ'nin uğrayabileceği zarar ve kayıplar-
dan da İNTEGRAL'in sorumlu tutulmayacağını 
kabul ve beyan eder.

Madde 2:
EMİRLERİN UYGULANMASI

MÜŞTERİ, kendi takdirine göre Emrin geçer-
lilik süresini tespit edebilir. Emirler bir seans 
için, bir gün için, belirli bir tarih için  ya da 
ikinci bir talimatla iptal edilene kadar sınırsız 
bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. 
Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir Emir, 

seans sırasında verilmiş ise, o seans 
süresince, seans harici bir zamanda verilmiş 
ise, takip eden ilk seans süresince geçerli 
sayılacaktır. Emrin yerine getirilememesi 
halinde Emir geçerliliğini kaybedecektir.

Madde 3:
EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
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Alım Emirleri’nde, MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in 
aracılık ücreti de dahil olmak üzere bu alım 
için ödenmesi gereken bedelin tamamını 
veya mevcut hesap bakiyesine ilave olarak  
yatırılması gereken tutarı, İNTEGRAL'in 
bildirdiği bir banka hesabına, işlemin 
yapıldığı tarihi takip eden ikinci işgünü en 
geç saat 15:00'e kadar yatıracaktır. Alım 
işlemi ile ilgili olarak, ödemede gecikme 
olması halinde, MÜŞTERİ, tahakkuk etmiş 
borcunu, fiili ödeme tarihine kadar tahakkuk 
ettirilecek olan temerrüt faiziyle birlikte öde-
meyi kabul eder. MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in 
temerrüt faizini, ödeme tamamen yapılana 
kadar geçen günler için, o tarihte geçerli 
olan gecelik repo faiz oranının 2 katına eşit 
bir oran üzerinden, günlük bileşik faiz esası-
na işleteceğini ve tahakkuk ettireceğini 
kabul eder.
Satım Emirleri’nde, MÜŞTERİ, Emre konu 
olan Sermaye Piyasası Araçları, işlemin 
gerçekleştiği günü takip eden ikinci işgünü 
en geç saat 15:00'e kadar, İNTEGRAL'e 
transfer etmeyi kabul ve taahhüt eder. Satış 
işleminde   MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası 
Araçları  yukarıda belirtilen süre içinde, her-
hangi bir sebeple İNTEGRAL'e  transfer ede-
mediği takdirde, İNTEGRAL'in  ilgili işlemi  
gerçekleştirmek  için satın almak zorunda 
olabileceği Sermaye Piyasası Araçları için 
ödediği paraları ve/veya temerrüt faizlerini 

ve/veya bunlarla ilgili ek ücretleri veya mas-
rafları, İNTEGRAL'in ilk yazılı talebi üzerine 
derhal, nakden ve defaten İNTEGRAL'e öde-
meyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, ayrıca, MÜŞTERİ'nin Sermaye 
Piyasası Araçlarının teslimi veya bedelinin 
ödenmesine ilişkin herhangi bir yüküm-
lülüğünü ifa etmemesinden dolayı İNTE-
GRAL'in Sermaye Piyasası Araçları daha 
düşük bir fiyattan satmasından veya daha 
yüksek bir fiyattan satın almasından kaynak-
lanabilecek fiyat farklılıklarını da İNTEGRAL'e 
tazmin edeceğini ve Borsa, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu veya Takasbank'ın tahakkuk ettire-
bileceği faiz ve giderler de dahil ilgili bütün 
faiz ve giderleri İNTEGRAL'in  ilk talebi üzer-
ine derhal, nakden ve defaten İNTEGRAL'e 
ödeyeceğini kabul ve taahüt eder. MÜŞTERİ 
söz konusu tutarları ne olursa olsun herhan-
gi bir sebeple ödemediği takdirde, İNTE-
GRAL, satın aldığı Sermaye Piyasası 
Araçlarını satma ve bu satışın gelirlerini 
MÜŞTERİ'nın İNTEGRAL'e olan borçlarına 
sayma ve onlardan mahsup etme haklarına 
sahip olacaktır.
MÜŞTERİ,  İNTEGRAL'in  MÜŞTERİ  adına 
satın aldığı Sermaye Piyasası Araçları, 
MÜŞTERİ'nın  İNTEGRAL'e  iş  bu Sözleşme  
Eki’nden doğan tüm borçları tam olarak 
ödenene kadar, elinde tutma ve bu 
Sermaye Piyasası Araçları MÜŞTERİ’ye 

transfer etmeme hakkına sahip olacağını 
kabul ve beyan eder. İNTEGRAL,  ayrıca, 
MÜŞTERİ'nin İNTEGRAL'e teminat olarak 
yatırdığı Finasal Araçlar da dahil olmak üzere 
İNTEGRAL'in MÜŞTERİ'ye olan borçlarını, 
MÜŞTERİ'nin İNTEGRAL'e olan mevcut ve 

gelecek borçlarından ve yükümlülüklerin-
den, MÜŞTERİ'nın herhangi bir emir veya 
talimatı olmadan ya da MÜŞTERİ'ya herhan-
gi bir ön bildirimde bulunmadan, mahsup 
ve takas etme haklarına da sahip olacağını 
kabul ve beyan eder.

Emirler, "serbest (piyasa) fiyatlı" veya "limit-
lifiyat" şeklinde verilebilir.
"Serbest fiyatlı"  Emirler’de herhangi bir fiyat 
belirtilmez  ve bu Emirler, İNTEGRAL'e, 
işlem anında mevcut piyasa fiyatından işlem 
yapma konusunda takdir yetkisi verir. 
MÜŞTERİ, böyle bir Emir vermesi halinde, 
İNTEGRAL'in mümkün olan en iyi fiyatlarla 
MÜŞTERİ  adına işlem  yapmak için sadece 
"en iyi gayret" aracılığı yapacağını şimdiden  
kabul eder ve  İNTEGRAL'in  iş  bu Sözleşme 
Eki’nden doğan yükümlülüklerinin ifasında 
iyi niyetli hareket etmiş  olması şartıyla,  işle-
min  gerçekleştirildiği  fiyattan kaynaklanan 
kayıp veya zararları için İNTEGRAL'i sorumlu 
tutmayacağını kabul eder.
"Limitli fiyatlı" Emirler, MÜŞTERİ'nin  ilgili 

işlemin  yapılabileceği bir limit koymasına 
olanak verir ve bu limit, alım emirlerinde en 
yüksek fiyat limiti, satım emirlerinde ise en 
düşük fiyat limiti olarak anlaşılacaktır. Bu 
Emirler, ancak ve sadece, alım emirlerinde 
piyasa fiyatı bu fiyat limitine eşit veya onun 
altında ise, ya da satım emirlerinde piyasa 
fiyatı fiyat limitine eşit veya onun üzerinde ise 
uygulanacaktır. Fiyat limiti piyasa fiyatına 
eşitse ve bu fiyat düzeyinde alınıp satılan 
hisselerin sayısı sınırlı ise, bu tip Emirler kısmen 
uygulanabilir ya da hiç uygulanmayabilir.
Fiyat tespitinden kaynaklanan kâr ve zarardan 
MÜŞTERİ sorumludur; ancak İNTEGRAL de 
MÜŞTERİ'nin menfaatlerini korumak için 
azami dikkati göstermekle yükümlüdür.

Madde 4:
EMİRLER’DE FİYAT TESPİT YÖNTEMİ

Madde 5:
İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
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Alım Emirleri’nde, MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in 
aracılık ücreti de dahil olmak üzere bu alım 
için ödenmesi gereken bedelin tamamını 
veya mevcut hesap bakiyesine ilave olarak  
yatırılması gereken tutarı, İNTEGRAL'in 
bildirdiği bir banka hesabına, işlemin 
yapıldığı tarihi takip eden ikinci işgünü en 
geç saat 15:00'e kadar yatıracaktır. Alım 
işlemi ile ilgili olarak, ödemede gecikme 
olması halinde, MÜŞTERİ, tahakkuk etmiş 
borcunu, fiili ödeme tarihine kadar tahakkuk 
ettirilecek olan temerrüt faiziyle birlikte öde-
meyi kabul eder. MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in 
temerrüt faizini, ödeme tamamen yapılana 
kadar geçen günler için, o tarihte geçerli 
olan gecelik repo faiz oranının 2 katına eşit 
bir oran üzerinden, günlük bileşik faiz esası-
na işleteceğini ve tahakkuk ettireceğini 
kabul eder.
Satım Emirleri’nde, MÜŞTERİ, Emre konu 
olan Sermaye Piyasası Araçları, işlemin 
gerçekleştiği günü takip eden ikinci işgünü 
en geç saat 15:00'e kadar, İNTEGRAL'e 
transfer etmeyi kabul ve taahhüt eder. Satış 
işleminde   MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası 
Araçları  yukarıda belirtilen süre içinde, her-
hangi bir sebeple İNTEGRAL'e  transfer ede-
mediği takdirde, İNTEGRAL'in  ilgili işlemi  
gerçekleştirmek  için satın almak zorunda 
olabileceği Sermaye Piyasası Araçları için 
ödediği paraları ve/veya temerrüt faizlerini 

ve/veya bunlarla ilgili ek ücretleri veya mas-
rafları, İNTEGRAL'in ilk yazılı talebi üzerine 
derhal, nakden ve defaten İNTEGRAL'e öde-
meyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, ayrıca, MÜŞTERİ'nin Sermaye 
Piyasası Araçlarının teslimi veya bedelinin 
ödenmesine ilişkin herhangi bir yüküm-
lülüğünü ifa etmemesinden dolayı İNTE-
GRAL'in Sermaye Piyasası Araçları daha 
düşük bir fiyattan satmasından veya daha 
yüksek bir fiyattan satın almasından kaynak-
lanabilecek fiyat farklılıklarını da İNTEGRAL'e 
tazmin edeceğini ve Borsa, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu veya Takasbank'ın tahakkuk ettire-
bileceği faiz ve giderler de dahil ilgili bütün 
faiz ve giderleri İNTEGRAL'in  ilk talebi üzer-
ine derhal, nakden ve defaten İNTEGRAL'e 
ödeyeceğini kabul ve taahüt eder. MÜŞTERİ 
söz konusu tutarları ne olursa olsun herhan-
gi bir sebeple ödemediği takdirde, İNTE-
GRAL, satın aldığı Sermaye Piyasası 
Araçlarını satma ve bu satışın gelirlerini 
MÜŞTERİ'nın İNTEGRAL'e olan borçlarına 
sayma ve onlardan mahsup etme haklarına 
sahip olacaktır.
MÜŞTERİ,  İNTEGRAL'in  MÜŞTERİ  adına 
satın aldığı Sermaye Piyasası Araçları, 
MÜŞTERİ'nın  İNTEGRAL'e  iş  bu Sözleşme  
Eki’nden doğan tüm borçları tam olarak 
ödenene kadar, elinde tutma ve bu 
Sermaye Piyasası Araçları MÜŞTERİ’ye 

transfer etmeme hakkına sahip olacağını 
kabul ve beyan eder. İNTEGRAL,  ayrıca, 
MÜŞTERİ'nin İNTEGRAL'e teminat olarak 
yatırdığı Finasal Araçlar da dahil olmak üzere 
İNTEGRAL'in MÜŞTERİ'ye olan borçlarını, 
MÜŞTERİ'nin İNTEGRAL'e olan mevcut ve 

gelecek borçlarından ve yükümlülüklerin-
den, MÜŞTERİ'nın herhangi bir emir veya 
talimatı olmadan ya da MÜŞTERİ'ya herhan-
gi bir ön bildirimde bulunmadan, mahsup 
ve takas etme haklarına da sahip olacağını 
kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ'nin hesaplarında yapılan işlemler, 
işlemlerin yapıldığı her günün sonunda 
MÜŞTERİ’ye işlem  teyit formu fakslanması sure-
tiyle İNTEGRAL tarafından teyit edilecektir.
MÜŞTERİ, İNTEGRAL nezdindeki  hesap-
larının bakiyesi ve/veya bu hesaplarda 
yapılan işlemler hakkında her zaman bilgi 
alma hakkına sahiptir.
MÜŞTERİ, yazılı olarak aksine bir talimat 

vermedikçe, İNTEGRAL, sermaye piyasası 
mevzuatının gerektirdiği tüm raporları, her 
takvim ayının son gününü takip eden 7 gün 
içerisinde, masrafı MÜŞTERİ’ye  ait olmak 
üzere, MÜŞTERİ'nin  adresine iadeli taahhütlü 
postayla gönderecektir. MÜŞTERİ  tarafından 
herhangi bir işlemin  yapılmayan aylar için bu 
raporların gönderilmesi zorunlu değildir.

MÜŞTERİ, iş bu Sözleşme Eki kapsamında  
gerçekleştirilecek her işlemin hacmi üzerin-
den İNTEGRAL’e [%...........] oranında komisyon 
ödemeyi beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, 
MÜŞTERİ, İNTEGRAL'in MÜŞTERİ adına ve 
hesabına yapacağı işlemler için veya bu işlem-
lerden dolayı finans kurumları, borsalar, takas 
ve saklama kuruluşları, bankalar ve başka 
yetkili kurumlara ödediği her türlü komisyon, 
kesinti, ücret, gider, vergi ve diğer her türlü 
maliyeti İNTEGRAL’e ödemeyi beyan ve 
taahhüt eder.
MÜŞTERİ'nin hesabına yatırılacak paralar üze-
rinden ve bu hesapların bakiyesine 
dayanılarak yapılacak her türlü işlem üzerin-
den tarih ve tahakkuk ettirilen herhangi bir 
damga vergisi ve diğer tüm vergi, harç, ve 
ücretler sadece ve münhasıran MÜŞTERİ'ye 
ait olacak ve MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.
Komisyon, masraf ve ücretlere ilişkin olarak 

yapılacak herhangi bir değişiklik İNTEGRAL 
tarafından MÜŞTERİ'ye bildirilecektir. 
MÜŞTERİ, söz konusu tutar ve oranlara ilişkin 
değişiklikleri bildirimin kendisinde tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 3  iş günü içinde kabul 
etmediğini ve sözleşmeyi fesh etme hakkını 
kullanmak istediğini İNTEGRAL’e yazılı olarak 
bildirmediği  takdirde, komisyon, masraf ve 
ücretlerdeki değişikliğin kendisine tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 3. iş gününün sonun-
da uygulanmaya başlayacağını kabul, beyan 
ve taahüt eder.

Taraflar, 7 maddeden oluşan işbu sözleşmenin 
tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı imza 
veya paraf etmeye gerek olmadığını, önceki 
sayfaların imzalanmamış dahi olsa da tüm 
hükümlerin geçerli olduğunu bildiğini, tüm 
sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında 
geçerli olacağını kabul ve beyan eder.

Madde 6:
İŞLEMLERİN TEYİDİ VE RAPORLAMA

Madde 7:
KOMİSYON, MASRAFLAR VE VERGİLERİN ÖDENMESİ

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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halinde İNTEGRAL verdiği hizmeti kesebi-
leceği gibi yatırımcı hakkında kanuni takibat 
yapma hakkına sahiptir.
Madde.7 Yatırımcı herhangi bir nedenle 
İnternet sistemini kullanmak istemediğinde; 
İNTEGRAL’i haberdar ederek, şifresini iptal 
ettirecektir. İNTEGRAL herhangi bir neden 
göstermeksizin istediği anda yatırımcıya 
verdiği hizmeti tamamen sona erdirmekte 
serbesttir. Yatırımcı bu durumda doğabi-
lecek zarar ve ziyandan İNTEGRAL’i sorumlu 
tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde.8 Yatırımcı, işbu sözleşme gereğince 
adına açılacak Portföy Hesabındaki tüm hare-
ketleri bizzat kendisi her gün izleyip kontrol 
edeceğini, cari hesap numarası ve şifresi  ile 
kendisine ulaşan özel mesajların gizli kalması 
ve üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması 
için her türlü tedbiri alacağını ve gereken 
özeni göstereceğini her ne şekilde olursa 
olsun şifrenin üçüncü kişiler tarafından 
kullanılması halinde yapılan işlemlerin kendisi 
tarafından yapılmış sayılacağını, bu konuda 
İNTEGRAL’in herhangi bir sorumluluğunun 
bulunmadığına kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde.9 Yatırımcı, İnternet Şubesi aracılığı 
ile yapacağı işlemlerin, mücbir sebepler ve 
beklenmeyen hallerde dahil olmak üzere 
sistemdeki hata, arıza vb. sebepler yüzün-
den kesintiye uygulaması, gerektiği gibi 
yada hiç yapılamaması durumunda İNTE-
GRAL sorumlu  olmayacaktır;  Yatırımcı  tali-
matının  akıbetini  Uzaktan  Erişim   Kanalları  
aracılığı  ile  gerçekleşip   gerçekleşmediğini 
öğrenmekle yükümlüdür. İnternet ortamın-
daki her türlü güvenlik riskini bildiğini ve 
doğabilecek tüm zararın kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde.10 Yatırımcı internet Şifresini kay-
bettiğini, unuttuğunu veya istek dışı 3. kişil-
erce kullanıldığını yazılı olarak beyan etme-

sini takiben hesaba derhal blokaj koyulacaktır.
Madde.11 Havale,  Menkul  kıymet  virman  
talimatları,  en  geç  işlem  saatlerinin  biti-
minden  önce  İNTEGRAL’e  ulaştırılmalıdır. 
Yatırımcı, İNTEGRAL  nezdindeki hesapların-
dan; bir başka  kurum nezdinde ki sadece 
kendi TL hesaplarına havale ve menkul 
kıymet virmanı yapabilecektir.
Madde.12 İNTEGRAL her zaman tek taraflı 
olarak İnternet Şubesi aracılığı ile yapılabi-
lecek işlem tutarları için herhangi bir ihbara 
gerek olmaksızın; Yatırımcının Web site-
sinde görebileceği, bir alt ve / veya üst limit 
getirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye 
yetkilidir.
Madde.13 Yatırımcının, Şifre ile gerçekleşti-
receği tüm işlemleri sistem gereği imzası 
olmadan yapılacağı ve bu şekilde vereceği 
talimatların sözlü emir niteliğinde olmakla 
birlikte bu tür emirlerin ve münderecatının, 
MÜŞTERİ’nin sadece kendisinin bildiği şifresi 
ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılı talimat 
sayılması hususlarında anlaşmışlardır.
Madde.14  İNTEGRAL,  gerekli  gördüğü  
her  durumda  işlem  yapmadan  önce  
Yatırımcıdan  teyit  isteme  hakkını  saklı  
tutar. İNTEGRAL teyit alamadığı için işlem 
yapamaması nedeniyle Yatırımcıya karşı 
sorumlu olmayacaktır.
Madde.15  İşbu  sözleşme ………. / ………. / 
……… tarihinde iki suret olarak imza 
edilmiştir.  Taraflar arasında oluşacak ihtilaf 
durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
Madde.16  Taraflar, 16 maddeden oluşan 
işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, 
her sayfayı ayrı imza veya paraf etmeye 
gerek olmadığını, önceki sayfaların imzalan-
mamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğini, tüm sözleşme hüküm-
lerinin kendileri hakkında geçerli olacağını 
kabul ve beyan eder.

İşbu sözleşme, İntegral Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.  (Kısaca İNTEGRAL) ile  
…………………………………………… cari hesap 
numaralı, Sayın ……………………………………………… 
(kısaca yatırımcı) arasında aşağıda maddele-
rde belirtilen şartlarda tanzim ve imza 
edilmiştir. Yatırımcı bu sözleşmedeki mad-
delerle beraber Sermaye Piyasası Araçları 
Alım Satımına Aracılık Çerçeve sözleşme-
sindeki maddeleri peşinen kabul ettiğini 
beyan etmiştir.

Madde.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi imzala-
makla, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile 
İnternet Şubesinden işlem yapılabilmesi için, 
aşağıda belirtilen şartlara sahip olmalıdır.
(a) İnternet aracılığı ile işlem yapacaksa, 
yeterli konfigürasyonda bilgisayar, işletim 
sistemi, ilgili programlar, modem ve telefon 
hattı,
(b) Wap aracılığı ile işlem yapacaksa, WAP 
uyumlu cep telefonu, data hattı açık olan bir 
GSM hattı,
(c) GPRS aracılığı ile işlem  yapacaksa; GPRS 
uyumlu cep telefonu olması gerektiğini, 
bunlardan birinin eksik olması                      
durumunda  ilgili hizmetlerde aksama olabi-
leceğini kabul ve beyan eder. İleride uzaktan 
erişim kanalları aracılığı ile verilmeye başla-
nacak yeni hizmetler de yine bu sözleşme 
ve ek sözleşme / taahhütnameler hüküm-
lerine tabi olacaktır.
(d) Kısa mesaj servisi (SMS) işlem yapacaksa; 
kısa mesaj alıp gönderebilen bir cep tele-
fonu ve GSM hattı,
(e) Sesli yanıt sistemi (IVR) aracılığı ile işlem 
yapacaksa; tuşlu telefon ile bir telefon hattı,
(f) İnteraktif Televizyon (ĠTV) aracılığı ile 
işlem yapacaksa; Digitürk hattı,
Madde.2 MÜŞTERİ, İNTEGRAL’ in işbu 
sözleşmeye konu işlemlerle ilgili yapacağı 
operasyonel değişiklikleri uzaktan erişim 
kanallarından ve / veya broşür ve ilanlardan 
izleyeceğini, bu değişikliklerin yayınlandığı 
an kendisi için ayrıca bir sözleşme imzalan-
maksızın  veya başkaca bir ihbar yapıl-

maksızın geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul 
ve beyan eder.
Madde.3 Telekomünikasyon ağlarında, 
internette veya uzaktan erişim kanallarının 
kullanıldığı / kullanılacağı diğer iletişim alt 
yapılarında meydana gelebilecek kesintile-
rden veya yetersizliklerden ve / veya İNTE-
GRAL’in  bilgisayar sisteminde olabilecek 
teknik arızalar nedeniyle oluşabilecek 
hizmet aksamalarından yada MÜŞTERİ 
talimatının yanlış ve / veya yetersiz yada 
değişik veya eksik iletilmiş  yada hiç 
iletilmemiş bulunmasından ötürü işlem  
yapılmaması, eksik yada hatalı yapılmasın-
dan dolayı İNTEGRAL sorumlu olmayacak-
tır. MÜŞTERİ bu hususu peşinen kabul eder.
Madde.4 Hesabın münferit kullanımlı bir 
ortak hesap olması halinde, her bir hesap 
sahibi bu hesap üzerinde münferiden tasar-
ruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın 
uzaktan erişim kanalları ile de her bir ortak 
tarafından münferiden kullanabileceğini 
peşinen kabul ve beyan eder.
Madde.5 İNTEGRAL, Elektronik sistemleri 
kendisine özel bir şifre ile sunmaktadır. 
İNTEGRAL internet sitesinde yer alan günlük 
yorum ve analizler kamu veya özel kurum 
veya Kuruluşlar tarafından halka açıklanmış 
bilgilere dayanılarak, güvenilir olduklarına 
inanılan   kaynaklardan   hazırlanmıştır.   
Yatırımcı  bu  yorumları  kullanıp  kullanma-
makta  serbest   olup;   kullanmaktan  veya 
uygulamaktan doğan bütün risk ve sorum-
lulukların kendisine ait olduğunu, bundan 
doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan 
İNTEGRAL’i sorumlu tutmayacağını kabul, 
beyan ve taahhüt eder.
Madde.6 İnternet  sitemizde yer alan bilgi, 
yatırımcının şahsi  kullanımı için hazırlanmış  
olup; herhangi bir şekilde çoğaltılması, 
dağıtılması, üçüncü Şahıslara iletilmesi; 
bunlardan yararlanılarak veya bunları 
değiştirilerek birtakım analiz, beklenti, 
yorum ve tavsiyeler üretilmesi; bu yollar ile 
ticari kazanç amacının güdülmesi kesinlikle 
sözleşmeye aykırıdır. Bu durumların tespiti 

ELEKTRONİK ORTAMDA EMİR İLETİLMESİ SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİN
AYRILMAZ EKİDİR.
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halinde İNTEGRAL verdiği hizmeti kesebi-
leceği gibi yatırımcı hakkında kanuni takibat 
yapma hakkına sahiptir.
Madde.7 Yatırımcı herhangi bir nedenle 
İnternet sistemini kullanmak istemediğinde; 
İNTEGRAL’i haberdar ederek, şifresini iptal 
ettirecektir. İNTEGRAL herhangi bir neden 
göstermeksizin istediği anda yatırımcıya 
verdiği hizmeti tamamen sona erdirmekte 
serbesttir. Yatırımcı bu durumda doğabi-
lecek zarar ve ziyandan İNTEGRAL’i sorumlu 
tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde.8 Yatırımcı, işbu sözleşme gereğince 
adına açılacak Portföy Hesabındaki tüm hare-
ketleri bizzat kendisi her gün izleyip kontrol 
edeceğini, cari hesap numarası ve şifresi  ile 
kendisine ulaşan özel mesajların gizli kalması 
ve üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması 
için her türlü tedbiri alacağını ve gereken 
özeni göstereceğini her ne şekilde olursa 
olsun şifrenin üçüncü kişiler tarafından 
kullanılması halinde yapılan işlemlerin kendisi 
tarafından yapılmış sayılacağını, bu konuda 
İNTEGRAL’in herhangi bir sorumluluğunun 
bulunmadığına kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde.9 Yatırımcı, İnternet Şubesi aracılığı 
ile yapacağı işlemlerin, mücbir sebepler ve 
beklenmeyen hallerde dahil olmak üzere 
sistemdeki hata, arıza vb. sebepler yüzün-
den kesintiye uygulaması, gerektiği gibi 
yada hiç yapılamaması durumunda İNTE-
GRAL sorumlu  olmayacaktır;  Yatırımcı  tali-
matının  akıbetini  Uzaktan  Erişim   Kanalları  
aracılığı  ile  gerçekleşip   gerçekleşmediğini 
öğrenmekle yükümlüdür. İnternet ortamın-
daki her türlü güvenlik riskini bildiğini ve 
doğabilecek tüm zararın kendisine ait 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde.10 Yatırımcı internet Şifresini kay-
bettiğini, unuttuğunu veya istek dışı 3. kişil-
erce kullanıldığını yazılı olarak beyan etme-

sini takiben hesaba derhal blokaj koyulacaktır.
Madde.11 Havale,  Menkul  kıymet  virman  
talimatları,  en  geç  işlem  saatlerinin  biti-
minden  önce  İNTEGRAL’e  ulaştırılmalıdır. 
Yatırımcı, İNTEGRAL  nezdindeki hesapların-
dan; bir başka  kurum nezdinde ki sadece 
kendi TL hesaplarına havale ve menkul 
kıymet virmanı yapabilecektir.
Madde.12 İNTEGRAL her zaman tek taraflı 
olarak İnternet Şubesi aracılığı ile yapılabi-
lecek işlem tutarları için herhangi bir ihbara 
gerek olmaksızın; Yatırımcının Web site-
sinde görebileceği, bir alt ve / veya üst limit 
getirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye 
yetkilidir.
Madde.13 Yatırımcının, Şifre ile gerçekleşti-
receği tüm işlemleri sistem gereği imzası 
olmadan yapılacağı ve bu şekilde vereceği 
talimatların sözlü emir niteliğinde olmakla 
birlikte bu tür emirlerin ve münderecatının, 
MÜŞTERİ’nin sadece kendisinin bildiği şifresi 
ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılı talimat 
sayılması hususlarında anlaşmışlardır.
Madde.14  İNTEGRAL,  gerekli  gördüğü  
her  durumda  işlem  yapmadan  önce  
Yatırımcıdan  teyit  isteme  hakkını  saklı  
tutar. İNTEGRAL teyit alamadığı için işlem 
yapamaması nedeniyle Yatırımcıya karşı 
sorumlu olmayacaktır.
Madde.15  İşbu  sözleşme ………. / ………. / 
……… tarihinde iki suret olarak imza 
edilmiştir.  Taraflar arasında oluşacak ihtilaf 
durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
Madde.16  Taraflar, 16 maddeden oluşan 
işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, 
her sayfayı ayrı imza veya paraf etmeye 
gerek olmadığını, önceki sayfaların imzalan-
mamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğini, tüm sözleşme hüküm-
lerinin kendileri hakkında geçerli olacağını 
kabul ve beyan eder.

İşbu sözleşme, İntegral Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.  (Kısaca İNTEGRAL) ile  
…………………………………………… cari hesap 
numaralı, Sayın ……………………………………………… 
(kısaca yatırımcı) arasında aşağıda maddele-
rde belirtilen şartlarda tanzim ve imza 
edilmiştir. Yatırımcı bu sözleşmedeki mad-
delerle beraber Sermaye Piyasası Araçları 
Alım Satımına Aracılık Çerçeve sözleşme-
sindeki maddeleri peşinen kabul ettiğini 
beyan etmiştir.

Madde.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi imzala-
makla, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile 
İnternet Şubesinden işlem yapılabilmesi için, 
aşağıda belirtilen şartlara sahip olmalıdır.
(a) İnternet aracılığı ile işlem yapacaksa, 
yeterli konfigürasyonda bilgisayar, işletim 
sistemi, ilgili programlar, modem ve telefon 
hattı,
(b) Wap aracılığı ile işlem yapacaksa, WAP 
uyumlu cep telefonu, data hattı açık olan bir 
GSM hattı,
(c) GPRS aracılığı ile işlem  yapacaksa; GPRS 
uyumlu cep telefonu olması gerektiğini, 
bunlardan birinin eksik olması                      
durumunda  ilgili hizmetlerde aksama olabi-
leceğini kabul ve beyan eder. İleride uzaktan 
erişim kanalları aracılığı ile verilmeye başla-
nacak yeni hizmetler de yine bu sözleşme 
ve ek sözleşme / taahhütnameler hüküm-
lerine tabi olacaktır.
(d) Kısa mesaj servisi (SMS) işlem yapacaksa; 
kısa mesaj alıp gönderebilen bir cep tele-
fonu ve GSM hattı,
(e) Sesli yanıt sistemi (IVR) aracılığı ile işlem 
yapacaksa; tuşlu telefon ile bir telefon hattı,
(f) İnteraktif Televizyon (ĠTV) aracılığı ile 
işlem yapacaksa; Digitürk hattı,
Madde.2 MÜŞTERİ, İNTEGRAL’ in işbu 
sözleşmeye konu işlemlerle ilgili yapacağı 
operasyonel değişiklikleri uzaktan erişim 
kanallarından ve / veya broşür ve ilanlardan 
izleyeceğini, bu değişikliklerin yayınlandığı 
an kendisi için ayrıca bir sözleşme imzalan-
maksızın  veya başkaca bir ihbar yapıl-

maksızın geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul 
ve beyan eder.
Madde.3 Telekomünikasyon ağlarında, 
internette veya uzaktan erişim kanallarının 
kullanıldığı / kullanılacağı diğer iletişim alt 
yapılarında meydana gelebilecek kesintile-
rden veya yetersizliklerden ve / veya İNTE-
GRAL’in  bilgisayar sisteminde olabilecek 
teknik arızalar nedeniyle oluşabilecek 
hizmet aksamalarından yada MÜŞTERİ 
talimatının yanlış ve / veya yetersiz yada 
değişik veya eksik iletilmiş  yada hiç 
iletilmemiş bulunmasından ötürü işlem  
yapılmaması, eksik yada hatalı yapılmasın-
dan dolayı İNTEGRAL sorumlu olmayacak-
tır. MÜŞTERİ bu hususu peşinen kabul eder.
Madde.4 Hesabın münferit kullanımlı bir 
ortak hesap olması halinde, her bir hesap 
sahibi bu hesap üzerinde münferiden tasar-
ruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın 
uzaktan erişim kanalları ile de her bir ortak 
tarafından münferiden kullanabileceğini 
peşinen kabul ve beyan eder.
Madde.5 İNTEGRAL, Elektronik sistemleri 
kendisine özel bir şifre ile sunmaktadır. 
İNTEGRAL internet sitesinde yer alan günlük 
yorum ve analizler kamu veya özel kurum 
veya Kuruluşlar tarafından halka açıklanmış 
bilgilere dayanılarak, güvenilir olduklarına 
inanılan   kaynaklardan   hazırlanmıştır.   
Yatırımcı  bu  yorumları  kullanıp  kullanma-
makta  serbest   olup;   kullanmaktan  veya 
uygulamaktan doğan bütün risk ve sorum-
lulukların kendisine ait olduğunu, bundan 
doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan 
İNTEGRAL’i sorumlu tutmayacağını kabul, 
beyan ve taahhüt eder.
Madde.6 İnternet  sitemizde yer alan bilgi, 
yatırımcının şahsi  kullanımı için hazırlanmış  
olup; herhangi bir şekilde çoğaltılması, 
dağıtılması, üçüncü Şahıslara iletilmesi; 
bunlardan yararlanılarak veya bunları 
değiştirilerek birtakım analiz, beklenti, 
yorum ve tavsiyeler üretilmesi; bu yollar ile 
ticari kazanç amacının güdülmesi kesinlikle 
sözleşmeye aykırıdır. Bu durumların tespiti 

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU

İşbu “Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Notu” Müşteri’ye, İntegral Yatırım 

Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzaladığı Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve 

Sözleşmesi’nin eki olarak sunulmuştur. Olağanüstü hal ve acil durumlarda, İntegral 

Yatırım’ın Genel Müdürlük binasında, can ve mal kaybını en aza indirmek, alınacak acil 

önlemleri ortaya koymak, beklenmedik olaylara önceden hazırlıklı olmak için gerekli 

olan durum ve davranışları organize etmek, acil durumda ilk yapılacakları organizeli bir 

şekilde yönetmek, personelin işletmeyi tahliyesi, acil durum ekipmanlarının hazır halde 

tutulması için gerekli bakımların yapılmasını fiziksel ortamın ve altyapının güvenliğine 

yönelik alınacak acil tedbirlerin tanımlanmasını amacıyla acil durum eylem prosedürü 

oluşturulmuştur. 

Tüm İntegral Yatırım personeli, oluşturulan prosedür kapsamında, işlemlerin aksatıl-

madan yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. Bu kapsamda, işlemlerin aksamamasını 

teminen “Kritik Personel Listeleri” belirlenmiştir. İntegral Yatırım sistemince kullanılan 

sunucuların oluşabilecek olası bir acil durumda, işlemlerin aksamamasını teminen 

sunucu yedekleri, Gayrettepe Türk Telekom Binası’nda yer alan Olağanüstü Durum 

Merkezi’nde saklanmaktadır. Olağanüstü Durum Merkezi’nde yer alan yedek dosyalar 

üzerinden işlemlerin aksamadan yapılabileceğine ilişkin testler yılda bir defa 

gerçekleştirilmektedir.

İşbu bilgilendirme notu, “İntegral Yatırım’da hesap açan her müşteriye, acil ve 

beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağını, bu süreçteki iş adım-

larını ve prosedürleri ile ilgili özet bilgilendirme vermek amacıyla oluşturulmuş ve 

ayrıca İntegral Yatırım’ın internet sitelerinde ‘’Yasal Bildirimler’’ başlığı altında ilan 

edilmiştir. 

Yukarıdaki tüm hususları okuyup anladığımı, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa 

da tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi, Acil Ve Beklenmedik Durum Planı 

Bilgilendirme Notunu imzaladığımı ve birer örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.
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ELEKTRONİK AKTARIM (EFT/HAVALE) TAAHHÜTNAMESİ

İNTEGRAL nezdinde bulunan ………………………………. No’lu hesabımdan internet Şubesi, faks 
ve elektronik ortamlar aracılığı ile aşağıda ayrıntılı bilgilerini vermiş olduğum şahsıma 
ve/veya 3.kişilere ait banka hesap numaralarına yapacak olduğum Havale ve EFT işlem-
leri ile ilgili olarak,

•  Havale / EFT talimatları tarafımdan İNTEGRAL İnternet Şubesi sistemine girildikten 
sonra İNTEGRAL’in tarafımdan teyit almaksızın talimatımı gerçekleştirmeye yetkili 
olduğunu; teyit almaksızın yapılacak Havale/ EFT işlemlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle 
INTEGRAL’i herhangi bir şekilde sorumlu tutmayacağımı ve başka bir hak iddiasında 
bulunmayacağımı,

• Faks ve elektronik ortam aracılığıyla iletmiş olduğum talimatımın İNTEGRAL’e 
ulaştığının kontrolünü yapmak zorunda olduğumu ve 3.kişiler adına göndermiş 
olduğum talimatların İNTEGRAL’in şahsımdan telefon aracılığıyla teyit aldıktan sonra 
gerçekleştireceğini bildiğimi,

• İstediğim anda, yeni bir taahhütname ile banka ve / veya hesap numaraları ilave etmek 
için veya önceden imzaladığım taahhütnamedeki Banka hesap numaralarını iptal etmeleri 
için yazılı bir dilekçe ile İNTEGRAL’e başvurmak gerektiğini ve bu dilekçemin İNTEGRAL 
tarafından isleme konulduğunu teyit etmek zorunda olduğumu, söz konusu teyidi 
almadan yeni bir havale ve EFT talimatı vermeyeceğimi,

• Havale / EFT talimatları tarafımdan İNTEGRAL İnternet Şubesi sistemine girildikten 
sonra, nakdin Banka hesaplarına geçip geçmediğine dair tüm kontrollerin ve takibin 
tarafımdan yapılacağını ve İNTEGRAL’in bu konuda hiçbir sorumluluk taşımadığını,

Kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Not: Kredi kartı numarasına Havale / EFT yapılmamaktadır.

Banka Adı Şube Adı / Kodu Hesap No IBAN No:

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İmza,
Kaşe

Nezdinizdeki, ……………………………. No’lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken 

aylık hesap ekstrelerini gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet üze-

rinden hesap durumumu ve işlemlerini  her gün takip edebilmem nedeniyle, adresime 

gönderilmemesini ve gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet üze-

rinden takip edemediğim durumlarda SPK Mevzuatı gereği ekstrelerin ve işlem teyit form-

larının gönderilmesi gereken süre zarfında Kuruluşunuza gelerek hesap ekstre ve dökümler-

imi okuyup imzalayacağımı, imzalamadığım takdirde cari hesap durumum konusunda mu-

tabık sayılacağımı, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427



İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir Ulukartal Holding iştirakidir.

www.integralyatirim.com.tr
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