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YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
Bir tarafta, İstanbul Büyükdere Cad. 59.
Sokak Spine Tower No:243 Kat:2
Maslak/Sarıyer'de bulunan İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda
kısaca ARACI KURUM denilecektir.) Diğer
tarafta, ……………………………………………………………
(Aşağıda kısaca YATIRIMCI denilecektir.)
arasında ..../..../.............. tarihinde aşağıdaki
koşullarda tam bir anlaşmaya varılarak işbu
sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcı’nın kimlik
bilgileri, Müşteri Tanıma Formu’nda yer
almaktadır.
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme; ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak Yatırımcı’ya, Yatırımcı’nın
talebiyle veya Yatırımcı’nın talebi olmaksızın
sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç
eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve
sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda
yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum
ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faali
faaliyetine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve
yükümlülüklerini kapsar ve düzenler.
MADDE 3- TANITICI FORM
İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce
Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
III-37.1 sayılı Tebliği’nin 49. maddesi uyarın
uyarınca hazırlanan Tanıtıcı Formu Yatırımcı’ya
sunmuştur.
MADDE 4- TANIMLAR
İşbu Sözleşme’de yer alan;
Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi (BİST) ile
Sermaye Piyasası Araçları’nın işlem göre
göreceği kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak
diğer menkul kıymetler borsalarını,
Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım
İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi: Yatırımcı ile
Aracı Kurum arasında imzalanan ve
Sözleşme’ye uygulanacak genel hükümleri
düzenleyen Sözleşmeyi,
Genel Yatırımcı: Sermaye Piyasası Araçları
Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşme-
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si’nde içeriği yer alan tanımı,
Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
Menkul Kıymet(ler): Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 3’üncü Maddesinde ve sair
kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde
sayılan her türlü menkul kıymet ile Türk
Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı
çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen her
türlü yabancı menkul kıymetleri,
Mevzuat: 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu, III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve
Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ ve diğer Kurul tebliğlerini,
yönetmeliklerini ve ilke kararlarını, genelgelgenelgel
eri, diğer kararları, ayrıca bunların yerini
alacak tebliğ, yönetmelik ve kararlar ile işbu
Sözleşme’nin konusunu oluşturan işlemleri
düzenleyen diğer yasal düzenlemeler ve
T.C. yasalarının genel hükümleri veya
mevzuatın değişmesi ya da ikame edilmesi
halinde değişik hali ve/veya ikame eden
mevzuatı,
Profesyonel Yatırımcı: Sermaye Piyasası
Araçları Alım Satım İşlemleri Çerçeve
Sözleşmesi’nde içeriği yer alan tanımı,
Sermaye Piyasası Araçları: Tahvil/bono ile
varlığa dayalı menkul kıymetler, fonlar
tarafından ihraç edilen fon katılma belgeleri
ve varantlar dâhil olmak üzere Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 3’üncü Maddesi
uyarınca sermaye piyasası araçları olarak
tanımlanan ya da ileride tanımlanacak her
türlü menkul kıymet ile Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
uyarınca alım ve satımı yapılabilen, yurtdışında ihraç edilen bono, tahvil, fon katılma
belgesi dâhil, her türlü yabancı sermaye
piyasası araçlarını,
Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama
Bankası A.Ş.’yi,
Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1
sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile
Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğ”ini,
Yatırım Hesabı / Yatırım Hesapları:
Mevzuat’a uygun olarak, mevcut veya
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ileride mevcut olacak olan para ve Sermaye
Piyasası Araçları ve işlemleri ile vadeli işlemler, opsiyonlar, nakit, döviz ve diğer varlık ve
işlemlere ilişkin, Yatırımcı’nın Aracı Kurum
nezdinde açılan her türlü hesabını,
Yerindelik Testi: İşbu Sözleşmeyi imzalamadan önce Yatırım Danışmanlığı hizmeti
kapsamında; yatırımcıya sunulacak hizmet
ile Yatırımcı’nın yatırım amaçları, mali
durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu
olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Yatırımcı’ya yapılan testi, ifade eder.
MADDE 5- YATIRIM DANIŞMANLIĞI
FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKELER
Aracı Kurum, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti
kapsamında Tebliğ’in ilgili maddesi uyarınca
aşağıda gösterilen ilke ve esaslara uygun
hareket etmekle ve yatırım danışmanlarının
da bu ilke ve esaslara uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda,
işbu Sözleşme kapsamında yatırım faaliyetifaaliyetinin yürütülmesi sırasında:
(i)
Aracı Kurum Yatırımcı Danışmanlığı
hizmeti almak isteyen Yatırımcı’ya, Tebliğ’in
ilgili maddesi uyarınca çerçeve sözleşme
imzalanmadan önce “Yerindelik Testi” uyguuygular.
(ii)
Yerindelik testinin Yatırım DanışmanDanışmanlığı hizmetini alacak birey ya da Kurum
tarafından doldurulması zorunludur. Söz
konusu test kapsamında Yatırım Danışman
Danışmanlığı hizmeti alacak Yatırımcı’nın yatırım
amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile
risk ve getiri tercihleri, gelir düzeyi ve malmalvarlığı hakkında bilgiler; Yatırımcının port
portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek
işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve
tecrübeye sahip olup olmadığının değer
değerlendirilmesine dönük Yatırımcının yaşı ve
mesleği, eğitim durumu, Genel ya da Pro
Profesyonel Yatırımcı olduğu, geçmişte
gerçekleştirdiği işlemlere konu olan
sermaye piyasası araçları, söz konusu işlem
işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığına yönelik
bilgiler talep edilmekte olup bu bilgiler Kurul
tarafından yayımlanan Yatırım Hizmet ve
Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına ilişkin
rehber hükümleri saklı kalmak kaydı ile
hiçbir surette başka kurum ya da bireylerle
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paylaşılmaz.
(iii)
Aracı Kurum’un Yatırımcının mali
durumunun yatırım risklerini karşılayacak
yeterlilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı
değerlendirme, Yatırımcının gelir düzeyi ve
malvarlığı hakkında sunduğu bilgilerle
sınırlıdır.
Yatırımcı, “Yerindelik Testi” kapsamın
(iv)
kapsamında verdiği bilgilerin doğruluğundan sorum
sorumludur. Aracı Kurum, belirli dönemler itibarıy
itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini
Yatırımcıdan talep edebilir.
Aracı Kurum, Yatırımcı tarafından
(v)
cevaplanan “Yerindelik Testi” kapsamında
elde edilen bilgilere göre; Yatırımcının mali
durumuna, yatırım amaçlarına, likidite, getiri
ve risk tercihlerine uygun yatırım tavsiyel
tavsiyelerinde bulunur.
(vi)
Aracı Kurum Yatırımcıya gerçek dışı,
yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere
dayalı tavsiyelerde bulunamaz.
(vii) Aracı Kurum yatırım tavsiyelerini,
güvenilir belge, destekleyici rapor ve anali
analizlere dayandırır.
(viii) Aracı Kurum yatırım tavsiyeleri verilveril
irken kullanılan kaynakların kesinliği hakkın
hakkında şüphelerin bulunması halinde bu
duruma ayrıca yer verir.
(ix)
Aracı Kurum yatırım tavsiyeleri ile
ilgili olarak, Yatırımcıya, önceden saptanmış
belli bir getirinin sağlanacağına dair herhan
herhangi bir garanti vermez.
(x)
Aracı Kurum sermaye piyasası
aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan
yorum ve analizlerde, yayımlanmışsa
izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer
alan bilgileri kullanır.
(xi)
Aracı Kurum her türlü öngörü,
tahmin ve fiyat hedeflerinde; bunların
öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğunu
açıkça belirtmek suretiyle yer verir ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm
önemli varsayımlar açıkça belirtilir.
(xii) Yatırım Danışmanlığı hizmeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki çıkar
çatışmaları hakkında Yatırımcı’ya bilgi verilir,
Yatırımcılar arasındaki çıkar çatışmasının
önlenememesi halinde ise Yatırımcıya adil
davranılır.
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(xiii) Yatırımcıya duyurulacak ve yatırım
kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan
araştırma sonuçları, Yatırımcı’ya duyurulmadan önce Aracı Kurum veya üçüncü
şahıslar lehine kullanılmaz.
(xiv) Yatırımcı, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında, değerleme esasları ile
yöntemleri, varsayımlara ilişkin duyarlılık
analizleri ile yorum ve tavsiyeyi hazırlayan
ilgili müdürlüklerde çalışanların bilgilerini
Aracı Kurumdan her zaman talep etme hakkına sahiptir.
MADDE 6- TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
6.1. Yatırımcı, yatırım kararları alırken Aracı
Kurum tarafından verilen tavsiyelere uymak
ve/veya göz önünde bulundurmak ve/veya
uymamak konusunda tamamen serbesttir.
6.2. Aracı Kurum Tebliğ kapsamında yatırım
danışmanlığı
hizmetini
verecek
ve
Yatırımcı’nın talimatı çerçevesinde hareket
edecektir.
6.3. Yatırımcı, verdiği yatırım kararlarından
ve bu kararların sonuçlarından sorumludur.
6.4. Yatırımcı, alım satım kararlarından kaynakkaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.
6.5. Yatırımcı’nın herhangi bir şekilde
doğrudan ve/veya dolaylı olarak zarara ya
da kâr mahrumiyetine uğramasından, hes
hesabında yer alan kıymetlerin değer kaybetkaybetmesinden veya işbu Sözleşme kapsamında
kendisine verilen önerilere istinaden yaptığı
yatırımlardan herhangi bir şekilde zarar
etmesinden ve/veya her ne ad altında
olursa olsun gelir kayıplarına uğramasından
Aracı
Kurum
sorumlu
olmayacaktır.
Yatırımcı bu hususu bilmekte ve kabul
etmektedir.
6.6. Yatırımcı, mevzuatın ve Tebliğ’in her
türlü hükümlerini bildiğini, mevzuatta
ve/veya Tebliğ’de ileride yapılacak her türlü
değişikliğin işbu Sözleşme’ye uygulan
uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.
6.7. Yatırımcı, işbu Sözleşmeyi imzalamakla
Aracı Kurum tarafından kendisine yazılı veya
sözlü olarak Yatırım Danışmanlığı hizmeti
verilmesini talep etmiş sayılacak olup
Yatırımcı’nın bu duruma herhangi bir itirazı
bulunmamaktadır.
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MADDE 7- GENEL YATIRIMCI VE PROFESYONEL YATIRIMCI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ
HUSUSLAR
7.1. Genel Yatırımcı’ya cevaplamış olduğu
yerindelik testi kapsamında çıkan sonuçlara
göre Yatırım Danışmanlığı hizmeti sunulasunula
caktır. Yatırımcı yerindelik testi sonucu
bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek
riskli ürünlere ilişkin kendisine hizmet
verilmesini Aracı Kurum’dan talep edemez.
Aracı Kurum da Yatırımcı’ya, bulunduğu risk
kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere
ilişkin hizmet veremez.
7.2. Genel Yatırımcı, kendi bulunduğu risk
kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere
ilişkin başka bir kurum ve/veya kuruluştan
almış olduğu yorum ve/veya tavsiyenin
Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilmesini
talep edemez.
MADDE 8- ÜCRETLER, KOMİSYON VE
VERGİLER
8.1. Aracı Kurum verdiği hizmet karşılığında
Yatırımcıdan ücret talep edilmeyecektir.
Yatırımcıdan, sadece alım satım komisyonu
profiller
alınacaktır. Ancak yatırımcıların risk profillerine özel, araştırma raporu, analiz vb. hizmet
talebi halinde bu hizmetler karşılığı ücret
alınacaktır. Ücrete ilişkin esaslar güncel
www.integralyat
olarak Aracı Kurum’un www.integralyatirim.com.tr olan internet adresinde ilan
edilecektir. Ücrette yapılacak değişikliklerde
ise ‘’Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım
İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’’ hükümleri
tamamlayıcı olarak uygulanacaktır
8.2. İşbu Sözleşme kapsamındaki bütün
işlemlerin ve sözleşmelerin gerektireceği
damga vergisi ile yatırım hizmet faaliyetine
ilişkin masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili
tüm vergi, resim ve harç ve diğer mali
yükümlülükler Yatırımcı tarafından karşılanacak, kanunen Aracı Kurum’ca ödenmesi
gereken damga vergisi karşılığı da BSMV ile
birlikte Yatırımcı tarafından Aracı Kurum’a
ödenecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum’un, söz
konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç
kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları
Aracı Kurum’a derhal ve nakden ödemekle
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yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde
temerrüt hükümlerinin uygulanacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu anlamda
Yatırımcı’nın hesabında oluşan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibarıyla muacceliyet kesbedip herhangi bir temerrüt
ihbarı yapılmasına gerek olmaksınız %40
oranında temerrüt faizi ile birlikte Aracı
Kurum’a ödenecektir. Ayrıca, Aracı Kurum
herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu
tutarları Yatırım Hesabı’ndan mahsup
etmeye yetkili olup, Aracı Kurum mahsup
hakkını, Türk Medeni Kanunu’nun 950 ve
devamındaki maddelere uygun olarak icra
edecektir. Eğer Yatırımcı’nın hesabında
danışmanlık hizmet bedelini karşılayacak
bakiye yeterli değilse, Aracı Kurum tarafından durum Yatırımcı’ya iletilerek bakiyeyi
tamamlaması istenir ve bakiye tamamlanana kadar Yatırım Danışmanlığı hizmeti
durdurulabilir.
Yatırımcı,
ödemenin
yapıldığına ilişkin dekont veya buna benzer
ödeme belgesini, Aracı Kurum’a ibraz ettiği
andan itibaren en geç 24 saat içinde Yatırım
Danışmanlığı hizmetini almaya başlar.
8.3. Aracı Kurum yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde ücret ve komisyonları her
zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan
değişiklikler
Aracı
Kurum
tarafından
sitehttps://www.integralyatirim.com.tr/
site
sinde ilan edilecek, Yatırımcıya SMS, e-posta
vb. en seri iletişim araçları ile tebliğ edilecek
ve Yatırımcı’ya bildirimden 3 (üç) iş günü
sonra geçerli olacaktır. Ücret artışından ve
bildirimden önce yatırım danışmanlığı
hizmetine abone olmuş ve belirli bir süre
için ücretini ödemiş olanlar, satın aldıkları
artışlarınhizmet süresi bitimine kadar ücret artışların
dan etkilenmeyeceklerdir. Bu maddede
hüküm bulunmayan hallerde Genel
Hükümlere ilişkin Çerçeve Sözleşme’nin
konuya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 9- YATIRIM DANIŞMANLARINI
BİLDİTANITICI BİLGİLER VE MÜŞTERİYE BİLDİ
RİM ESASLARI
9.1. İşbu Sözleşme kapsamında Yatırımcı’ya
verilen hizmetler Aracı Kurum’un görevlendirdiği ekte adlarına yer verilen yatırım
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danışmanı/danışmanları aracılığıyla yerine
getirilecektir.
9.2. Yatırım danışmanı/danışmanlarının
Aracı Kurum’dan ayrılması ya da değişmesi
halinde, yeni yatırım danışmanı/danışmanlarına ilişkin bilgiler en seri iletişim araçları
yoluyla Yatırımcı’ya bildirilecektir. Yatırımcı,
en seri iletişim araçlarıyla kendisine bildirilen
ve
yeni
görevlendirilen
yatırım
danışmanını/danışmanlarını uygun gör
görmediği takdirde, işbu Sözleşme’yi öğrenme
tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde
tek taraflı ve yazılı olarak feshetme hakkına
sahip
olacaktır.
Yatırımcı
tarafından
süresinde bildirim yapılmadığı takdirde, yeni
alınan
ve
görevlendirilen
yatırım
danışmanı/danışmanları Yatırımcı tarafından
kabul edilmiş sayılır.
9.3. Aracı Kurum tarafından hazırlanan her
türlü doküman, rapor, video, alım-satım
önerisi Yatırımcı'ya https://www.integralyat
https://www.integralyatirim.com.tr/ sitesi üzerinden ya da SMS,
e-posta, internet linkleri ve diğer yollarla
gönderilir. Bu gönderiler veya yatırımcıya
ulaştırılması aşamasında Aracı Kurum veya
Yatırımcı tarafında ortaya çıkabilecek teknik
problemler, elektrik kesintisi, internet
bağlantı problemleri, internet hizmetinin
kesilmesi, Yatırımcı’ya gönderilen SMS’lerin
ulaşmaması gibi elde olmayan teknik aksak
aksaklıklar nedeniyle Yatırımcı tarafında oluşabi
oluşabilecek zararlar veya oluştuğu iddia edilecek
zararlardan Aracı Kurum sorumlu değildir.
Aracı Kurum, kendi tarafında oluşabilecek
teknik aksaklıklar durumunda anında müdahale etmek ve sorunu çözmek konusunda
gerekli çabayı gösterir.
9.4. Aracı Kurum tarafından gönderilecek
her türlü belge, bilgi, ihtar, ihbar, her türlü
doküman, yazışma, tebligat, Yatırımcı’nın
kanuni ikametgâh olarak bildirdiği işbu
Sözleşmedeki adresine gönderilecektir.
Yatırımcı, adresinin değiştiğini 3 (üç) gün
içinde noter marifetiyle veya yazılı olarak
bildirmediği takdirde, Aracı Kurum’ca bilinen adresine yapılacak ihbar, geçerli kabul
edilecek ve anılan adres Yatırımcı’nın
tebligat adresi sayılmaya devam edecektir.

Müşteri İmzası
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MADDE 10- SORUMLULUK
Yatırımcı, yatırım kararlarını alırken İntegral
Yatırım tarafından iletilen tavsiyelere uymak
veya göz önünde bulundurmak konusunda
tamamen serbesttir. İntegral Yatırım, yatırım
danışmanlığı faaliyetini yerine getirirken
Yatırımcı’nın
menfaatlerini
korumak
amacıyla azami dikkat ve özeni gösterecektir. İntegral Yatırım’ın Yatırımcı’ya vereceği
hizmetlere ilişkin sorumluluğu kendisine
kusur atfedilebilen haller hariç olmak üzere,
hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü
şahısların ihmallerinden sorumlu olmayacaktır.
MADDE 11– DİĞER HÜKÜMLER
11.1. Sözleşme birden fazla Yatırımcı tarafından imzalandığı takdirde, Yatırımcı(lar)
bütün borç ve yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yüküm
yükümlüdürler. Taraflar işbu Sözleşme’yi imzalaimzalamakla, daha önce aralarında Sözleşme
konusu işlemlere ilişkin olarak sözlü ve/veya
yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatmutabakatların veya imzalanmış olan tüm sözleşmel
sözleşmelerin yerine işbu Sözleşme’nin geçeceğini ve
anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri
hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık
kalmışlardır.
11.2. İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan
ve/veya işbu Sözleşme ile düzenlenmeyen
hallerde Yatırımcı’nın Aracı Kurum ile
imzaladığı ‘’ Sermaye Piyasası Araçları Alım
Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’’ ve
diğer sözleşmelerdeki hükümlerin tamam
tamamlayıcı ve düzenleyici olduğunu Taraflar
kabul ederler.
11.3. Aracı Kurum tarafından ilgili tebliğ
çerçevesinde Genel Yatırım Tavsiyesi sunul
sunulması ise işbu Sözleşme kapsamında değer
değerlendirilmeyecektir.
MADDE 12- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE
SONA ERMESİ
12.1. İş bu sözleşme imzalandığı tarihten
itibaren süresiz olarak düzenlenmiştir. Hem
Yatırımcı ve hem de Aracı Kurum 3 (üç)
işgünü önceden feshi ihbarda bulunmak
Tarih:

...........

kaydıyla
Sözleşmeyi
feshedebilir.
Yatırımcı’nın söz konusu fesih imkânını
kullanabilmesi, Aracı Kurum’un her türlü hak
ve alacaklarını tahsil ve Yatırımcı’nın bütün
borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydıyla
mümkündür.
12.2. Yatırım danışmanlığı alan kurum ya da
bireyin, Yatırım Danışmanlığı hizmetlerini
ifası için hazırlanan rapor, analiz, doküman,
video, portföy tabloları ve benzeri diğer
ürünleri yazılı veya görsel basında veya elek
elektronik ortamda, internette, sosyal medyada
veya sair herhangi bir diğer yolla
çoğalttığının, yaydığının yahut umuma
ilettiğinin veya herhangi bir kimse ile pay
paylaştığının tespiti durumunda, Sözleşme,
Aracı Kurum tarafından tek taraflı olarak ve
herhangi bir önel tanınmaksızın derhâl
feshedilebilir. Aracı Kurum’un buna ilişkin
tazminat hakkı saklıdır.
MADDE 13- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmenin uygulamasından ve/veya
yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri
ve İcra Müdürlükleri yetkilidir
MADDE 14- YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, Taraflar’ın karşılıklı iradeler
iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama
altında olmaksızın, 2 (iki) nüsha olarak
tanzim edilmiş olup, imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Taraflar, 14 (on dört) Maddeden oluşan işbu
Sözleşme’nin tümünü okuyup içeriğini
aynen kabul ederek 2 (iki) nüsha halinde
imzalamış olup, Sözleşme’nin bir nüshası
elden Yatırımcı’ya teslim edilmiştir. İşbu
Sözleşme, Aracı Kurum ile Yatırımcı arasında imzalanmış diğer tüm sözleşmelerin eki
ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşme
“Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu” ve
“Yerindelik Testi” formları ile birlikte geçerli
olup taraflarca ……….................. tarihinde
imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe
girmiştir.

/ ........... / ....................

Tarih:

ARACI KURUM

...........

/ ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

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

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İmza:

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / V1 / YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

9

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER
YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’ye

Şirketiniz ile akdetmiş olduğum “Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi”nde elektronik
ortamda değişiklik yapılmasını ve söz konusu değişiklikler hakkındaki bilgilendirmenin
sisteminizde kayıtlı e-mail adresime gönderilmesini onaylıyorum.

Tarih:

...........

/ ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI
EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İmza:

Tarih:

...........

/ ........... / ....................

ARACI KURUM
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İmza,
Kaşe

10

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL
Maslak V.D.478 051 8427

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / V1 / YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

www.integralyatirim.com.tr

Büyükdere Caddesi 59. Sokak Spine Tower No:243 Kat:2 34398 Maslak, Sarıyer - İSTANBUL
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir Ulukartal Holding iştirakidir.

