
Gerçek Kişiler İkametgah Bilgileri
Adı : Adres :
İkinci Adı :
Soyadı : İlçe :
T.C. Kimlik Numarası* : İl :
Doğum Tarihi : Telefon :

Tüzel Kişiler
Kurum Ünvanı : E-posta : @
Vergi Numarası* :
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Nezdindeki Hesap No : ........................................................... Cep Telefonu*** : .............................................................
Adınızı-İkinci Adınızı-Soyadınızı-Kurum Adınızı Kısaltma Kullanmadan Belirtiniz 

* Gerçek kişi başvurularda T.C. Kimlik No, **Tüzel kişi başvurularında Vergi Numarası zorunludur. 
*** Acil durumlar için mutlaka doldurulmalıdır.
Bu bölümde yer alan bilgilerin eksik veya yanlışlığı talebin iptal olmasına sebep olabilir.

Fiyat : 1 TL

Talep Edilen Kira Sertifikalarının Nominal Tutarı
(Minimum 1.000 TL ve Katları) : …………………………………………
Kabul Edilecek Asgari Adet (İstenildiğinde Doldurulacaktır.) * : …………………………………………

 Hesaben Talepte Bulunma  OYA Müşterisi Değilseniz;
OYA Bünyesinde Yatırım Hesap No: ………………………. Hesaba Havale/ EFT, Bedelin Ödeneceği Hesap Bilgileri;

Banka Adı             : Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
İtfa Olacak TRDTFVK22215 ISIN Kodlu Kıymet Karşılığı IBAN                : TR37 0020 6002 8903 3012 4600 01

Şube Adı         : Boğaziçi Kurumsal
Hesap Adı : OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İade Olması Halinde  Sermaye Piyasası Aracı 
Talebinde Bulunulup Bulunulmayacağı

Paranın Virmanlanacağı* Kira Sertifikalarının Virmanlanacağı*
Banka/Aracı Kurum Adı : Banka/Aracı Kurum Adı :
Şube kodu ve Adı : Üye/Fon Kodu :
Hesap No : Hesap No :
IBAN : Müşteri Adı Soyadı :
Müşteri Adı Soyadı : MKK Sicil  No :

*Kira Sertifikalarımı ve iade TL'yi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Nezdindeki  hesabıma virman yapınız.

Bu Formu imzalamakla,

Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil kaydımızın sorunlu olması durumunda talebime karşılık dağıtım yapılamayabileceğini ve yalnızca Nitelikli Yatırımcılara yapılan işbu satıştan alamayabileceğimi;

Tarih : 22/02/2022 İmza/Kaşe:

Talep No    :  .............. Telefonda Alınan Talep :

Talebi Kabul Eden Personel Adı Soyadı : ............................................................

Kabul Edilen Toplam Tutar ( TL )    : ......................................... Telefon No/Dahili : 0 (……….)  ………………………/……….
İade Edilecek Toplam Tutar ( TL )   : ......................................... Saati : ........:........

İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi (Sayılan dokümanlara ilave olarak Profesyonel Müşteri tanımında yer alan “Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net 
hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”’dan  Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından 
imzalanmış yoksa şirket yetkililerince imzalanmış) veya bulunması durumda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporu.)

Tüzel Kişi Nitelikli Yatırımcılar

Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi, Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Yapan Nitelikli Yatırımcıların Beyanı

Gerçek Kişi Nitelikli Yatırımcılar

T A L E P   F O R M U N A   E K L E N M E S İ  G E R E K L İ   E V R A K L A R

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI TALEP FORMU

Y A T I R I M C I    B İ L G İ L E R İ

200.000.000 TL Nominal Değerli 63 Gün Vadeli Vade Başlangıcı 23 Şubat 2022 Olan

Gelir Dağıtım Adedi : 27 Nisan 2022 tarihinde bir defa yapılacaktır

Talep e-mail adresi: KurumsalOperasyon@oyakyatirim.com.tr / Telefon - Faks Numaraları: 0 (212) 319 12 00 - 0 (212) 351 05 99

Yıllık Basit Getiri %17.00  - Dönemsel Getiri Oranı %2.9342

TALEP EDİLEN KİRA SERTİFİKASI TUTARI (Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır)

İtfa Tarihi 27 Nisan 2022 Olan Kira Sertifikalarının Nitelikli Yatırımcılara Satışı ile İlgili 

*Bu formda yer alan “Kabul Edilebilecek Asgari Miktar” satırını doldurmam halinde, yapılacak dağıtım sonucunda belirttiğim asgari miktarın karşılanmaması durumunda, dağıtım listesinin oluşturulmasında talebimin dikkate alınmayacağını 
bildiğimi beyan ederim.  Kabul Edilecek Asgari Adet İstenildiğinde Doldurulacaktır. 

Ö D E M E   S E Ç E N E K L E R İ

B U   B Ö L Ü M   A R A C I   K U R U M   T A R A F I N D A N   D O L D U R U L A C A K T I R

Kurumsal yatırımcılar almaya hak kazandıkları kira sertifikası bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra 17 Şubat 2021 tarihinde saat 12:00'a kadar belirtilen hesaba yatıracaklardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-5.2 Sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"'nin 4. Maddesinin (m) bendinde tanımlanan "Nitelikli Yatırımcı" tanımına göre; Kurul'un III -39.1 Sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Tebliğ"i Madde 31 ve Madde 32'de tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşteri olduğumu;

Aracı Kurum Kodu : OYA Aracı Kurum Onayı

e) 32 nci maddede tanımlanan talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.
(2) Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır.
(3) Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak yatırım kuruluşuna ilettiği durumlarda, yatırım kuruluşunun bu talebi dikkate alması zorunludur.

a) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda 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

Bu Form’da yer alan talebimi ; 17/02/2022 Tarihinde  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002359 , https://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/yatirimci-iliskileri/Sayfalar/kira-sertifikasi-
ihraclari.aspx#Yurti%C3%A7i%20Kira%20Sertifikas%C4%B1%20%C4%B0hra%C3%A7lar%C4%B1,

https://www.tfvarlikkiralama.com.tr/Yatirimci-Iliskileri/yurtici-kira-sertifikasi-ihraclari.aspx, https://www.oyakyatirim.com.tr/duyurular/onemli-duyurular internet sitelerinde ilan edilen tertip ihraçtaki bilgileri okuyarak ve burada 
belirtilen şartları kabul ederek yapıyorum.

(3) Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlardan sadece (b) bendindeki şartı 
sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.)

(2) Bu madde ile 31 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tutarlar gerekli görülmesi durumunda Kurul tarafından değiştirilebilir.

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 Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya 
Türev Araçlar Lisansına sahip olması

a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.

MADDE 31 - (1) “Profesyonel müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek 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 gerekir:

VİRMAN BİLGİLERİ / KİRA SERTİFİKASININ TESLİM ŞEKLİ (Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır)

MADDE 32 – (1) Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden 
profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.

(4) Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler “genel müşteri” kabul edilir.



 

Genele Açık / Public 

1 / 4 

*01-02511775/R01* 

 

KİRA SERTİFİKASI YATIRIMCILARINA YÖNELİK 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE  

AÇIK RIZA FORMU 

 

A-) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA 

 

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Yatırım Kuruluşu/Oyak”) ; 14.05.1982 tarihinde 

kurulan ve yürürlükteki Seri: III No: 39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları 

Hakkında Tebliğ ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. 

Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No.7 C Kat.18 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim ve 

kurumsal website adresi www.oyakyatirim.com.tr olan bir anonim şirkettir. 

 

TF Varlık Kiralama A.Ş. (“İhraççı/TF VKŞ”); 11.02.2013 tarihinde paylarının tamamı 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye ait olarak kurulan, yürürlükteki Seri: III No: 61.1 

Kira Sertifikaları Tebliğ ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Saray Mah. Sokullu Cad. 

No.6 17. Kat Ofis No.42 Ümraniye İstanbul adresinde mukim ve kurumsal web site adresi 

www.tfvarlikkiralama.com.tr olan bir anonim şirkettir. 

 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş (“Fon Kullanıcı/TFKB”); 03.10.1991 tarihinde kurulan 

ve yürürlükteki bankacılık, sermaye piyasası, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin 

finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat ve sair mevzuata göre faaliyet gösteren, Saray 

Mah. Sokullu Cad. No.6 Ümraniye İstanbul adresinde mukim ve kurumsal website adresi 

www.turkiyefinans.com.tr olan bir anonim şirkettir. 

 

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve 

TFKB; ihraççısının TF VKŞ ve fon kullanıcısının TFKB olduğu halka arz edilerek veya arz 

edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, Türk Lirası 

cinsinden, kira sertifikası türünde menkul kıymet ihraçlarını, finansal ve resmi rapor ve 

denetimlere yönelik çalışmaları, bu ihraçların doğası gereği veya kanuni yükümlülüğü olan 

yan işlemleri bizzat ve/veya resmi ve özel nitelikli üçüncü taraflarla temasa geçerek 

yürütmektedir/yürütebilecektir. 

 

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve 

TFKB; bu faaliyetlerinin gerektirmesi halinde ve gerektirdiği ölçüde; kira sertifikası 

yatırımcılarının kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini; tamamen ve/veya 

kısmen, otomatik olan ve/veya olmayan yollarla; elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza 

etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale 

getirme, sınıflandırma veya kullanılmasını engelleme vb. yöntemleri beraber ve/veya ayrı ayrı 

kullanmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak suretiyle işlemektedir/işleyebilecektir. 

 

Bu anlamdaki kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler; ad-soyadı, kimlik bilgileri, adres 

bilgileri, imza, yönetim ve temsil yetkisi bilgileri; kimliğin tespitine yönelik belgelerde yer 

alması nedeniyle din, kan grubu gibi sağlık, biyometrik bilgiler, sermaye piyasası yasal 

düzenlemeleri gereği talep toplama ve talep toplama ile ilgili diğer bilgi ve belgeler, dağıtım 

http://www.oyakyatirim.com.tr/
http://www.tfvarlikkiralama.com.tr/
http://www.turkiyefinans.com.tr/
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listeleri ve beyanlarda bulunması mutad olan kira sertifikası yatırım ve yatırımcı bilgileri, vb. 

olmaktadır/olabilecektir. 

 

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve 

TFKB; bu kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; verileri işlenen kişilerin 

kendilerinden doğrudan toplamakta olduğu/toplayabileceği gibi, yetkilisi oldukları 

şirketlerden (birimlerinden, yetkililerinden, grup şirketlerinden) veya resmi ve özel nitelikli 

üçüncü taraflarla temasa geçerek dolaylı olarak da toplamaktadır / toplayabilecektir. 

 

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve 

TFKB bu kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; birbirlerine, sermaye piyasası işlemleri 

ile ilgili olan Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., 

Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yanı sıra Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mali müşavirlik şirketleri, 

hukuk danışmanlık şirketleri, denetim şirketleri, derecelendirme şirketleri, Vergi Müdürlükleri 

ve vergi sorgusu yapan kuruluşlar, mahkemeler ve bu kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamak 

üzere mevzuat gereği bilgi paylaşımının zorunlu olduğu diğer resmi ve özel nitelikli üçüncü 

taraflara aktarmaktadır/aktarabilecektir.  

 

Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve 

TFKB; bu kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri; sahibi oldukları çağrı merkezi, 

websitesi ve mobil uygulamalar aracılığı ile toplayabileceği / talep edebileceği gibi bunların 

yanısıra yukarıda sayılan resmi ve özel nitelikli üçüncü tarafların sahibi olduğu benzer 

platformlarda kullanmaktadır / kullanabilecektir. 

 

Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/ işlenebilecek kişiler, müşterek veri 

sorumlusu olan Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın emir iletimine aracı kuruluşları, 

TF VKŞ ve TFKB’ye başvurarak kendisiyle ilgili; 

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerin resen veya kişinin 

talebi üzerine silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini isteme, 

f) d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara 

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
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ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 

zararın giderilmesini talep etme, 

 

haklarına sahiptir. 

 

Kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişiler; kişisel 

verilerinin işlenmesi ile ilgili talep ve şikâyetlerini (kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler 

ile) Türkçe dilinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre;   

 

 Oyak’ın oyakyatirim@oyakyatirim.com.tr e-posta adresine veya Ayazağa Mah. 

Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No.7 C Kat.18 Sarıyer, İstanbul 

adresine iadeli taahhütlü posta , noter kanalı veya elden teslim yolu ile, 

 

 TF VKŞ’nin tfvarlikkiralama@tfvarlikkiralama.com.tr e-posta adresine veya Saray 

Mah. Sokullu Cad. No.6 17. Kat Ofis No.42 Ümraniye, İstanbul adresine iadeli 

taahhütlü posta, noter kanalı veya elden teslim yolu ile,  

 

 TFKB’nin turkiyefinans@hs03.kep.tr e-posta adresine veya Saray Mah. Sokullu Cad. 

No.6 Ümraniye, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta, noter kanalı veya elden 

teslim yolu ile  

 

göndererek iletebilirler. 

 

Kişisel verileri ve / veya özel nitelikli kişisel verileri işlenen/işlenebilecek kişiler yukarıda 

belirtilen konularda hiçbir şüpheye mahal vermemek üzere bilgilendirildiğini kabul ve beyan 

eder. 

 

AD SOYAD :    

İMZA  : 

   

 

 

TARİH :  

              

mailto:oyakyatirim@oyakyatirim.com.tr
mailto:tfvarlikkiralama@tfvarlikkiralama.com.tr
mailto:turkiyefinans@hs03.kep.tr
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B-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE AÇIK RIZA 

 

Bu aydınlatma formu ile bilgilendirilen kişiler; Oyak ve TFKB de dâhil olmak üzere Oyak’ın 

emir iletimine aracı kuruluşları, TF VKŞ ve TFKB’nin faaliyetleri kapsamında kişisel 

verilerinin ve / veya özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine / işlenebileceğine ve belirtilen 

kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamak üzere aktarılmasına / aktarılabileceğine hiçbir şüpheye 

mahal vermemek üzere açık şekilde rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. 

 

 

AD SOYAD :    

İMZA  : 

 

 

   

TARİH :  
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