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YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU 

Oyak Yatırım Menkul Değeler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulunun 02.01.2015 tarih ve G-002(330) sayılı izni ile 
“Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiş ve Yatırım Danışmanlığı faaliyetinde de bulunmasına Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiştir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 
sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’nin hükümlerine tabi 
olup, işbu form, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi imzalanmadan önce okunmalı ve imzalanmalıdır. 
Yatırım danışmanlığı Çerçeve sözleşmesi imzalanmadan önce, tarafınıza sunulacak hizmet ile yatırım 
amaçlarınızın, mali durumuz ile bilgi ve tecrübeniz ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmek üzere Yerindelik 
Testi yapacaktır. Yerindelik Testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını 
almanızı sağlayacak yönde tavsiyede bulunulacaktır. 
Yerindelik testi için istenen bilgileri verilmemesi veya eksik ya da güncel olmadığı açıkça anlaşılabilen bilgi 
verilmesi durumunda Müşteriye yatırım danışmanlığı hizmeti sunulmayacaktır. 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yatırım Danışmanlığı Hizmeti kapsamı dışındadır. 
1. Yatırım Danışmanlığına İlişkin İlkeler

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 Yatırımcıların yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını

almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunacaktır,
 Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici,

yanlış, gerçek dışı veya “en sağlam”, “en iyi”, “en güvenilir” gibi subjektif ve abartılı ifadelere yer
vermeyecektir,

 Yorum ve tavsiyeleri özenle hazırlayacak ve objektif olacaktır,
 Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle destekleyecek, söz konusu

kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda buna ilgili tavsiyede hususa açıkça yer
verecektir,

 Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde,
yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin
belgelerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer
aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgeler yayımlanması temin edilecektir,

 Belirli bir getirinin sağlanacağına veya bu anlama gelecek herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle
bulunulamaz,

 Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça
belirtilmek suretiyle yer verilecek ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımlar da
ayrıca belirtilecektir,

 Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı
ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmayacaktır,

 Yürütülen yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında;
a. Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerleme esasları ile yöntemine

ilişkin yeterli özet bilgilerin,
b. Tavsiyede yer alan yatırım süresi de dahil “al”, “sat” veya “tut” gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma

ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerinin,
c. Yorum ve tavsiyeleri hazırlayanın kimlik bilgilerinin,

yorum ve tavsiye sunulan yatırımcılara, talep edilmesi durumunda açıklayacaktır.
(a) ve (b) bentlerinde yer alan bilgilerin yorum ve tavsiyeye oranla önemli ölçüde uzun olması

durumunda, değerleme ve yöntemlerde herhangi bir değişiklik olmaması kaydıyla, Oyak Yatırım
menkul Değerler A.Ş. internet sitesinde, müşteriler tarafından bilgilere kolayca ve doğrudan
ulaşılabilecek bir yere açıkça ve dikkat çekici şekilde atıfta bulunulabilir.

2. Yatırım Danışmanlığı Kapsamında Sunulacak Bilgi ve Tavsiyelerin Oluşturulmasında Kullanılan Kaynaklar,
Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri 
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı faaliyetini yürütürken aşağıdaki 
kaynaklardan, yatırım stratejilerinden ve analiz yöntemlerinden faydalanır. 

 Kaynaklar
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a. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı vb. resmi kaynaklar ve bu kaynaklarda yer alan her türlü istatistiki veriler,

b. Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VIOP) yetkilendirdiği Matriks,
Reuters, Bloomberg, Forex, Finnet gibi dağıtım kanalları verileri,

c. KAP’da açıklanmış ve bağımsız denetimden geçmiş/geçmemiş şirket bilanço ve gelir tabloları
ile şirketlerin kamuoyu bildirimleri,

d. Sektörde Uluslararası kabul görmüş veri dağıtım kuruluşlarının verileri, analizleri istatistikleri,
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., talep edilmesi halinde kullandığı tüm kaynakları açıklamakla yükümlüdür. 

 Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri:
Oyak Yatırım menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı faaliyetini yürütürken,

a. Farklı risk profillerine sahip yatırımcılara kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere özelleştirilmiş
yatırım stratejileri sunar,

b. Farklı risk gruplarına önerdiği tüm yatırımları sonuçlanıncaya kadar sürekli takip eder,
bilgilendirme sağlar ve zamanlama konusunda yönlendirici önerilerde bulunur,

c. Anlık, günlük, haftalık, aylık veya yıllık ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri
değerlendirerek ilgili vadelere ışık tutan analizlerini yatırımcılar ile paylaşır,

d. Yukarıda sayılan kaynaklardan yararlanarak ilgili istatistiki verileri toplar, ekonomi ve finans
literatürünü takip ederek, geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan yatırım stratejilerinden
faydalanır,

e. Geleceğe dönük simülasyonlar hazırlar ve bilimsel temeli olan temel analiz, teknik analiz
yöntemleri ile kantitatif ve kalitatif her türlü analiz yöntemlerinden faydalanır,

3. Bilgi ve Tavsiyelerin Müşteriye Sunuluş Biçimiyle İlgili Esaslar
 Yatırım Danışmanlığı ürün ve tavsiyelerinin ilgili müşteriler ile aynı anda ve mümkün olan en seri

biçimde paylaşılması esastır,
 Yatırım Danışmanlığı ürün ve tavsiyelerinin paylaşımını elektronik posta, kurumun internet sayfası,

kısa mesaj servisi (SMS) başta olmak üzere yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla yapılır,
 Ürünlerin yayınlanma periyotları içeriklerine ve piyasa gelişmelerine göre, anlık, seanslık, günlük,

haftalık veya aylık olarak değişiklik gösterebilir.
4. Olası Çıkar Çatışmaları

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ,
 Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Çıkar çatışması politikasına uygun davranmakla yükümlüdür.
 Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, yatırımcılara

duyurulmadan önce kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması için gereken tedbirler
alınacaktır,

 Doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olduğunda,
öncelikle müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının
önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür,

 Müşterilerin piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi
konusunda en iyi gayret esası ile hareket edecektir,

 Yatırımcıların çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözetecek dürüstlük ilkelerine uymakla ve bu amaç
doğrultusunda müşteriyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarını önlemek ve buna uygun bir
organizasyon oluşturmakla yükümlüdür.

 Kurumun gelir yapısından kaynaklanabilecek olası çatışmalara karşı müşteri çıkarlarını her
zaman öncelikli tutar.

5. Görevlendirilen Yatırım Danışmanı
   …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

MÜŞTERİ 
ADI / SOYADI : ................................. 
TARİH           : ................................. 
İMZA : .................................. 
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Şube Acente : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

V:07/2017 

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi 
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oyakyatirim@oyakyatirim.com.tr 
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YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

1. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler
MÜŞTERİ Bilgileri 
Adı Soyadı/Ünvanı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Hesap No : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Adresi (Ev/İş) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Baba Adı  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Doğum Tarihi ve Yeri : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
TCKN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

YATIRIM KURULUŞU Bilgileri 
Ünvanı : OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Adresi : Ayazağa Mh. Kemerburgaz Cd. Vadi İstanbul Park 7B Blok : No : 7C Sarıyer / İstanbul
Ticaret Sicil Numarası: 187862 
Telefon No : 0212 3191200 
Faks No : 0212 3510599 
YATIRIM KURULUŞU, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca hesap açmadan önce MÜŞTERİ’lerin ,vekillerin ve yetkili temsilciliklerin kimliğini ve yetkili imzalarını, 
kendisine tevdii edilen kimlik bilgileri ve imza örnekleri ile gerekli özeni göstererek tesbit eder. YATIRIM 
KURULUŞU kendisine ibraz edilen belgelerin YATIRIM KURULUŞU’na atfı mümkün olmayan nedenlerle 
sahteliğinden,ve yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak tetkikler sonucu tesbit edilemiyecek imza 
benzerliklerinden sorumlu değildir. 
MÜŞTERİ, YATIRIM KURULUŞU’nun, yabancı banka ve aracı kurumlarla imzalayacağı sözleşmelerde, bu 
kurumlardan, hesabına işlem yapılması halinde kendisine ait kimlik bilgilerinin verileceğini bildiğini kabul eder. 
MÜŞTERİ, dilediği takdirde, kendi adına ve/veya hesabına emir vermek üzere üçüncü bir kişiye yetki verebilir. 
MÜŞTERİ, YATIRIM KURULUŞU bünyesindeki yöneticileri, merkez ve merkez dışı örgütleri dâhil çalışanlarından 
hiçbir kişiyi vekil tayin edemez. Vekil veya yetkili olarak sadece gerçek kişiler tayin edilebilir. Vekilin kanunen aksi 
öngörülmedikçe YATIRIM KURULUŞU nezdinde MÜŞTERİ’yi bağlayıcı işlem yapabilmesi için, şekil ve içeriği 
önceden YATIRIM KURULUŞU tarafından saptanan noter tasdikli vekaletname veya yetkili belgesi ile YATIRIM 
KURULUŞU’nca istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmuhaberi gibi diğer belgelerin düzenlenip, ibraz 
edilmesi zorunludur. MÜŞTERİ  tayin ettiği vekilini kanunen aksi öngörülmedikce YATIRIM KURULUŞU’na yazılı 
olarak ve elden imza karşılığında teslim edilecek veya noter marifetiyle tebliğ edilecek azilname ile her zaman 
görevden alabilir. Ayrıca MÜŞTERİ, vefatı halinde kanuni mirascılarının YATIRIM KURULUŞU’na müracaatına kadar 
vekilin yapacağı işlemleri kabul ve beyan eder. 
MÜŞTERİ, YATIRIM KURULUŞU’na atfı mümkün olmayan  nedenlerle, vekilinin kendi emirlerine aykırı 
davranmasından veya görevini kötüye kullanmasından dolayı YATIRIM KURULUŞU’nu kesinlikle sorumlu tutamaz. 

2. Kısaltmalar
Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu 
BİST : Borsa İstanbul A.Ş. 
Taraflar : YATIRIM KURULUŞU ve MÜŞTERİ’yi beraberce 

3. MÜŞTERİ Sınıfı
MÜŞTERİ tarafından YATIRIM KURULUŞU’na sunulan bilgi , belgeler ve yapılan inceleme sonucunda MÜŞTERİ’nin 
sınıfı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olarak belirlenmiştir. MÜŞTERİ talebi halinde yer aldığı sınıfı  gerekli bilgi ve 
belgeleri  YATIRIM KURULUŞU’na sunmak suretiyle mevzuat hükümleri çerçevesinde değiştirme hakkına sahiptir. 
Yatırım Kuruluş’u MÜŞTERİ’den temin edeceği bilgi ve belgelere dayanarak Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve 
Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin ilgili bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda profesyonel, talebe dayalı 
profesyonel ya da genel MÜŞTERİ olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet 

sunmak ve MÜŞTERİ sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 
MÜŞTERİ, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu 
hususu YATIRIM KURULUŞU’na gerekli bilgi ve belgeler ile beraber en kısa zamanda bildirir. Diğer 
taraftan Yetkili kuruluşu, MÜŞTERİnin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi 
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halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis edecektir. 
YATIRIM KURULUŞU MÜŞTERİ’lerin, profesyonel MÜŞTERİ olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri MÜŞTERİ’den her 
zaman talep etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ YATIRIM KURULUŞU’nun bu talebini üç İş günü içinde yerine 
getirmekle yükümlüdür. Aksi durumda YATIRIM KURULUŞU iş bu sözleşmeyi “Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi” 
hükümleri uyarınca fesh etme yetkisine sahiptir. 

4. Yerindelik Testi
Yetkili Kuruluş, MÜŞTERİ’sine Yatırım Danışmanlığı hizmeti sunulmasından önce, MÜŞTERİ’nin yatırım amaçları ve 
mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yerindelik testinin 
uygulayacaktır. 
MÜŞTERİ, YATIRIM KURULUŞU’nun kendisinin mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak yeterlilikte olup 
olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirmenin, kendisinin gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında sunduğu 
bilgiler ile sınırlı olduğu kabul ve beyan eder. 
MÜŞTERİ, yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumdur. MÜŞTERİ, Yetkili kuruluşun hizmetin 
sunulması sırasında MÜŞTERİnin eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğini öğrenmesi veya tespit 
etmesi durumunda sunulan hizmeti derhal sonlandıracağını kabul ve beyan eder. 
MÜŞTERİ, Yetkili Kuruluşun dilediği zaman veya kendi belirleyeceği dönemler itibariyle Yerindelik Testine konu 
bilgilerin güncellenmesini talep edebileceği, kendisinin bu talebi üç İş günü içinde yerine getirmekle yükümlü 
olduğunu kabul ve beyan eder. 
Yerindelik testinin yapılması için alınan tevsik edici bilgi ve belgeler ile Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan 
Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ düzenlemeleri uyarınca yapılan uyarıların bir örneğinin Kurulun belge 
ve kayıt düzeni ile ilgili düzenlemelerinde belirlenen süreler kapsamında YATIRIM KURULUŞU tarafından saklanır. 

5. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, YATIRIM KURULUŞU tarafından MÜŞTERİ’lere, Sermaye Piyasası Araçları (menkul 
kıymetler ile menkul kıymetler dışında kalan ve şartları kurulca belirlenen evrak) ile bunları ihraç eden ortaklık ve 
kuruluşlar, şirket birleşme ve el değiştirmeleri, şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanması, yatırım araçları ve 
genel piyasa bilgileri hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım 
tavsiyelerinde bulunulmasıdır. 
İş bu Sözleşme’de yer alan hizmetlerin sağlanabilmesi için MÜŞTERİ’nin Oyak Yatırım Sermaye Piyasası Araçlarının 
Alım – Satımına Aracılık Ve Repo - Ters Repo İşlemleri Çerçeve Sözleşmeleri İle Elektronik İşlem (Uzaktan Erişim) 
Hizmetleri Sözleşmesi’ni tüm ekleri ile beraber imzalanmış olması gerekir. 

6. Tanıtıcı Form
Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ düzenlemeleri uyarınca, iş bu 
sözleşmesinin imzalanmasından önce “YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU”  YATIRIM KURULUŞU 
tarafından MÜŞTERİ’ye sunulmuş, MÜŞTERİ tarafından okunmuş, anlaşılmış ve imzalanmıştır. 
Yatırım Danışmanlığı faaliyetinin Sözleşme ekinde bulunan “YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU” nda 
yer aldığı şekli ile uygulanacağı MÜŞTERİ ve YATIRIM KURULUŞU tarafından kabul ve beyan edilir. 

Tanıtıcı formda; 
a) Yatırım danışmanlığına ilişkin ilkelerin,
b) Yatırım danışmanlığı kapsamında yatırımcıya sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında

kullanılan bilgi kaynakları, yatırım stratejileri ve analiz yöntemlerinin,
c) Bilgi ve tavsiyelerin yatırımcıya sunuluş biçimiyle (yazılı, sözlü, günlük, haftalık, aylık ve benzeri) ilgili

esasların
d) Olası çıkar çatışmaların
e) Görevlendirilen yatırım danışmanı

bilgisi bulunacaktır. 
7. Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin İlkeler

Yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında YATIRIM KURULUŞU  tarafından;
a) MÜŞTERİ’nin  yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını

almasını sağlayacak yönde tavsiyede bulunur, 
b) Sunulan yorum ve tavsiyelerde MÜŞTERİ’yi  yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini

istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya “en sağlam”, “en iyi”, “en güvenilir” gibi subjektif ve abartılı 
ifadelere yer verilemez 

c) Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olması,
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ç) Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenmesi, söz konusu 
kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verilmesi, 

d) Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde,
yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde 
yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname 
ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağının belirtilmesi, 

e) Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmaması,
f) Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça

belirtilmek suretiyle yer verilmesi ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımların 
belirtilmesi, 

g) Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı
ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması, 

ğ) MÜŞTERİ’nin  yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, MÜŞTERİ’ye 
duyurulmadan önce YATIRIM KURULUŞU’nun veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması, 

zorunludur. 
7.1. YATIRIM KURULUŞU  tarafından yürütülen yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında; 
a) Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerleme esasları ile yöntemine

ilişkin yeterli özet bilgilerin, 
b) Tavsiyede yer alan yatırım süresi de dahil “al”, “sat” veya “tut” gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma ilişkin

uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerinin, 
c) Yorum ve tavsiyeleri hazırlayanın kimlik bilgilerinin,
yorum ve tavsiye sunulan yatırımcılara, talep edilmesi durumunda açıklanması zorunludur.
7.1. maddenin  (a) ve (b) fıkralarında  yer alan bilgilerin yorum ve tavsiyeye oranla önemli ölçüde uzun

olması durumunda, değerleme ve yöntemlerde herhangi bir değişiklik olmaması kaydıyla, YATIRIM 
KURULUŞU’nun  internet sitesi gibi, MÜŞTERİ  tarafından bilgilere kolayca ve doğrudan ulaşılabilecek bir yere 
açıkça ve dikkat çekici şekilde atıfta bulunulması yeterlidir. 

8. Finansal ilişki veya çıkar çatışmalarının açıklanmasına ilişkin esaslar
“YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU” nda yer aldığı şekli ile uygulanacağı MÜŞTERİ ve YATIRIM 
KURULUŞU tarafından kabul ve beyan edilir. 
Ayrıca YATIRIM KURULUŞU yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini 
etkilemesi muhtemel nitelikteki tüm ilişki ve koşulları, özellikle yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası 
aracına ilişkin önemli finansal çıkarlarını veya ihraççı ile olan önemli çıkar çatışmalarını MÜŞTERİ’ye ayrıca 
açıklamakla yükümlüdür. 
YATIRIM KURULUŞU’nun bu yükümlülüğü YATIRIM KURULUŞU ile istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme 
çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek ve 
tüzel kişiler için geçerlidir. 
Sunulan yorum ve tavsiyelere konu ihraççı ile YATIRIM KURULUŞU’nun karşılıklı olarak ödenmiş sermayelerinde 
veya oy haklarında %1 veya daha fazla oranda sahip oldukları paylara, sahip oldukları yönetim imtiyazına, 
aralarındaki kredi sözleşmesi, kira kontratları gibi diğer önemli finansal ilişkiler bulunması durumunda, bunlara 
ilişkin bilgiler YATIRIM KURULUŞU tarafından MÜŞTERİ’ye ayrıca açıklanacaktır. 

9. Sözleşme Taraflarının Birbirine Bilgi Verme Esasları
YATIRIM KURULUŞU, MÜŞTERİye yapacağı bildirimlerde Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Ile Yan Hizmetlere İlişkin 
Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkinda Tebliğ hükümlerini aynen uygulayacaktır. 
YATIRIM KURULUŞU MÜŞTERİ’ye yapacağı bildirimlerde ; 
 İçeriğine ilişkin olarak; gönderdiği bildirimlerin, özellikle sayısal rakamları karışıklığa ve yanlış anlamaya

yer vermeyecek şekilde konusunu ve hukuki dayanağını açıkça belirtmek zorundadır.
 Şekline ilişkin olarak ; Kurulun Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt

Düzeni Hakkinda Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
YATIRIM KURULUŞU tarafından MÜŞTERİ’ye gönderilecek Hesap Ekstreleri ve diğer bildirimler için 
yapılacak postalama giderleri MÜŞTERİ hesabında gerekli açıklama yapılarak mahsuben YATIRIM 
KURULUŞU tarafından re’sen tahsil edilir. 
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10. Yatırım Önerilerinin Hazırlanması ve MÜŞTERİlere Bildirim Esasları
MÜŞTERİ’ye yazılı, sözlü ve görsel olarak sunulan yatırım önerileri, raporlar, yurtiçi ve yurtdışı haber akışı ve 
bunlara ilişkin temel gerekçelere dayanarak, çeşitli teknik ve temel analitik ve istatistiksel yöntemlerle 
birleştirilerek Araştırma Müdürlüğü tarafından hazırlanır.  
Her türlü politik, ekonomik ve özel gelişmeler ve bu gelişmelerin olası sonuçlarının piyasalar üzerinde yaratacağı 
etkiler, Araştırma Müdürlüğü bünyesinde çalışan Analistler tarafından takip edilerek senaryolar oluşturulur. 
Senaryo Analizleri ile her bir yatırım aracından beklenen getiriler, farklı yatırım araçlarının dönemsel performans 
beklentileri ölçülür ve yatırım kararları oluşturulur, ekonomik ve politik ortamda yaşanan ani gelişmeleri yakından 
takip ederek, yatırım kararlarında gerekli değişiklikleri yapılır. 
Hazırlanan yatırım önerileri, günlük , haftalık  , aylık olmak üzere çeşitli periyotlarda MÜŞTERİ’ye sözlü olarak 
ve/veya elektronik posta ile bildirilir.  

11. Yatırım Danışmanı
Yatırım Danışmanı/Danışmanlarını tanıtıcı bilgiler YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI BİLGİ FORMU'nda yer 
almaktadır. 
Yatırım Danışmanı/Danışmanlarının YATIRIM KURULUŞU’ndan ayrılması veya değiştirilmesi halinde YATIRIM 
KURULUŞU bu hususu MÜŞTERİ’ye derhal iadeli taahhütlü posta ile bildirmek zorundadır. MÜŞTERİ yeni 
görevlendirilen Yatırım Danışmanını uygun görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak noter ihtarı keşide 
etmek sureti ile fesh edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ sözleşmede belirtilen ücretin fesh tarihine kadar hakedilen 
kısmını Yetkili Kuruluş' a ödemekle yükümlüdür. 

12. Yatırım Kuruluşu’na  Ödenecek Ücret veya Komisyonun Tespiti ve Ödeme Esasları
MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile yapılacak hizmetler karşılığında, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  ile imzalamış 
olduğu Sermaye Piyasası Araçlarının Alım – Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin “Ücret” başlıklı 6’ncı 
maddesinde  belirtilen  Sermaye Piyasası Araçlarının alım-satım işlemleri karşılığında, menkul kıymetlerin işlem 
gördüğü fiyatlarla hesaplanan tutarı üzerinden belirlenmiş oranda komisyon dışında Yatırım Danışmanlığı hizmeti 
için ayrıca bir ücret ödemeyecektir.  

13. Telefon Kayıtlarının Kaydedilmesine Muvafakat Hükmü
YATIRIM KURULUŞU’nun , MÜŞTERİ ile  olan  telefon görüşmelerini yasal mevzuat ve usullerine uygun olacak 
şekilde kayıt altına alacaktır. MÜŞTERİ ,  YATIRIM KURULUŞU  ile  yaptığı telefon görüşmelerinin kayıt edilmesine 
muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. 

14. Delil Şartı
MÜŞTERİ bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde YATIRIM KURULUŞU’nun defter ve kayıtlarının kendi 
mutabakatını içermeleri halinde kesin delil teşkil edeceğini beyan ve kabul eder. İşlemlerde emirlerin sözlü olarak 
verildiği hallerde emrin varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; YATIRIM KURULUŞU’nun 
kayıtları, ancak faks, ATM kayıtları bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı delil başlangıcı ile teyid 
olunabildiği takdirde esas alınacaktır.  YATIRIM KURULUŞU’nun MÜŞTERİ’ye verdiği şifre ile MÜŞTERİ’nin 
elektronik ortama erişimi sağlanmış ise, elektronik ortamda bulunan kayıtlar, yazılı kayıtlar ile eş değerde delil 
olarak değerlendirilecektir.  

15. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi
Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. YATIRIM KURULUŞU, 7 iş günü önceden bildirmek koşulu ile bu 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. MÜŞTERİ de , 2 iş günü önceden bildirmek ve mevcut borçlarını ödemek 
kaydıyle bu sözleşmeyi her zaman için tek taraflı olarak feshedebilir. 

16. Sözleşme Şartlarının Değiştirilmesi
Yazılı veya elektronik ortamda düzenlenen  işbu sözleşmede daha sonra yapılacak değişikliklerin elektronik 
ortamda yapılması mümkün olup MÜŞTERİ  , YATIRIM KURULUŞU’na beyan ettiği elektronik posta adresine 
yapılacak elektronik ortamda bildirim ile sözleşme şartlarında değişiklik yapılmasını  kabul ve beyan eder.  
YATIRIM KURULUŞU bu sözleşmedeki hükümleri (kısmen veya tamamen) borçlar hukuku ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydı ile dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme  hakkına 
sahiptir.YATIRIM KURULUŞU’nun müdahalesi olmaksızın Kurul düzenlemeleri ile değişebilen menkul kıymet 

işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya çıkan durumlar nedeniyle de YATIRIM KURULUŞU’nun tek 
taraflı sözleşme şartlarını  değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
MÜŞTERİ’ye verilecek hizmetin , faiz oranının, cezai şartın, hizmet bedelinin ve benzeri hususların 
MÜŞTERİ aleyhine tek taraflı olarak değiştirilmesi ancak bu hususların MÜŞTERİ’ye elektronik 
ortamda veya yazılı olarak derhal bildirimde bulunmak koşulu ile  mümkün olup değişiklikin 
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bildirilmesini müteakip MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi fesh etme hakkı vardır. MÜŞTERİ bildirimi müteakip 7 gün içinde 
bu değişikliklere itiraz etmediği takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz ettiği takdirde bu sözleşmenin 
15 nolu maddesine göre bu sözleşme fesh edilmiş olacaktır. 

17. Uygulanacak Hükümler
Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurul’u düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.Sözleşmede hüküm 
bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri,Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümler 
uygulanır. 

18. Uyuşmazliklarin Çözümü
Bu sözleşmenin uygulama ve yorumunda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ; 

1- MÜŞTERİ  öncelikle YATIRIM KURULUŞU’ na başvuru yapabilecektir.
2- MÜŞTERİ’nin YATIRIM KURULUŞU’na yaptığı başvuru neticesinde, belirlenen süre zarfında uyuşmazlık

çözüme kavuşturulamaz ise veya yine belirlenen süre içinde YATIRIM KURULUŞU başvuruya cevap
vermez ise Türkiye Sermeye Piyasaları Birliği nezdindeki Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilecektir.

3- Hakem Heyeti, şikâyetleri inceleyerek ön görülen süre içinde kararını vereceği,
4- Hakem Heyeti kararlarında, YATIRIM KURULUŞU’nun Kurul düzenlemelerine, Türkiye Sermeye

Piyasaları Birliği  düzenlemelerine ve/veya Borsa düzenlemelerine aykırılıklarının tespit edilmesi
halinde gerekli idari kararların da alınabilmesi için Kurul, Birlik ve Borsa bilgilendirilecektir.

Tahkim Şartı, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
MÜŞTERİ’nin Mahkemeye gitme veya başka başvuru yollarını kullanma imkanı saklı kalmak kaydıyla,  Sermaye 
Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların Türkiye Sermeye Piyasaları Birliği 
Tahkim Kuralları kapsamında, Türkiye Sermeye Piyasaları Birliği Tahkim Kurulu aracılığı ve tahkim yoluyla 
çözüleceği , Tarafların, Türkiye Sermeye Piyasaları Birliği Tahkim Kurallarını okuyarak, şart, vecibe ve sonuçlara 
uymayı kabul beyan etmişlerdir. 
Bu sözleşmenin uygulama ve yorumunda doğabilecek uyuşmazlıklarda Mahkemeye gidilmesi halinde çözümünde, 
İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlüğü yetkili olacaktır. 
18 maddeden ibaret İşbu Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi taraflar arasında  ...../....../…. Tarihinde 2 (iki) nüsha 
olarak tanzim ve imza olunmuş ve imzalandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir. 

Aşağıda imzası bulunan Müşteri, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi üzerinde yer alan ID bilgisine sahip 
karekodu taşıyan her bir sayfanın tamamının imzalanmadan önce tarafına sunulduğunu, okuduğunu ve 
anlaşıldığını, her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını ve Yatırım Danışmanlığı Çerçeve 
Sözleşmesi’nin bir örneğinin kendisine teslim edildiğini kabul ve beyan eder. 

MÜŞTERİ 
ADI / SOYADI : ................................. 

ADRES : ................................. 

E-POSTA ADRESİ : ................................. 

İMZA : .................................. 

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi 

Vadi İstanbul Park 7B Blok No : 7C Kat : 18 
Sarıyer / İstanbul 

oyakyatirim@oyakyatirim.com.tr 
Tel: 0212 319 12 00 Fax: 0212 351 05 99 

www.oyakyatirim.com.tr 
Çağrı Merkezi: 444 0 414 
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