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YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORM  

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V, No: 55 Sayılı Tebliğ’in 12. Maddesi Gereğince Düzenlenmiş Tanıtıcı Formdur.  

1. Yatırım Danışmanlığına İlişkin İlkeler: 

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , yatırım danışmanlığı faaliyetinin  yürütülmesi sırasında;  

 Yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırmak zorundadır.  

 Müşterilerinin mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım 

kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunur,  

 verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak müşterilere önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair 

herhangi bir garanti veremez,  

 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,  

 Yazılı, görsel veya işitsel biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan 

araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.  

 Yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen bireyler ve kurumlar, “yatırımcı risk-getiri analizi” başlıklı anketi 

doldururlar. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş, bu anketi ve ayrıca yatırımcının vereceği diğer bilgileri kullanarak 

yerindelik testi yapar. Yerindelik testi,  yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak ya da müşteri 

tarafından sunulması özellikle talep edilen ürün ve  işlemler ile müşterinin yatırım amaçlarına, mali durumuna, 

bilgi ve tecrübesine dair alınan bilgilerin  uyumlu olup olmadığının yatırım kuruluşları tarafından 

değerlendirilmesidir. Yatırım danışmanlığı hizmetini almak isteyen birey ya da kurumlar, yerindelik testinin 

yapılabilmesi için yatırım danışmanlığı çerçeve sözleşmesi ekinde verilen formları eksiksiz doldurmak 

zorundadırlar. Yatırımcılar yerindelik testinden aldıkları sonuçlara göre     

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı birimi,  anlık, günlük, haftalık, aylık veya yıllık ekonomik, siyasal ve 

sosyal gelişmeleri değerlendirerek ilgili vadelere ışık tutan analizlerini yatırımcılar ile www.paramineyapayim.com adresli 

web sitesi veya çeşitli iletişim kanalları yoluyla paylaşır. Bu analizlerin uygulanmasında temel analiz ve teknik analiz 

yöntemleri ile diğer kantitatif ve kalitatif yaklaşımlar uygulanır.  

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı birimi, hazırladığı rapor, analiz,  öneri ve yatırım danışmanlığı 

faaliyetinde kullandığı  diğer materyallerde sözü geçen bütün yöntemleri, yatırımcıya ek olarak sunar ve yatırımcının talep  

etmesine gerek kalmadan analiz yöntemleri konusunda yatırımcıyı bilgilendirerek, finansal okur-yazarlığın geliştirilmesine de 

katkıda bulunur.   

2. Yatırım Danışmanlığı Kapsamında Sunulacak Bilgi ve Tavsiyelerin Oluşturulmasında Kullanılan Kaynaklar 

2.1 Kaynaklar  

Yatırım danışmanlığı faaliyetine konu olan bütün rapor, analiz, video ve diğer materyallerde kaynaklarını açıklar. Bu 

kaynakların başlıcaları;  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Bakanlıkların çıkarmış 

olduğu raporlar  ve tahminler, Devlet Planlama Teşkilatı rapor ve öngörüleri vb. resmi kaynaklar ve bu kaynaklarda yer alan 

her türlü istatistiki veriler. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) sertifikalı 

ücretli veri dağıtım kanalları (Matriks, Reuters, Bloomberg, Forex, Finnet). İMKB’ye açıklanmış ve bağımsız denetimden 

geçmiş şirket bilanço ve gelir tabloları ile şirketlerin kamuoyu bildirimleri. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma 

Bölümü ile yerli ve yabancı  kaynaklı ekonomi, şirket, sektör raporları.  

2.2 Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri : 

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı birimi, faaliyetini  yürütürken yukarıda sayılan kaynaklardan 

yararlanarak ilgili istatistiki verileri toplar,  ekonomi ve finans literatürünü takip ederek, geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan 

http://www.paramineyapayim.com/
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yatırım stratejilerinden faydalanır, kendi ekibi ile yatırım stratejileri geliştirerek, bunların geçmiş ve geleceğe dönük 

simülasyonlarını hazırlar ve bilimsel temeli olan her türlü analiz  yöntemlerinden faydalanır.  

Analiz yöntemlerinin en temel parametrelere göre ayrımını vermek gerekirse; Temel Analiz, Teknik Analiz, İstatistiki Analiz, 

Ekonometrik Analiz, Oyun teorisi, Değerleme analizi, Finans tarihi vs’dir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım 

Danışmanlığı birimi, yatırımcının talep etmesine gerek olmadan, kullandığı kaynakları yatırımcılara açıklar. Kaynağın 

belirtilmesinin unutulması ve talep edilmesi durumunda kaynağını ayrıca açıklamakla yükümlüdür.  

3. Bilgi ve Tavsiyelerin Müşteriye Sunuluş Biçimiyle ilgili Esaslar: 

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı, yukarıda  bahsi geçen bilgi ve tavsiye paylaşımını 

http://www.paramineyapayim.com adresindeki web sitesi, e-mail, telefon ve internetin sağladığı diğer imkanlar  ile paylaşır.  

http://www.paramineyapayim.com isimli internet adresi, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı biriminin 

resmi yatırım danışmanlığı web sitesidir.  

Yatırım Danışmanlığı çerçevesinde içerik, vade, öneri kapsamı, risk- getiri uygunluğu, bilgi ve veri detayları farklılık gösteren 

çeşitli danışmanlık ürünleri müşteriler ile paylaşılır. Bu ürünler e-mail, internet sayfaları, kısa mesaj servisi (SMS) ağırlıklı 

olmak üzere yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla müşteriler ile paylaşılır.  

Ürünlerin yayınlanma periyotları içeriklerine ve piyasa gelişmelerine göre seanslık, günlük, haftalık, aylık veya anlık olarak 

değişiklik gösterebilir. Yatırım Danışmanlığı ürün ve tavsiyelerinin ilgili müşteriler ile aynı anda ve mümkün olan en seri 

biçimde paylaşılması esastır. Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan bireysel ve kurumsal müşteriler, 

www.paramineyapayim.com  sayfalarında bulunan “Yatırım Danışmanlığı” sayfalarına erişim hakkına sahip olurlar.  

Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan bireysel ve kurumsal müşterileri, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım 

Danışmanlığı Bölümü’ne  e-mail, telefon ve internet sayfaları üzerinden soru yöneltebilirler.  

4. Olası Çıkar Çatışmaları  

Yatırım danışmanları, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını 

etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım 

Danışmanlığı, müşterilerin  piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin  gözetilmesi konusunda en 

iyi gayret esası ile hareket eder.  

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanlığı çalışanları,  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. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş 

Yatırım Danışmanlığı, 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.  

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanlığı, aracı kurum  gelir yapısından kaynaklanabilecek olası çatışmalara 

karşı müşteri  çıkarlarını her zaman öncelikli tutar. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanlığı çalışanları,  kendi 

çıkarlarını gözeterek müşteri aleyhine sonuçlanabilecek öneri  ve işlemlerde bulunamazlar.  

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanlığı, farklı risk profillerine sahip yatırımcı kitlelerine kısa, orta ve uzun 

vadeli olmak  üzere özelleştirilmiş yatırım stratejileri sunar. Bu stratejilerde hedeflenen getiriye profile uygun risk anlayışı ile 

ulaşmak temel amaç olarak belirlenir. Yatırım tavsiyeleri, hedeflere ulaşma amacıyla uygulanabilecek strateji ve eylem 

planlarını içerir.  

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı, farklı risk  gruplarına  önerdiği tüm yatırımları sonuçlanıncaya 

kadar  sürekli takip eder, bilgilendirme sağlar ve zamanlama konusunda  yönlendirici önerilerde bulunur.    

  

http://www.paramineyapayim.com/
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Yerindelik Testi  

Yatırım kuruluşunun bir müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım  danışmanlığı hizmeti sunmak üzere çerçeve 

sözleşmesi imzalamasından önce “yerindelik testi”  uygulaması zorunludur.  

Yerindelik testi, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak ya da müşteri 

tarafından sunulması özellikle talep edilen ürün ve  işlemler ile müşterinin yatırım amaçlarına, mali durumuna, bilgi ve 

tecrübesine dair alınan bilgilerin  uyumlu olup olmadığının yatırım kuruluşları tarafından değerlendirilmesidir.  

Yatırım danışmanlığı hizmeti yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulur.   

(2) Yerindelik testinin yapılabilmesi için yatırım kuruluşu müşteriden aşağıda yer alan  hususlar hakkında yazılı bilgi alır ve 

buna uygun standart formları geliştirir.   

a) Müşterinin yatırım amaçlarına ilişkin olarak; yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri,   

b) Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına  ilişkin olarak; gelir düzeyi ve 

malvarlığı hakkında bilgi,  

c) Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri  anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup 

olmadığına ilişkin olarak;  

- müşterinin yaşı ve mesleği,  

- eğitim  durumu,  

- genel ya da profesyonel müşteri olduğu,  

- geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan  sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi, sıklığı  

(3) Yatırım kuruluşunun müşterinin mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak  yeterlilikte olup olmadığına ilişkin 

yapacağı değerlendirme, müşterinin gelir düzeyi ve malvarlığı  hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır.   

(4) Profesyonel müşteriler ile ilgili olarak bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde  yer alan bilgilerin alınması 

zorunlu değildir.   

(5) Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan  bilgi vermesi durumunda bu 

müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti  sunulamaz. Bu durumda yatırım kuruluşu müşteriyi 

kendisine söz konusu hizmetlerin verilemeyeceğini  yazılı olarak bildirmek zorundadır.   

(6) Müşterinin yerindelik testi için verdiği bilgilerin incelenmesi sonucunda, müşteri  tarafından sunulması özellikle talep 

edilen ürün ve işlemlerin müşteri açısından yerinde olmadığı  sonucuna ulaşırsa, müşteriye söz konusu ürün ve hizmetlere 

ilişkin bireysel portföy yöneticiliği veya  yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. Bu durumda yatırım kuruluşu, portföy 

yöneticiliği veya  yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulması talep edilen ürün ya da hizmetin, yatırım amaçları,  

mali durumu ve bilgi ve tecrübesi çerçevesinde müşteri için yerinde bulunmadığını yazılı olarak  bildirmek zorundadır.   

(7) Müşteri, yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Yatırım  kuruluşu, belirli dönemler itibariyle söz 

konusu bilgilerin güncellenmesini müşteriden talep edebilir.  

(8) Yerindelik testinin yapılması için alınan tevsik edici bilgi ve belgeler ile beşinci ve altıncı  fıkralar uyarınca yapılan 

uyarıların bir örneği Kurulun Seri: V, No: 6 sayılı “Aracılık Faaliyetinde  Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”inde belirlenen 

süreler kapsamında saklanır.  
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YATIRIM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ (YAT) 

 
I. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER  

1. Bir taraftan Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 29, 34876 Yakacık-Kartal / İSTANBUL adresinde mukim Gedik Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. (kısaca GEDİK YATIRIM) ile diğer taraftan “Yatırımcıyı Tanıma Formu”nda ayrıntılı olarak kendisi 

hakkında bilgi verilen .................................................................................. (kısaca YATIRIMCI)bir araya gelerek sermaye 

piyasasında, yatırım danışmanlığı yapmak üzere aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. 

2. Aracı Kurum Yatırımcı’nın kimliğini, nüfus cüzdanı veya ehliyetinin aslını görmek ve bir kopyasını sözleşmenin ekinde 

saklamak suretiyle tespit edecektir. Yatırımcı’nın tüzel kişi olması durumunda Yatırımcı Aracı Kurum’a tüzel kişiliğe ait bilgi 

ve belgelerin; tüzel kişilik adına işlem yapmaya yetkili gerçek kişilerin yetkilendirme kararlarının ve bu kişilerin kimlik 

bilgilerinin birer kopyasını verecektir.  

3. Yatırımcı, SPK Tebliği Seri: V No: 46 Madde: 12 çerçevesinde, bu sözleşmenin eklerinde yer alan ve Yatırımcı’nın risk ve 

getiri tercihleri ile yatırım amacı ve mali durumu hakkında bilgi edinme amaçlı standart Yatırımcı Tanıma Formunu 

dolduracaktır. Bu bilgiler Yatırımcıların risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla istenmekte olup doğruluğu Aracı Kurum’ca kabul 

edilir. Bu formdaki bilgilerin değişmesi halinde, Yatırımcı tarafından güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Aracı 

Kurum’un yaptığı işlemlerde söz konusu form esas alınacaktır. Yatırımcı’nın bu bilgileri vermekten kaçınması halinde, 

sorumluluk kendisine ait olacaktır. Bu durumda Yatırımcı’nın, bu formlarda yer alan bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı 

beyanı imzalaması gerekmektedir.  

4. Yatırımcı, Aracı Kurum nezdinde veya aracılığıyla yapacağı, kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat 

başkası hesabına hareket etmediğini; kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, bu işlemleri yapmadan 

önce kimin hesabına hareket ettiğini Aracı Kurum’a mutlaka yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu ve bu zorunluluğa 

uymamanın cezai müeyyideye tabi olduğunu kabul ve beyan eder.  

Aracı Kurum'a karşı, Yatırımcı'dan başka yalnızca, Aracı Kurum'a imza örnekleri ve kimlik fotokopileri verilmek suretiyle ve 

noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname veya tüzel kişi imza sirküleri ile tasarrufa yetkili oldukları Yatırımcı tarafından 

bildirilmiş olan kimseler, tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Yatırımcı 

tarafından Aracı Kurum'a bildirilinceye kadar Aracı Kurum yönünde geçerli olacaktır, bu değişiklikler gerekli yasal belgelerle 

birlikte Aracı Kurum'a bildirilecektir.  

Yatırımcı temsil ve ilzamına ilişkin değişiklikleri aynı gün Aracı Kurum’a bildirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu bildirim 

yapılmadığı halde, kanunen aksi öngörülmedikçe Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde veya başkaca herhangi yayın organında 

yapılabilecek bir ilan Aracı Kurum'u hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Genel vekaletnamelerin, metinlerinde özel olarak bir 

yetki daraltımı yer almış olmadıkça, Aracı Kurum ile olan ilişkilerde tasarrufta bulunma ve hesapla ilgili tüm ilişkilerde 

Yatırımcı’nın Aracı Kurum'a karşı temsili yetkisini verdikleri kabul edilir. Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup, yetkinin 

münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse Aracı Kurum her bir imza yetkisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul 

edebilir.  

5. Aracı Kurum, Yatırımcının ve yetkili temsilcilerinin kimliğini, imzalarını, kendisine tevdi edilen imza örneklerini 

karşılaştırarak tespit eder. Aracı Kurum, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak olup, ilk bakışta fark edilemeyecek 

olan imza benzerliklerinin sonuçlarından kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. Aracı Kurum, hesap 

üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekâlet belgelerinin ve/veya diğer belgelerin 

sahteliğinden kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil 

tüm çalışanları yatırımcılardan hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul 

kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname alarak yatırımcı adına işlem 

yapamazlar.  
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II. SÖZLEŞMEDE KULLANILACAK KISALTMALAR  

6. Bu sözleşmede yer alan:  

Kanun: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu  

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu  

Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca bu sözleşme konusu işlemlerin 

yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış diğer piyasaları  

Sermaye Piyasası Araçları: Kanun’un 3.maddesinin birinci fıkrasının “ş” bendinde belirlenen menkul kıymetler ve diğer 

sermaye piyasası araçlarını  

Mevzuat : T.C. Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Yönetmelikleri, İlke Kararları, 

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

Yönetmeliği, Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatı, ifade eder.  

III. SÖZLEŞMENİN KONUSU  

7.  İşbu Sözleşmenin konusu Aracı Kurum'un, karşılığında maddi menfaat temin etmek suretiyle, Yatırımcı’ye sermaye 

piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda 

yönlendirici nitelikte yazılı, sözlü ve görsel yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunmasıdır.  

IV. TANITICI FORM  

8. İşbu sözleşmenin imzalanmasından önce Aracı Kurum, Kurul’un Seri: V No: 55 sayılı tebliğinin 12. maddesi uyarınca 

hazırlanan Tanıtıcı Formu Yatırımcı’ya sunmuştur.  

V. YATIRIM DANIŞMANI  

9. Aracı Kurum, işbu sözleşme kapsamındaki yatırım danışmanlığı faaliyetlerinin yürütülmesi için, özgeçmişi sözleşmenin 

ekinde yer alan ve Kurul düzenlemeleri uyarınca gerekli nitelikleri haiz Yatırım Danışmanı’nı, Yatırımcı’ya yatırım danışmanı 

olarak teklif etmiş, Yatırımcı de bunu kabul etmiştir. Yatırım Danışmanı’nın Aracı Kurum’dan ayrılması veya Aracı Kurum 

tarafından değiştirilmesi durumunda Aracı Kurum bu durumu derhal Yatırımcı’ye bildirecek, Yatırımcı, yeni görevlendirilen 

yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.  

VI. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKELER  

10. Aracı Kurum, işbu sözleşme kapsamında yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında:  

a. Yatırımcı’ya gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunamaz, 

b. Yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırmak zorundadır, 

c. Yatırımcı’nın mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını 

almasını sağlayacak yönde tavsiyelerde bulunur,  

d. Verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak yatırımcıya önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir 

garanti veremez,  

e. Doğrudan veya dolaylı olarak kendisi ile yatırımcı arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle yatırımcının menfaatini 

gözetir,  
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f. yatırımcılar arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise yatırımcılerına adil davranmakla yükümlüdür. Yazılı, 

görsel veya işitsel biçimde yatırımcıya duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, 

yatırımcıya duyurmadan önce kendisi veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.  

 VII. TARAFLARIN BİRBİLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI  

11. Aracı Kurum’ca gönderilecek belge, bilgi, ihtar, ihbar, her türlü doküman, her türlü yazışma, tebligat, Yatırımcı’nın kanuni 

ikametgah olarak bildirdiği bu sözleşmedeki adresine gönderilecektir. Yatırımcı, adresinin değiştiğini noter marifetiyle veya 

yazılı olarak bildirmediği takdirde Aracı Kurum’ca bilinen adresine yapılacak ihbarı geçerli kabul eder. Aracı Kurum'un yasal 

ikametgah ve tebliğ adresi Ticaret Sicilinde kayıtlı olan yasal merkezidir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un bu konuda Ticaret 

Sicilinde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir. Yatırımcı'nın yasal ikametgahı ve tebliğ adresi işbu 

sözleşmede belirtilmiştir. Aracı Kurum'a bu adresteki değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe, Yatırımcı’nın ikametgahı ve 

tebligat adresi sayılmaya devam edecektir.  

VIII. YERİNDELİK TESTİ 

12. Aracı kurumun bir müşteriye yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere sunduğu bu çerçeve sözleşmesini imzalasa dahi 

“yerindelik testi”  uygulaması zorunludur. Yerindelik testi bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yerindelik testi, bireysel 

portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak ya da müşteri tarafından sunulması özellikle 

talep edilen ürün ve  işlemler ile müşterinin yatırım amaçlarına, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine dair alınan bilgilerin  

uyumlu olup olmadığının yatırım kuruluşları tarafından değerlendirilmesidir.  

13. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulur.  Yerindelik testinin yapılabilmesi için 

aracı kurum müşteriden aşağıda yer alan  hususlar hakkında bu sözleşme ekinde sunulan konularda yazılı bilgi alır ve Ekte 

sunulan formların yatırım danışmanlığını alacak birey ya da kurum tarafından doldurulması zorunludur.   

14. Ekte sunulan formlarda,  yatırım danışmanlığı hizmeti alacak müşterinin yatırım amaçlarına ilişkin olarak, yatırım süresi 

ile risk ve getiri tercihleri, gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında bilgi,  Müşterinin portföyünde veya hesabında 

gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri  anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı 

ve mesleği, eğitim  durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan  sermaye 

piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi, sıklığı bilgilerini kapsar ve bu bilgiler hiçbir surette başka kurum 

ya da bireylerle paylaşılmaz.  

15. Aracı kurumun müşterinin mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak  yeterlilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı 

değerlendirme, müşterinin gelir düzeyi ve malvarlığı  hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır.   

16. Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan  bilgi vermesi durumunda bu 

müşteriye yatırım danışmanlığı hizmeti  sunulamaz. Bu durumda aracı kurum müşteriyi kendisine söz konusu hizmetlerin 

verilemeyeceğini  yazılı olarak bildirir.    

17. Müşterinin yerindelik testi için verdiği bilgilerin incelenmesi sonucunda, müşteri  tarafından sunulması özellikle talep 

edilen ürün ve işlemlerin müşteri açısından yerinde olmadığı  sonucuna ulaşırsa, müşteriye söz konusu ürün ve hizmetlere 

ilişkin yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. Bu durumda aracı kurum, yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında 

sunulması talep edilen ürün ya da hizmetin, yatırım amaçları,  mali durumu ve bilgi ve tecrübesi çerçevesinde müşteri için 

yerinde bulunmadığını hem www.paramineyapayim.com sitesi üzerinden göndereceği e-posta, sms mesajı ve hem de yazılı 

olarak  bildirir.    

18. Müşteri, yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Aracı kurum, belirli dönemler itibariyle söz 

konusu bilgilerin güncellenmesini müşteriden talep edebilir.  

19. Yerindelik testinin yapılması için alınan tevsik edici bilgi ve belgeler ile 17. 18. Ve 19. Amddeler  uyarınca yapılan 

uyarıların bir örneği Kurulun Seri: V, No: 6 sayılı “Aracılık Faaliyetinde  Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”inde belirlenen 

süreler kapsamında saklanır. 

  

http://www.paramineyapayim.com/


 
 

5 

GEDİK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 29,  34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL    T:0216. 453 00 00,  F 0216. 377 11 36                   

Form No : YAT /0513/1.1 BİRİNCİ VERSİYON. BİRİNCİ SÜRÜM. SON GÜNCELLEME : 01 MAYIS 2013)              

IX. YATIRIM ÖNERİLERİNİN HAZIRLANMASI VE MÜŞTERİYE BİLDİRİM ESASLARI  

20. Yatırım danışmanlığı faaliyetlerini Aracı Kurum bünyesinde özel bir araştırma merkezi ve bu merkezdeki yatırım 

danışmanlarıyla yürütür. 

21. Araştırma merkezinde, Araştırma uzman ve uzman yardımcıları  

her türlü ulusal veya uluslararası makro ekonomik rapor,  

şirket raporları,  

hisse değerleme raporları,  

FX piyasaları ve FX piyasası enstrümanları raporları 

Emtia piyasalarına ilişkin rapor,  

tahvil ve bono piyasalarına ilişkin rapor,  

A ve B tipi Fon performans raporları ve fon portföy önerileri,  

Bireysel emeklilik sistemindeki fonlara ilişkin analiz ve raporları, 

SPK düzenlemeleriyle hayata geçecek yeni menkul kıymetlere (Sukuk, kira sertifikaları vs) ilişkin raporlar hazırlar.  

Yatırım danışmanları, yatırım önerilerini, araştırma uzmanları tarafından  hazırlanan raporlara dayandırır. Araştırma 

raporları, yurtiçi ve yurtdışı haber akışı ve bunlara ilişkin temel gerekçelere dayanarak, çeşitli teknik ve temel, analitik ve 

istatistiksel yöntemlerle birleştirilerek hazırlanır.  

Araştırma uzmanları, her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedefleri verirken, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğunu 

açıkça belirtir ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımları açıklar.  

Senaryo Analizleri ile her bir yatırım aracından beklenen getiriler, Yatırım Danışmalığı Bölümü tarafından değerlendirilerek 

farklı yatırım araçlarının dönemsel performans beklentileri ölçülür ve yatırım kararları oluşturulur. 

Her türlü politik, ekonomik ve özel gelişmeler ve bu gelişmelerin olası sonuçlarının piyasalar veya menkul kıymet üzerinde 

yaratacağı etkiler, Aracı Kurum bünyesinde oluşturulmuş Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma  Merkezi tarafından takip edilir 

ve senaryolar oluşturulur. 

22. Yatırım danışmanı, aracı kurum, Yatırım danışmanlığı Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan her türlü rapor, bülten, 

değerleme, yorum, analiz ve senaryoları  Yatırımcı’ya yazılı, sözlü ve/veya internet üzerinden SMS mesajı, e-posta, video ya 

da doküman dosyaları olarak sunar. 

23. Yatırım Danışmalığı Bölümü, olağan toplantılarına ek olarak, ekonomik ve politik ortamda yaşanan ani gelişmeleri 

yakından takip ederek, yatırım kararlarında gerekli değişiklikleri yapar ve bu değişiklikleri anında yatırımcısına, yazılı, sözlü 

ve/veya internet üzerinden SMS mesajı, e-posta, video ya da doküman dosyaları olarak aktarır. 

24. Yatırım Danışmanlığı Bölümü’nün amacı, Yatırımcıların, kendilerine özel finansal ölçütler ve hedefler doğrultusunda, 

çeşitli yatırım alternatiflerini getiri ve risk bazında karşılaştırmalarına zemin hazırlamaktır. Oluşturulan stratejiler ışığında 

hazırlanan yatırım önerileri, alınan danışmanlığın niteliğine göre, anlık, günlük haftalık veya aylık olarak Yatırımcı’ya yazılı, 

sözlü, e-posta, internet üzerinden, ve/veya elektronik araçlar ile bildirilir.  

25. Yatırım Danışmanlığı Bölümü tarafından hazırlanan her türlü doküman, rapor, video, alım-satım önerisi 

www.paramineyapayim.com sitesi üzerinden yatırımcıya SMS, E-posta, İnternet 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, yatırımcıya gönderilen SMS’lerin 

ulaşmaması gibi elde olmayan teknik aksaklıklar nedeniyle yatırımcı tarafında oluşabilecek zararlar veya oluştuğu iddia 

edilecek zararlarda  Aracı Kurum sorumlu değildir. Aracı kurum, kendi tarafında oluşabilecek teknik aksamalar durumunda 

anında müdahale etmek ve sorunu çözmek konusunda  gerekli çabayı gösterir.  

26. Yatırım Danışmanlığı Bölümü tarafından hazırlanan her türlü doküman, rapor, video, alım-satım önerisi yatırımcıya 

ulaştırıldıktan sonra, Aracı Kurum bu rapor, analiz, webinar veya video’ları üzerinden 1 gün (24 saat) geçtikten sonra ücretsiz 

olarak Örnek Çalışma, Duyuru veya Tanıtım amacıyla www.paramineyapayim.com sitesi veya anlaşma yapılmış diğer finans 

siteleri  üzerinden ücretsiz olarak yayınlayabilir. Yatırımcı  bu faaliyeti peşinen kabul eder.    

http://www.paramineyapayim.com/
http://www.paramineyapayim.com/
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X. ARACI KURUMA ÖDENECEK ÜCRET veya KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI  

27. Yatırım danışmanlığı faaliyetlerine uygulanacak masraf, ücret ve komisyonlar yürürlükteki mevzuatın çerçevesinde ve 

Aracı Kurum'un cari tatbikatına göre, Aracı Kurum tarafından objektif olarak tespit edilir. 

28. Yatırım danışmanlığı hizmetini alacak yatırımcı www.paramineyapayim.com isimli Gedik Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin resmi yatırım danışmanlığı web sitesinde ilan edilen farklı kategorilerdeki yatırım danışmanlığı hizmeti ücretlerini 

inceleyerek arzu ettiği yatırım danışmanlığı hizmetini, web sitesi üzerinden kredi kartıyla, banka havalesi yoluyla ya da  

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de hesabı varsa bu hesaptan ödenmesi seçeneğini seçerek ödeme yapabilir. 

29. Yatırım danışmanlığı hizmeti ürünleri için, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık ücretler 25. Maddede belirtilen web 

sitesinde ilan edilir. Ücretlere KDV dahildir. Yatırımcı arzu ettiği hizmet için, arzu ettiği danışmanlık süresini seçerek, web 

sitesinde sunulmuş ödeme seçeneklerinden biriyle yapar. Ödemenin yapıldığına ilişkin dekont ya da buna benzer ödeme 

belgesi, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ibraz edildiği andan sonra en geç 24 saat içinde yatırım danışmanlığı 

hizmetini almaya başlar. 

30. Yatırımcının danışmanlık hizmeti ücretini kredi kartı ile yapması durumunda, ödeme yapıldığı ve hizmet tutarı sorunsuz 

bir şekilde Aracı Kurum hesabına geçtiği andan itibaren danışmanlık hizmetini almaya başlar. 

31. Yatırımcının danışmanlık hizmetini banka havalesi yoluyla satın almayı seçmesi durumunda, yapılan havalenin açıklama 

kısmında hangi danışmanlık hizmetinin alındığının açıkça belirtilmesi ve  Bu dekontun Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş’ne 

fax, e-posta veya normal posta ile gönderilmesi gerekmektedir. İlgili havale dekontu Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne 

ulaştığı andan itibaren 24 saat içinde danışmanlık hizmeti almayı seçtiği ürün sayfalarına giriş izni verilir. 

32. Yatırımcı satın aldığı danışmanlık hizmet bedelinin Aracı Kurum  nezdinde bulunan hesabından çekilmesi seçeneğini 

seçerse, kendi hesabından tahsilat yapıldıktan sonra, hizmeti almaya başlar. Eğer hesabında danışmanlık hizmet bedelini 

karşılayacak bakiye yeterli değilse, bu durum yatırımcıya iletilerek, bakiyeyi tamamlaması istenir. Bakiye tamamlandıktan ve 

danışmanlık hizmet bedeli Aracı Kurum hesaplarına geçtikten sonra, danışmanlık hizmeti almaya başlar. 

33. Yatırımcı, bir veya birden fazla yatırım danışmanlığı hizmetini almaya başladığı andan itibaren, bu hizmetin ne zaman 

sona ereceği  www.paramineyapayim.com isimli web sitesinde yatırımcının kişisel özel sayfasında yer alır. Danışmanlık 

hizmet süresinin bitmesine bir hafta kala, yatırımcıya  otomatik olarak gönderilecek SMS ve elektronik posta ile danışmanlık 

hizmet süresinin ne zaman sona ereceği bildirilir. Sürenin bittiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, hizmetin yatırımcı 

tarafından yeniden satın alınmaması veya yeni bir ödemenin yapılmaması durumunda, danışmanlık hizmeti sona erer. 

34. Aracı Kurum’un sunduğu yatırım danışmanlığı hizmetlerinin ücretsiz alınabilmesi için, daha önce aracı kurumun başka bir 

şubesinde aktif hesabı olmaması kaydıyla, yatırımcının Mecidiyeköy-Perpa şubesinde yatırımcı hesabı açtırması ve Kurum 

tarafından Yatırımcı’ya duyurulan aylık minimum işlem hacmini Mecidiyeköy-perpa şubesi nezdinde gerçekleştirmesi 

gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmediği takdirde, yatırım danışmanlığı kapsamında verilen hizmet karşılığında 

www.paramineyapayim.com sitesinde belirlenen aylık danışmanlık hizmet bedeli, Aracı Kurum tarafından Yatırımcı 

hesabından tahsil edilecektir. 

35. Aracı Kurum yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan 

değişiklikler, Aracı kurum tarafından www.paramineyapayim.com sitesinde ilan edilecek, Yatırımcı’ya SMS, e-posta yoluyla 

tebliğ edilecek ve Yatırımcı’ya bildirimden 7 (yedi) gün sonra geçerli olacaktır. Ücret artışından ve bildirimden önce yatırım 

danışmanlığı hizmetine abone olmuş ve belirli bir  süre için ücretini ödemiş olanlar, satın aldıkları hizmet süresi bitimine 

kadar ücret artışlarından etkilenmeyeceklerdir. Yatırım danışmanlığı hizmetine ilişkin masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili 

bütün vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler ve yürürlükteki mevzuattan doğan diğer ödemeler Yatırımcı'ya aittir. 

36. Aracı Kurum’un sunduğu yatırım danışmanlığı hizmeti sonucunda hesabında meydana gelecek eksi bakiyeler, bir ikaza 

gerek kalmaksızın Yatırımcı tarafından nakden ve defaten ödenecektir. Aksi takdirde yatırımcının hesabında oluşan eksi 

bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibariyle muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere, Takasbank A.Ş.’nin 

uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere kredi faizinin 3 katı oranında temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte 

Aracı Kurum’a ödenecektir. Temerrüt faizi, günlük olarak anaparaya eklenmek kaydıyla ve bileşik olarak tahsil edilir.  

http://www.paramineyapayim.com/
http://www.paramineyapayim.com/
http://www.paramineyapayim.com/
http://www.paramineyapayim.com/
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XI. DELİL ŞARTI  

37. Aracı Kurum'un Yatırımcı mutabakatı içeren her türlü defter, kayıt ve belgeleri, Aracı Kurum ile Yatırımcı arasındaki 

ilişkilerde, HUMK 287. maddesi uyarınca münhasıran delil niteliğindedir. Kurul düzenlemeleri saklıdır.  

 

XII. UYGULANACAK HÜKÜMLER  

38. İşbu sözleşmede hüküm olunmayan hallerde Kurul düzenlemelerinin, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan 

hallerde ise genel hükümlerin uygulanacağını taraflar kabul ve beyan ederler. Bu sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı 

hükümleri uygulanmaz. Taraflar arasında daha önce akdedilmiş sözleşmeler ile bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra 

akdedilecek Sözleşmeler bu sözleşmeden ayrı olarak geçerli ve yürürlükte olacaktır.  

Yatırımcı, yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girebilecek her türlü mevzuatın tüm hükümlerini bildiğini ve bunların bu 

Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.  

XIII. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:  

39. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Adliye Mahkemeleri ve icra 

Daireleri yetkilidir.  

XIV. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ  

40. Sözleşme süresizdir. Yatırımcı ve Aracı Kurum karşılıklı olarak feshi ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. 

Yatırımcı’nın söz konusu fesih imkanını kullanabilmesi Aracı Kurum’un her türlü hak ve alacaklarını tahsil ve Yatırımcı’nın 

bütün borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydı ile mümkündür. 

41. Yatırım danışmanlığı alan kurum ya da bireyin, yatırım danışmanlığı hizmetlerinin ifası için hazırlanan rapor, analiz, 

dokuman, video, portföy tabloları vb. diğer ürünleri yazılı görsel basında veya elektronik ortamda, internette, sosyal 

medyada ve diğer yollarla yaydığının tespiti durumunda, Aracı Kurum tarafından tek taraflı olarak fesh edilebilir. Fesih 

durumunda, fesihe sebep olan gelişmeler ve deliller bir rapor halinde hizmeti alan kurum ya da bireye, ayrıca hukuki 

işlemlerin başlatılması için, Aracı Kurum Hukuk Departmanına gönderilir. Birey ve kurumların bu maddede belirtilen 

nedenlerle sözleşmenin fesih kararına karşı  yargı yolları açıktır.   

XV. SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ  

42. Aracı Kurum, bu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri (kısmen veya tamamen) değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum 

bu değişiklikleri Yatırımcı'ya iadeli taahhütlü mektupla bildirecektir. Yatırımcı, bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 7 (yedi) 

gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. 

İtiraz halinde ise sözleşme itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda fesih edilmiş sayılacaktır.  

XVI. SORUMLULUK  

43. Yatırımcı, yatırım kararlarını alırken Aracı Kurum tarafından iletilen tavsiyeleri dikkate almak konusunda tamamen 

serbesttir. Aracı Kurum, yatırım danışmanlığı faaliyetini yerini getirirken gereken özen ve titizliği gösterecek ancak 

Yatırımcı’nın, yatırım danışmanının ilettiği yatırım önerilerine istinaden yaptığı yatırımlardan dolayı herhangi bir şekilde 

zarara uğramasından, kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır.  

XVII. DİĞER HÜKÜMLER  

44. İşbu sözleşme birden fazla yatırımcı tarafından imzalandığı takdirde Yatırımcı(lar) bütün hükümlerden müştereken ve 

müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. Yatırımcı(lar) başka herhangi bir talimata gerek olmadan birinin ve/veya birkaçının, 

hepsi adına sözleşme hükümlerini her yönden münferiden ve tam olarak uygulamaya yetkili bulunduğunu, bu şekilde 

yapılan tüm işlemlerden ve sonuçlardan dolayı her türlü sorumluluğun taraflarına ait olduğunu, Aracı Kurum’un hesap 

sahiplerinden birine yapacağı tebligat veya bildirimlerin diğer hesap sahiplerinde de yapılmış sayılacağını kabul beyan ve 

taahhüt ederler.  
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YATIRIMCI toplam 8(sekiz) sayfa ve 44 (kırkdört) maddeden ibaret olan bu sözleşmenin tamamını dikkatle okuduğunu, tüm 

hükümlerini anladığını ve bütün koşullarını kabul ettiğini; sözleşmenin her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, 

önceki sayfalar imzalanmamış olsa da tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu; bu sözleşmenin gereğini aynen yerine 

getireceğini; sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanacak zararlar nedeniyle GEDİK YATIRIM’a zarar tazmini 

amacıyla başvurmayacağını gayrikabili rücu olarak, peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  

İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 44 (kırkdört) madde,  “Yatırımcıyı Tanıma Formu”, “Yerindelik Testi” formları ile geçerli 

olup her iki tarafça da  ............/.........../................... tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bir nüshası 

YATIRIMCI' ya verilmiştir. 

 

YATIRIMCI AD / SOYAD                GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 

 

 

YATIRIMCI İMZA 
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Müşteri Bilgileri Formu 

Bilgilendirme Formu  “Bireysel” ve “Kurumsal” olarak ayrılmıştır. Lütfen size hitap eden 

bölümü doldurunuz.   

BİREYSEL KURUMSAL 

Adı  Şirket Ünvanı 
 
 

Soyadı  
Şirket Tic. Sicil 
No. 

 

E-Posta  E-Posta  

Cep Telefonu*  Cep Telefonu*   

İş Telefonu  İş Telefonu  

Faks No:  Faks No:  

TC Kimlik No:   Vergi Numarası  

Doğum Tarihi  Vergi Dairesi  

İletişim  Adresi  İletişim Adresi  

İlçe  İlçe  

İl  İl  

Posta Kodu  Posta Kodu  

FATURA BİLGİLERİ  
(Eğer yukarıdaki bilgiler ile aynıysa boş bırakınız) 

KURUM YETKİLİLERİ 

Firma veya  
Şahıs Adı - 
Soyadı 

 

Danışmanlığın 
iletileceği 

Yetkilinin Adı ve 
Soyadı 

 

Vergi No veya 
TCKN 

 
Danışmanlığın 

iletileceği  
e-posta 

 

Adres  
Kurumunuzun 

imza  
Yetkilisi misiniz? 

 □ Evet       □ Hayır 

Vergi Dairesi    

    

* : DİKKAT! Yukarıda belirtilen  cep telefonu numarasına  danışmanlık aldığınız ürüne ilişkin SMS’ler  gönderilecektir.  Bu 

nedenle kurum olarak danışmanlık alıyor olsanız dahi, danışmanlık almak konusunda kurumun yetkili kıldığı kişinin cep 

telefonunun belirtilmesi zorunludur. 
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RİSK-GETİRİ PROFİLİ ve YERİNDELİK ANALİZİ 

(Bu anketi elektronik ortamda, www.paramineyapayim.com sitesinde doldurmuşsanız, yeniden doldurmanıza gerek 

yoktur. Anketin  sonunda verilen mesajın altına imza atmanız yeterlidir. Kurumsal olarak yatırım danışmanlığı hizmetini 

alacak olanlar da kendi kurumlarının pozisyonunu gösterir şekilde cevaplamalılar )  

 

http://www.paramineyapayim.com/
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Yukarıda verilen anketi, www.paramineyapayim.com sitesinde elektronik ortamda doldurdum. Elektronik ortamdaki 

kayıtların dikkate alınmasını rica ederim.  

YATIRIMCI ADI ve SOYADI  : ……………………………………………………….. (eğer kurum olarak başvuru yapıyorsanız Şirket ünvanını yazınız) 

TARİH: ………………………………………………………………. 

 

YATIRIMCI İMZA                   GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 

 

 

 

http://www.paramineyapayim.com/

