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geçecek 7 (yedi) günlük sürenin sonunu müteakip, ilgili değişiklikler kabul edilmiş sayılacaktır. Yatırımcı’nın 
itirazı bulunması halinde halinde ise Sözleşme itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır. 

Konu Sayfa/Madde Değişiklik 
Kar / Zarar Piyasa 
Değeri 

8. Sayfa Kar / Zarar Piyasa Değeri Tanımı Aşağıdaki Şekilde 
Değiştirilmiştir. 

YATIRIMCI’nın açık pozisyonlarının piyasa koşullarına göre 
değerlenmesi sonucunda oluşan Kar / Zarar değerini, 

Eski hali; 

YATIRIMCI’nın açık pozisyonlarının gün sonunda piyasa fiyatları 
ile kapatılacağı varsayımı ile hesaplanan Kar / Zarar değerini, 

 

Tezgahüstü Piyasa 
Türev Araç İşlem 
Teminatları 

14. Sayfa / 5. 
Madde  / 3. 
Paragraf 
 
 

 

Tezgahüstü Piyasa Türev Araç İşlem Teminatları bölümünün 3. 
Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 
GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI’dan Tezgahüstü Piyasa Türev Araç 
işlemlerine yönelik olarak alınan teminat tutarından, güncel 
olarak devam eden işlemlerin Kar/Zarar Piyasa Değeri’nin 
düşülmesi ile bulunan tutarın Sürdürme Teminatı’ndan düşük 
olması durumunda teminat tamamlama çağrısı yapma hakkına 
sahip olacaktır. Bununla beraber, GEDİK YATIRIM, teminat 
tamamlama sebebiyle taraflar arasında oluşacak para alış 
verişini adet olarak azaltmak amacıyla YATIRIMCI için minimum 
transfer tutarı belirleme hakkına sahiptir. Yatırımcı 
teminatlarından Kar/Zarar Piyasa Değeri’nin düşülmesi ile 
bulunan tutarın, YATIRIMCI için belirlenmiş minimum transfer 
tutarından büyük olması halinde, YATIRIMCI kendisine yapılan 
teminat tamamlama çağrısını takip eden ilk iş gününde Türkiye 
saati ile öğlen 12:00’ye kadar yerine getirmekle yükümlüdür. 
 
Eski hali; 
 
GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI’dan Tezgahüstü Piyasa Türev Araç 
işlemlerine yönelik olarak alınan teminat tutarından, güncel 
olarak devam eden işlemlerin Kar/Zarar Piyasa Değeri’nin 
düşülmesi ile bulunan tutarın Sürdürme Teminatı’ndan düşük 
olması durumunda teminat tamamlama çağrısı yapma hakkına 
sahip olacaktır. Bununla beraber, GEDİK YATIRIM, teminat 
tamamlama sebebiyle taraflar arasında oluşacak para alış 
verişini adet olarak azaltmak amacıyla YATIRIMCI için minimum 
transfer tutarı belirleme hakkına sahiptir. Yatırımcı 
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teminatlarından Kar/Zarar Piyasa Değeri’nin düşülmesi ile 
bulunan tutarın, YATIRIMCI için belirlenmiş minimum transfer 
tutarından büyük olması halinde, YATIRIMCI kendisine yapılan 
teminat tamamlama çağrısını takip eden ilk iş gününde yerine 
getirmekle yükümlüdür. 
 
 

Tezgahüstü Piyasa 
Türev Araç İşlem 
Teminatları 

14. Sayfa / 5. 
Madde / 4. 
Paragraf 

Tezgahüstü Piyasa Türev Araç İşlem Teminatları bölümünün 4. 
Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 
YATIRIMCI, hesabında bulunan teminat tutarını süresi içerisinde 
tamamlanmadığı hallerde temerrüde düşmüş sayılacağını kabul 
eder. Bu halde, GEDİK YATIRIM iş bu sözleşmenin 7’nci 
maddesindeki haklarına halel gelmeksizin, YATIRIMCI’nın 
hesabında bulunan Türev Ürünler’i YATIRIMCI’ya ihbarda 
bulunmaksızın ve YATIRIMCI’nın onayına ihtiyaç duymaksızın 
kısmen veya tamamen tasfiye etme,  ilgili işlemi tek taraflı 
olarak sonlandırma, kapatma veya işlemin niteliğine uygun 
şekilde gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.  
 
Eski hali; 
 
YATIRIMCI hesabında bulunan teminat tutarını süresi içerisinde 
tamamlanmadığı hallerde GEDİK YATIRIM iş bu sözleşmenin 
7’nci maddesindeki haklarına halel gelmeksizin, YATIRIMCI’nın 
hesabında bulunan Türev Ürünler’i YATIRIMCI’ya ihbarda 
bulunmaksızın ve YATIRIMCI’nın onayına ihtiyaç duymaksızın 
kısmen veya tamamen tasfiye etme,  ilgili işlemi tek taraflı 
olarak sonlandırma, kapatma veya işlemin niteliğine uygun 
şekilde gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.  
 
 

Temerrüt 16. Sayfa / 7.1.2 
Madde 

7.1.2 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
YATIRIMCI’nın hesabının herhangi bir sebeple eksi bakiye 
vermesi halinde, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya derhal 
bildirimde bulunup, bu açığı kapatmasını isteme hakkını haizdir. 
YATIRIMCI'nın bu açığı GEDİK YATIRIM’ın talebini takip eden ilk 
iş günü Türkiye saati ile öğlen 12:00’ye kadar kapatmaması 
halinde, GEDİK YATIRIM, bu açığı karşılamak için, YATIRIMCI 
Hesaplarında bulunan YATIRIMCI’nin diğer varlıkları üzerinde 
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4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un 950’nci maddesinde 
belirtilen şartların sağlanması koşuluyla hapis hakkına sahip 
olacaktır. GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın herhangi bir 
alım/satım emri olmadan, YATIRIMCI'nın ilgili varlıklarını bu 
alacağının tahsili amacıyla satabilir ve elde edilen bedeli 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 100-102’nci madde hükümleri 
çerçevesinde YATIRIMCI’nın temerrüt konusu borcuna mahsup 
edebilir. Bu durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle maruz 
kalınabilecek zararın tümü YATIRIMCI tarafından 
karşılanacaktır. 
 
Eski hali; 
 
YATIRIMCI’nın hesabının herhangi bir sebeple eksi bakiye 
vermesi halinde, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya derhal yazılı 
olarak bildirimde bulunup, bu açığı kapatmasını isteme hakkını 
haizdir. YATIRIMCI'nın bu açığı GEDİK YATIRIM’ın talebi üzerine 
2 (iki) iş günü içerisinde kapatmaması halinde, GEDİK YATIRIM, 
bu açığı karşılamak için, YATIRIMCI Hesaplarında bulunan 
YATIRIMCI’nin diğer varlıkları üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanun’un 950’nci maddesinde belirtilen şartların sağlanması 
koşuluyla hapis hakkına sahip olacaktır. GEDİK YATIRIM, 
YATIRIMCI'nın herhangi bir alım/satım emri olmadan, 
YATIRIMCI'nın ilgili varlıklarını bu alacağının tahsili amacıyla 
satabilir ve elde edilen bedeli 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 100-102’nci madde hükümleri çerçevesinde 
YATIRIMCI’nın temerrüt konusu borcuna mahsup edebilir. Bu 
durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek 
zararın tümü YATIRIMCI tarafından karşılanacaktır. 
 
 

Temerrüt 16. Sayfa / 7.1.5 
Madde 

7.1.5 Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
Alış İşlemi karşılığı nakit tutarının veya satışa konu Sermaye 
Piyasası Aracı’nın takas tarihinde ve belirtilen saat itibariyle 
YATIRIMCI Hesabı’nda bulundurulmaması halinde, GEDİK 
YATIRIM, ayrıca YATIRIMCI’ya ihbarda bulunmaksızın ve 
YATIRIMCI’nın talimatını almaksızın, alış konusu Sermaye 
Piyasası Aracı’nın bedelini karşılamak veya satışa konu Sermaye 
Piyasası Aracı’nın teslimini sağlamak üzere, YATIRIMCI 
Hesapları’nda bulunan varlıkları nakde çevirme veya 
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pozisyonları kapatma veya nakdi kullanarak işleme konu 
Sermaye Piyasası Aracını ilgili Piyasadan satın alarak takası 
gerçekleştirme hakkına haizdir. YATIRIMCI, bu işlemlerden 
dolayı GEDİK YATIRIM’ın maruz kaldığı her türlü ceza, faiz, ücret 
ve gideri talep tarihini takip eden ilk iş günü içerisinde GEDİK 
YATIRIM’a ödemekle yükümlüdür. 
 
Eski hali; 
 
Alış İşlemi karşılığı nakit tutarının veya satışa konu Sermaye 
Piyasası Aracı’nın takas tarihinde ve belirtilen saat itibariyle 
YATIRIMCI Hesabı’nda bulundurulmaması halinde, GEDİK 
YATIRIM, ayrıca YATIRIMCI’ya ihbarda bulunmaksızın ve 
YATIRIMCI’nın talimatını almaksızın, alış konusu Sermaye 
Piyasası Aracı’nın bedelini karşılamak veya satışa konu Sermaye 
Piyasası Aracı’nın teslimini sağlamak üzere, YATIRIMCI 
Hesapları’nda bulunan varlıkları nakde çevirme veya 
pozisyonları kapatma veya nakdi kullanarak işleme konu 
Sermaye Piyasası Aracını ilgili Piyasadan satın alarak takası 
gerçekleştirme hakkına haizdir. YATIRIMCI, bu işlemlerden 
dolayı GEDİK YATIRIM’ın maruz kaldığı her türlü ceza, faiz, ücret 
ve gideri talep tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde 
GEDİK YATIRIM’a ödemekle yükümlüdür. 
 
 
 

 


