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Konu Eski 
Sayfa/Madde 

Yeni 

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Öncekinde Yok. 
Yenisinde 
1.sayfa olarak 
eklendi. 

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 
 

Adı ve Soyadı/Unvanı  

Hesap No  

Şubesi  

Müşteri Temsilcisi  

T.C. Kimlik No/VKN  

Sınıfı(Genel,Profesyonel, 
Talebe Bağlı Profesyonel 

 

Sözleşme No ve 
Versiyonu 

 

Tarih  

İmza Örneği  

 

Sayın Yatırımcımız, 
Kurumumuzla imzalayacağınız Yatırım Hizmetleri ve 
Faaliyetleri Çerçeve Sözleşme (kısaca “Sözleşme”), 
GEDİK YATIRIM aracılığıyla yürüteceğiniz sermaye 
piyasası işlemlerine ilişkin olarak, GEDİK YATIRIM ve 
sizin uymakla yükümlü olacağınız esaslar, kurallar ile 
tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 
 
Sözleşme, menfaatinize aykırı olabilecek hükümler 
içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu’nun Genel 
İşlem Şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınmak 
suretiyle, Sözleşme hakkında yeterli derecede bilgi 
sahibi olmanız, menfaatinize aykırı olabilecek, 
özellikle aşağıda işaret edilen hükümleri öğrenmeniz, 
anlamanız ve bunları kabul ederek Sözleşme’ye taraf 
olmanız gerekmektedir. 
 
(a) Sözleşme’nin 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 25 nci maddelerinde sırasıyla, pay 
piyasası, kredili işlem, açığa satış, ödünç,repo, 
vadeli işlem ve opsiyon, KAS, CFD, Yurtdışı 
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İşlem emirlerinin, işlem talimat ve sonuç 
formlarının iletilmesine, işlem teminatlarına, 
teminat tamamlama çağrılarına, resen 
pozisyon kapatmaya, takas, temerrüt 
hükümlerine ilişkin düzenlemeler yer almakta 
olup, bu düzenlemeler menfaatinize aykırı 
olabilecek hususlar içermektedir. 
 

(b) Sözleşmenin 26.maddesi ücret, komisyon ve 
masraflara ilişkin genel esasları; 27. Maddesi arıza 
halinde sorumluluk reddi beyanını ve yatırımcının 
bilgilendirilmesini düzenlemektedir. Menfaatinize 
aykırı olabilecek hususlar içermektedir. Tarafınıza 
uygulanacak Masraf, Ücret, Kredi Faizi, Temerrüt 
Faizi ve Komisyon tarifesi sözleşmenizin 
……sayfasındaki, kendi şifrenizle gireceğiniz internet 
şubesi hesabınızdaki ve 
https://www.gedik.com/duyurular/ucret-komisyon-
masraf-2017 bağlantısındaki gibidir. 

 

(c) Sözleşme’nin 29’uncu maddesinde sırasıyla 
YATIRIMCI’nın yükümlülüklerine ve 
taahhütlerine, vergilendirmeye, yatırımcı 
tazmin yükümlülüğüne, Gedik Yatırımla 24 
saat iletişim kurma yükümlülüğüne , adres 
değişikliğinin bildirimine, kur farklarına, 
mevzuata uyuma, alım-satım tavsiyelerinde 
sorumluluk reddi beyanına, pozisyon ve işlem 
limiti sınırlamalarına, Gedik Yatırım’ın emir 
kabul etmeme hakkına ilişkin düzenlemeler 
yer almakta olup, bu düzenlemeler 
menfaatinize aykırı olabilecek hususlar 
içermektedir. 

(d) Sözleşme’nin 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40  
maddelerinde sırasıyla kanuni delil şartına, ses 
kayıtları muvafakatına, açıklık bulunmayan 
hallerde uygulanacak mevzuata, Kısmi 
hükümsüzlüğe, sözleşmenin değiştirilmesine, 
sözleşmenin süresi ve feshine, devir ve temlik 

https://www.gedik.com/duyurular/ucret-komisyon-masraf-2017
https://www.gedik.com/duyurular/ucret-komisyon-masraf-2017
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yasağına, ihbar ve tebligatlara yönelik 
hususlar yer almakta olup, bu düzenlemeler 
menfaatinize aykırı olabilecek hususlar 
içermektedir. Bu kapsamda, 2 işgünü 
öncesinden Kurumumuza yazılı olarak 
başvurarak Cayma Hakkınızı kullanabilirsiniz. 

 
Yatırımcı Beyanı: 
Bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, Sözleşme’nin GEDİK 
YATIRIM yararına hükümler içeren bölümleri hakkında 
bilgilendirme yapan iki sayfalık bu Sözleşme Öncesi Bilgi 
Formu’nu ve Sözleşme metnini temin ettiğimi, 
incelediğimi, değerlendirdiğimi ve söz konusu hükümleri 
bilerek, anlayarak ve kabul ederek bu Sözleşme’yi 
imzaladığımı kabul ve beyan ederim. 
 

Değerli yatırımcımız lütfen el yazınızla "okudum, 
anladım" yazınız. 
 

YATIRIMCI AD, SOYAD, TARİH ve İMZA : 

 

İçindekiler Önceki Sayfa 1 Güncellendi. Yeni sayfa numarası 3. 

Kaldıraç Beyanı Önceki Sayfa 13 
Yenisinde : 
Sayfa 15 

Başlığı “KALDIRAÇ ORANI YÜKSELTME/DÜŞÜRME 
TALEBİ” olarak;  İçeriği ise aşağıdaki şekilde değiştirildi. 
“Nezdinizdeki, Kaldıraçlı/CFD işlemleri kaldıraç 
oranlarımın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yayımlanan ilgili Tebliğ’de öngörülen oranlara 
yükseltilmesini/düşürülmesini rica ederim. 
 
YATIRIMCI HESAP NO  : 
................................................................................ 
YATIRIMCI AD SOYAD  : 
................................................................................ 
 
TARİH ve YER  : ........... / ........... / 
............................,,……………… 
 
 
İMZA    : ………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 

Gedik Yatırım Menkul  Değerler A.Ş. ile yatırımcıları arasında akdedilen “Yatırımcı Hesabı Açılış 
Sözleşmesi”nin 01 Ağustos 2017 tarihinde “TÜM/0917/2.9” versiyonu ile güncellenen 
maddeleridir. İşbu metin ile güncellenen sözleşme ve ekleri  yatırımcının e-posta adresine 
gönderilmiş; https://www.gedik.com/ bağlantısında yayımlanmış ve yatırımcımızın kendi şifresiyle 
girdiği internet şubesinde elektronik ortamda  erişimine olanak sağlanmıştır. 
 

 
Mevcut Kaldıraç Oranı :  10:1 (… : 1) 
 
Yeni Kaldıraç Oranı  :  ...: 1 
 
 
 
Kaldıraç Oranı ile İlgili Mevzuat Hükümleri(III-37.1) : 
 
(1) Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için 
yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon 
tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde 
pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 
10:1’i geçemez. 
(2) Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme 
ve varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine 
sahiptir. 
(3)Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç 
teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz 
tutarı hesaba yatırılır. 
(4) İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra 
hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman 
yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL 
veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde 
pozisyon açılamaz. İşlemlere başlandıktan sonra zarar 
edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 TL veya 
muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda 
işlemlere devam edilebilir. 
(5) Birinci fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde 
uygulanacak azami kaldıraç oranları aracı kurumlar ile 
müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede 
belirlenir. Söz konusu oranların daha sonra 
değiştirilebilmesi için müşterinin yazılı onayı alınır. Aracı 
kurumlar tarafından tevsik edilebilmesi şartıyla 
elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla müşteri 
onayı alınması mümkündür. 

Bildirimlerimin elektronik 
ortamda gönderilmesi talebi 

Önceki : 15 
Yenisi   : 17 

Başlık’taki “Ekstrelerimin” ifadesi, “bildirimlerim” 
olarak değiştirildi. SPK tarafından yayımlanan "Yatırım 
Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve 
Kayıt Düzeni HakkındaTebliğ(III-45.1)"in 15-
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19.maddeleri kapsamında günlük işlem sonuç formu 
yükümlülüğü göz önüne alınarak içerik  güncellendi.  

Gayrimenkul Sertifikalarına 
İlişkin Risk Bildirim Formu 

Önceki : Yok 
Yenisi   : 37 

SPK tarafından yayımlanan (III-39.1) Sayılı Tebliği’in 25. 
Maddesi uyarınca 8 sayfalık form eklenmiştir. 

Risk Bildirim Formları Önceki : 34 
Yenisi   : 44 

Daha önce 18 sayfa ve 9 ayrı risk bildirim formu varken; 
gayrimenkul sertifikalarının ihracını müteakip, 8 sayfalık 
“Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Risk Bildirim 
Formu”nun eklenmesi nedeniyle, bu defa risk bildirim 
formları sayfa sayısı 26’ya ve adedi ise 10’a 
yükselmiştir. 

KAS’ta Kaldıraç Oranı Önceki Sayfa 76 
Yenisi : Sayfa 86 
Madde 24.9.1 
 

“a. Kaldıraç oranı 10:1’i geçemez. 
c. Başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya 
muadili döviz tutarı hesaba yatırılır. 
d. İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra 
hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman 
yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL 
veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde 
pozisyon açılamaz. İşlemlere başlandıktan sonra zarar 
edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 TL veya 
muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda 
işlemlere devam edilebilir.” Şeklinde SPK mevzuatıyla 
uyumlulaştırıldı. 

KAS’ta Sürdürme(Stop out) 
teminat oranı 

Önceki Sayfa 77 
Yenisi Sayfa 87 
Madde 24.9.6 

Daha önce, “%25, %35%, %45 ve %....“ şeklinde yer alan 
ifade silinerek, bu defa “sürdürme teminat(stop out) 
oranı : %.....'dir” şeklinde yalınlaştırıldı. 

YATIRIMCININ 
BİLGİLENDİRİLMESİNE 
İLİŞKİN GENEL ESASLAR 

Önceki Sayfa 93 
Yenisi Sayfa 103 
Madde 27 

“Bildirimlerimin elektronik ortamda gönderilmesi talebi 

(sayfa........)'deki gibidir." ibaresi eklendi.  
 

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK 
DEĞİŞİKLİKLER 

Önceki Sayfa 98 
Yenisi Sayfa 108 
Madde 38 

“Bu cümleden olarak, YATIRIMCI sözleşmenin 
elektronik ortamda düzenlenmesi ve sözleşmede 
elektronik ortamda değişiklik yapılması hususlarında 
Gedik Yatırım’a onay verdiğini kabul ve beyan eder” 
ifadesi eklendi. 

MASRAF, ÜCRET, FAİZİ, 
KOMİSYON TARİFESİ 

Önceki Sh. 101 
Yeni Sayfa 111 
Ek 1 

Ücret Türü Tablosunda Ödünç Alma ve verme Komisyon 
Tutarı  

1. “Ödünç Alma Komisyonu : Karşı tarafa ödenen 
tutarın üzerinden ek olarak hesaplanır. 

2. Ödünç Verme komisyonu Karşı taraftan alınan 
tutarın üzerinden hesaplanır.” 

şeklinde güncellenmiştir 
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PROFESYONEL MÜŞTERİLER 
İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU 

Önceki Sh. 115 
Yeni Sayfa 123 
 

“Seri III-37.1 sayılı Tebliğin 19. ve 24. maddeleri 
uyarınca, piyasa koşullarından dolayı teminatınızdan 
daha fazla zarara uğramanız halinde, Gedik Yatırım. 
Teminatımdan daha fazla olan zarar tutarını tarafımdan 
talep edebilecektir.” 
İfadesi eklendi. 
 

SÖZLEŞMEYİ TESLİM ALMA 
BEYANNAMESİ 

Önceki Sh. Yok 
Yeni Sayfa 125 
 

Yeni 
 
SÖZLEŞMEYİ TESLİM ALMA BEYANNAMESİ 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 
……………...numaralı hesabıma ait  toplam …(…..) 
bölüm….. (…………) sayfa ….(…….) maddeden ibaret olan 
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesini, 
sözleşme öncesi bilgilendirme formunu, risk bildirim 
formlarını, yatırımcı tanıma formunu, yatırımcı beyanını, 
uygunluk ve yerindelik testlerini, “Masraf, Ücret, Kredi 
Faizi, Temerrüt Faizi ve Komisyon Tarifesi”nin tamamını 
dikkatle okuduğumu, tüm hükümlerini anladığımı ve 
bütün koşullarını kabul ettiğimi; yatırımcı setindeki 
belgelerin her sayfasına imza/paraf atmaya gerek 
olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da tüm 
hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi; Sözleşme ve 
eklerinin tarafıma eksiksiz biçimde sunulduğunu ve 
bunların tarafımca okunup, anlaşıldığını ve birer 
örneklerinin tarafımca teslim alındığını, sözleşmenin 
elektronik ortamda düzenlenmesi ve sözleşmede 
elektronik ortamda değişiklik yapılması hususlarında 
Gedik Yatırım’a onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. 
  
 

YATIRIMCI 
SINIFLANDIRMA/UYGUNLUK 
TESTİ İLKELERİ İLE 
HESAP AÇILIŞ İŞ AKIŞI VE 
KONTROL FORMU 

Önceki Sh. 106 
Yeni Sayfa 127 
 

En sona taşındı 
 

 


