
YURTDIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ(YASA) 

YATIRIMCI RİSK BİLDİRİM BEYANNAMESİ 

VE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ 

1. Yurt dışı alım_satım işlemleri(YASA) çok risklidir. Yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. 

2. Birikiminizin yalnızca çok küçük bir bölümünü YASA işlemlerine tahsis ediniz. 

3. YASA her yatırımcı için uygun değildir. Bu işlemlerden kendisinin çok kazandığını, size de çok 

kazandıracağını ileri süren kişi, kurum, reklam, duyuru ve ilanlara, yüksek getiri vaatlerine 

inanmayınız. 

4. YASA işlemlerinde emirlerinizi Elektronik İşlem Platformu(EİP) üzerinden seçmiş olduğunuz emir 

türü ile kendiniz iletirsiniz. Emirlerinizin sonucunu kendiniz EİP üzerinden öğrenirsiniz. 

5. YASA işlemlerinde ürün ve ürünün tabi olduğu regülasyona ilişkin koşulları EİP üzerinden kendiniz 

öğrenirsiniz.   

6. GEDİK YATIRIM’ın size emir sonucu bildirme ve gerçekleşen işlemlerinizi teyit etme yükümlülüğü 

yoktur. 

7. Gerçekleşen işlemlerini, emirlerinin sonucunu, kalan teminatını, açık pozisyonlarını anlık kar/zarar 

durumunu izlemek, öğrenmek ve bilmek yükümlülük ve sorumluluğu tamamen Yatırımcı’ya aittir. 

8. GEDİK YATIRIM tüm bildirimlerini ve uyarılarını EİP üzerinden yapar. 

9. GEDİK YATIRIM, teminatınız yetersiz kaldığında, teminat tamamlama çağrısı yapmadan, dilediği 

üründeki pozisyonunuzu, dilediği fiyattan, dilediği zaman, sizin onayınızı almadan, size bilgi 

vermeden, otomatik olarak ters işlemle kapatır. 

10. YATIRIMCI her işlem gününün sonunda kalan teminatını %100 oranındaki “başlangıç” teminatına 

yükseltmekle yükümlüdür. Saat 23:30 itibariyle, teminat oranının %100’ün altında kalması halinde, 

YATIRIMCI’ya herhangi bir bildirim yapılmaksızın GEDİK YATIRIM teminat oranını %100’e yükseltecek 

işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir. 

11. VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu 

Payları Tebliği’nin 

(Tebliğ) 2. maddesinin 4. fıkrası kapsamında alım satım işlemi yapmak üzere kendi talebimle 

doğrudan Gedik 

Yatırım’a başvurduğumu, 

12. Tarafıma YASA işlemleri yapmam yolunda Gedik Yatırım tarafından herhangi bir pazarlama 

faaliyeti ve/veya öneri 



yapılmadığını, 

13. Yabancı borsa yatırım fonu(EFT) ve Yabancı yatırım fonlarını tamamen kendi özgür irademle satın 

aldığımı 

ve/veya sattığımı, 

14. İşlem öncesinde aşağıdaki hususlarda Gedik Yatırım tarafından bilgilendirildiğimi 

a. Tebliğ’in 2. maddesinin 4. fıkrası uyarınca “Gedik Yatırım tarafından yabancı yatırım fonlarının alım 

satımına aracılık işleminin ancak Türkiye’de yerleşik kişilerin; sermaye piyasası mevzuatına göre 

yetkili bulunan kuruluşlar vasıtasıyla yurtdışındaki mali piyasalarda işlem gören yabancı yatırım fonu 

paylarını kendi talepleri üzerine satın almaları veya satmaları amacıyla ve sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde halka arz niteliği taşımaması şartıyla gerçekleştirildiği”, 

b. Tebliğ’in 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “Yabancı yatırım fonu paylarının satışı kavramının, 

payların 

bir bedel karşılığı satışını, payların pazarlanması amacıyla; bire bir veya toplu, mektupla veya her 

türlü iletişim aracıyla tanıtımını ve yatırımcıyla ilişki kurmaya yönelik her türlü faaliyeti kapsadığı ve 

Gedik Yatırım tarafından anılan hüküm kapsamına giren faaliyetlerin gerçekleştirilmediğini”, 

15. Yukarıdaki hususların YASA işlemlere başlamadan önce GEDİK YATIRIM Yetkilisi tarafından 

tarafıma 

herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça anlatıldığını, 13(onüç) maddeden oluşan bu 

metnin 

tamamını dikkatle okuduğumu, anladığımı, gereğini aynen yerine getireceğimi; sorumluluklarımı 

yerine 

getirmememden kaynaklanacak zararlar nedeniyle GEDİK YATIRIM’a zarar tazmini amacıyla 

başvurmayacağımı gayrikabili rücu olarak, peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim 


