Konu

Eski
Sayfa/Madde

Tüm sayfalar

Solda kalan
sayfaların sağ
kısmı cilde
kaydığından
güçlükle
okunuyordu
Evet/Hayır vb.
sorularda
kutucuk
olmaması
kararsızlığa yol
açabiliyordu
Sayfa 12
Yok

YTF

Uygunluk Testi

BIST Gelişen İşletmeler Sayfa 16
Piyasası(GİP) Risk
Bildirim Formu
BIST Serbest İşlem
Sayfa 18
Platformu
İmza bloğu
Sayfa 33
YTM

Sayfa 42

KAS’ta teminattan
daha fazla zararın
tazmini

Sayfa 70
Madde 24.5.2.

KAS’ta İşlem
Sayfa 70
Yapma/Pozisyon Açma Madde:24.7
Limiti

Yeni
Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı.

Tüm soruların yanıtlarına kutucuk konularak, yatırımcıya
kolaylık sağlandı.

“Çıkan yatırımcı analiz sonucunu kabul etmiyorum ve risk
grubum dışında yer alan ürünlere de yatırım yapmak
istiyorum. Bu seçeneği tercih etmem durumunda, risk grubum
dışında yer alan ürünlerin alım satımı sebebiyle oluşabilecek
zararlardan GEDİK YATIRIM’ı sorumlu tutmayacağımı ve bu
işlemlerin “verilen emirleri uygulama amacıyla”
gerçekleştirildiğini, ürünlere ilişkin risklerden bilgi sahibi
olduğumu ve tüm sorumluluğu kabul ediyorum” kutucuğu
eklendi.
Tamamen İPTAL edildi

“Serbest İşlem Platformu(SİP)” ifadesi, “Piyasa Öncesi İşlem
Platformu(POİP)” olarak değiştirildi.
Sayfa altına taşındı. Yatırımcıya, “Okudum, anladım” kutucuğu
yaratıldı.
2016 yılında Tazmin tutarı 120.823 TL’ye yükseltildi. (2015’te
114.437 TL idi)
"Profesyonel" ve "Talebe Dayalı Profesyonel Müşteriler" için,
piyasa koşullarından dolayı, teminatından daha fazla zarara
uğraması halinde, söz konusu zarar, profesyonel ve/veya
talebe dayalı profesyonel müşteriden talep edilecektir” hükmü
eklendi
“GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya işlem türleri ve enstrüman
bazında, "işlem yapma ve/veya pozisyon açma limiti" tahsis
eder. Bu limit, EİP, Internet Şube, telefon, e-posta, SMS vb.
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KAS’ta Emir İptali

Sayfa 73
Madde 24.8.7

KAS’ta Emir İptali

Sayfa 73
Madde 24.8.7
Sayfa 73
Madde 24.8.7
Sayfa 73
Yok

KAS’ta Emir İptali
Fiyat Yenilemesi

GEDİK YATIRIM'ın
EMİR KABUL ETMEME
HAKKI

Sayfa 73
Yok

ALIM SATIM FİYAT
Sayfa 73
FARKLARI(SPREADLER) Yok

elektronik ortamlarda YATIRIMCI'ya bildirilir. Yeterli teminat
olsa da, tahsis edilen limitin, kulandırılıp kullandırılmaması,
GEDİK YATIRIM'ın ihtiyarındadır. Bu limit, mevcut açık
pozisyonların kapatılmasına yönelik işlemler dışında, GEDİK
YATIRIM tarafından her zaman güncellenebilir” hükmü
eklendi.
“Profesyonel müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa
herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem
vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu
pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda” hükmü
eklendi
“Bu müşterilere gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla
tesis edilen işlem hakkında bildirim yapılır.” Eklendi.
"gerçekleştirilecek emir iptali en geç ertesi işlem günü
içerisinde gerçekleştirilebilir." Eklendi.
“24.8.8. FİYAT YENİLEMESİ
Yatırımcı tarafından kaldıraçlı işlemlerde iletilen emirlere ilişkin
fiyatın GEDİK YATIRIM tarafından gerçekleştirilmeden önce
değiştirilmek istenmesi fiyat yenilemesi olarak kabul edilir.
Fiyat yenilemesinin YATIRIMCI aleyhine uygulanması
durumunda, lehe olan her durumda da uygulanması
zorunludur.
YATIRIMCI tarafından verilen emre ilişkin fiyat, miktar veya
diğer unsurlardan herhangi birisinin emir gerçekleşmeden
önce aracı kurum tarafından müşteri aleyhine değiştirilmek
istenmesi halinde, YATIRIMCININ onayının alınması
zorunludur. Ancak, YATIRIMCI tarafından verilen emirlerin
unsurlarında YATIRIMCI lehine sonuç verecek nitelikteki
değişikliklerde veya YATIRIMCI tarafından verilen emirlerde
fiyat aralığının belirlenmiş olması durumunda bu fiyat
aralığında oluşan değişimler için YATIRIMCI onayı aranmaksızın
emir gerçekleştirilebilir.” Hükmü eklendi.
“24.8.9. GEDİK YATIRIM'ın EMİR KABUL ETMEME HAKKI
Mevcut açık pozisyonların kapatılmasına ilişkin talepler hariç
olmak üzere, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın emirlerini kabul
etmeme hakkına sahiptir.” Hükmü eklendi
“24.8.10. ALIM SATIM FİYAT FARKLARI(SPREADLER)
Alım satım fiyatları arasındaki farklar GEDİK YATIRIMı
tarafından belirlenir. GEDİK YATIRIM tarafından açıklanan alım
satım fiyatları arasındaki farkların genel piyasa koşullarına
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GERÇEKLEŞEN
EMİRLERİN
HESAPLARA KAYDI VE
AÇIK POZİSYONLARIN
GÜNCELLENMESİ
KALDIRAÇ ORANI

Sayfa 70
Maddes : 24.8

Sayfa 74
Madde 24.9.1

uygun ve tutarlı bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.
GEDİK YATIRIM tarafından sunulan alım satım fiyat farklarının
sabit veya değişken olarak belirlenmesi mümkündür. Sabit fark
garantisi verilen ürünlere ilişkin olarak piyasa şartları gereği
zorunlu değişiklik yapılmasını gerektirecek olası koşulların
önceden YATIRIMCI'ya bildirilmesi zorunludur.” Hükmü
eklendi.
Madde Numarası “24.11” olarak değişti.

Eskisi tamamen silindi. Aşağıdaki şekilde güncellendi :
“a. Kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı
karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır.
Pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 100:1’i
geçemez.
b. Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro’nun birbirilerine karşı
olan değişim oranlarını esas alan varlıklar ile altına dayalı
yapılan işlemlerde kaldıraç oranı azami 100:1 olarak uygulanır.
Bunlar dışındaki varlıklarda kaldıraç oranı azami 50:1 olarak
uygulanır.
c. Hesap açılışı sırasında başlangıç teminat tutarı 20.000 TL
veya muadili döviz tutarının altında olan müşteriler için ikinci
fıkrada belirtilen kaldıraç oranlarının azami yarısı uygulanabilir.
İşlemlerin devamında, merkezi takas kurumuna yapılan
raporlama saati itibarıyla toplam teminat tutarı asgari 30.000
TL veya muadili döviz tutarına ulaşmış müşteriler için yazılı
veya elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla talepleri
bulunması halinde raporlamayı takip eden iş günü itibarıyla
kaldıraç oranları ikinci fıkrada belirtilen oranlara kadar
yükseltilebilir.
d. Başlangıç teminat tutarı 20.000 TL veya muadili döviz
tutarının üstünde işlemlere başlayan müşteriler için işlemlerin
devamında teminatın bu tutarın altına düşmesi durumunda
kaldıraç oranında değişiklik yapılmayabilir. Ancak, müşterinin
toplam teminat tutarının işlemlerin devamında hesaptan nakit
çekilmesi veya başka bir aracı kuruma virman yapılması
suretiyle 20.000 TL’nin altına düşürülmesi halinde, yeni
açılacak pozisyonlarda ikinci fıkrada belirtilen kaldıraç
oranlarının azami yarısı uygulanır.
e. Kaldıraç oranına yönelik prensipler EİP’nda ve GEDİK
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TANITIM VE
PAZARLAMA
AMACIYLA TİCARİ
ELEKTRONİK İLETİ
MUVAFAKATI
29.11.1. İŞLEM
TEMİNATI
DEĞERLEME
KESİNTİSİ(HAIRCUT)

Sayfa 91
Madde 27.5.

Sayfa 94
Düzenleme yok

YATIRIMCI
Sayfa 95
TARAFINDAN FATCA
Madde 29.17
KAPSAMINDA VERİLEN
BEYAN
GEDİK YATIRIM'ın,
Yok
YATIRIMCI
EMİRLERİNİ KABUL
ETMEME HAKKI

YATIRIMCI
SINIFLANDIRMASI
HESAP AÇILIŞ İŞ AKIŞI

Sayfa 103
Sayfa 104

YATIRIM’ın www.gedik.com internet sitesinde anlık olarak,
işlem yapılmadan önce ilan edilir.
f. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce,
uygulanacak kaldıraç oranı( a, b ve c) fıkralarında yer alan oranı
geçmemek kaydıyla GEDİK YATIRIM ile YATIRIMCI arasında
enstrüman bazında serbestçe belirlenir.
g. Söz konusu oranların daha sonra değiştirilebilmesi için
YATIRIMCI’nın yazılı ve/veya elektronik ortamdaki her türlü
araç (e-posta, EİP vb.) yoluyla onayı alınır.
h. YATIRIMCI değişikliği kabul etmezse, hedge dahil, yeni
pozisyon açma talepleri GEDİK YATIRIM, tarafından yerine
getirilmeyebilir ve/veya engellenebilir”
“verdiğini peşinen kabul etmiştir" ibaresi silindi. "vermiştir"
kelimesiyle sonlandı. Altına 3 kutu açıldı :
( ) SMS ( ) e-posta ( ) Telefon

“29.11.1. İŞLEM TEMİNATI DEĞERLEME KESİNTİSİ(HAIRCUT)
GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI tarafından, işlem teminatı olarak
verilen kıymetlerin cari değerinin tamamını ya da belirli bir
yüzdesini teminat olarak kabul etmeye yetkilidir.” Hükmü
eklendi.
"W 9" silindi. Yerine "W-8BEN" yazıldı.

“29.18. GEDİK YATIRIM'ın, YATIRIMCI EMİRLERİNİ KABUL
ETMEME HAKKI
türev araçlardaki mevcut açık pozisyonların kapatılmasına
ilişkin mevzuata uygun talepler hariç olmak üzere, GEDİK
YATIRIM, YATIRIMCI'nın emirlerini kabul etmeme hakkına
sahiptir.” Hükmü eklendi.
“Overall” kelimesi “finansal varlık(nakit, mevduat, sermaye
piyasası aracı)” olarak güncellendi.
Şirketler’den istecek belgeler aşağıdaki şekilde eklendi :
“ŞİRKET
1. Vergi Levhası
2. Faaliyet Belgesi
3. Ticaret Sicil Gazetesi
4. Ana sözleşme
5. İmza sirküleri
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KALDIRAÇLI/CFD
İŞLEMLER YATIRIMCI
BEYANI

Yok

6. %25 ve üzeri ortaklık payı olanlar ile temsilcilerin kimlik ve
adres doğrulama belgesi”
111. Sayfa olarak Eklendi :

KALDIRAÇLI/CFD İŞLEMLER YATIRIMCI BEYANI
1. Kaldıraçlı/CFD işlemlerin niteliği itibariyle çok riskli
olduğunu, bu işlemler sonucunda zarar edebileceğimi,
yatırdığım paranın ve teminatın tamamını kaybedebileceğimi
bildiğimi,
2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından çalışma esasları
hazırlanmış deneme hesabı üzerinden 6 iş günü ve 50 adet
işlem gerçekleştirdiğimi,
3. İşlemlerde uygulanacak kaldıraç oranını bildiğimi,
4. Gedik Yatırım’ın internet sitesinde duyurulan kar/zarar
dağılımını okuduğumu,
5. Kaldıraçlı/CFD araçların her yatırımcıya uygun olmadığı, bu
işlemlerden çok kazandığını, bana da çok kazandıracağını ileri
süren kişi, kurum, reklam, duyuru ve ilanlara, yüksek getiri
vaadlerine inanmamam gerektiğini bildiğimi,
6. Kaldıraçlı/CFD işlemlerde emirlerimi kendimin Elektronik
İşlem Platformu(EİP) üzerinden ileteceğimi, emirlerimin
sonucunu kendimin EİP üzerinden öğreneceğimi,
7. GEDİK YATIRIM’ın bana emir sonucu bildirme ve gerçekleşen
işlemlerimi teyid etme yükümlülüğü olmadığını,
8. Gerçekleşen işlemlerimi, emirlerimin sonucunu, kalan
teminatımı, açık pozisyonlarımı, anlık kar/zarar durumumu
izlemek, öğrenmek ve bilmek yükümlülük ve sorumluluğun
tamamen bana ait olduğunu,
9. GEDİK YATIRIM’ın tüm bildirim ve uyarılarını EİP üzerinden
yapacağını bildiğimi,
10. GEDİK YATIRIM’ın, teminatım yetersiz kaldığında, teminat
tamamlama çağrısı yapmadan, dilediği üründeki pozisyonumu,
dilediği fiattan, dilediği zaman, benim onayımı almadan, bana
bilgi vermeden, otomatik olarak resen ters işlemle
kapatacağını bildiğimi, kaldıraçlı/CFD işlemlere başlamadan
önce, 10(on) maddeden oluşan bu metnin tamamını dikkatle
okuduğumu, anladığımı, bildiğimi, 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.
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KALDIRAÇ ORANI
YÜKSELTME TALEBİ

Yok

113. Sayfa olarak Eklendi :
“KALDIRAÇ ORANI YÜKSELTME TALEBİ
Teminat tutarım, 30.000 TL veya muadili döviz tutarına
ulaştığından, nezdinizdeki, Kaldıraçlı/CFD işlemleri kaldıraç
oranlarımın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan
ilgili Tebliğ’de öngörülen oranlara yükseltilmesini rica ederim”
PROFESYONEL
Yok
115 ve 116. Sayfa olarak eklendi.
MÜŞTERİLER İÇİN
“PROFESYONEL MÜŞTERİLER İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU
BİLGİLENDİRME NOTU
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III-39.1 sayılı Tebliği
çerçevesinde Profesyonel Müşteri sınıfında yer aldığınızın
bildirilmesine ilişkindir.
Açıklamalar:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III-39.1 sayılı Yatırım
Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in
(Tebliğ) “Müşteri Sınıflandırılması”na ilişkin hükümleri
çerçevesinde 31 . maddede belirtilen profesyonel müşteri
niteliklerine haiz olmanız nedeniyle veya 32. maddede
belirtilen şartları sağladığınızı tevsik eden belgelerle birlikte
talebe dayalı profesyonel müşteri olarak kabul edilme yönünde
yapmış olduğunuz yazılı talep çerçevesinde kendi yatırım
kararlarını
verebilecek
ve
üstlendiği
riskleri
değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip
olduğunuz kabul edilerek “PROFESYONEL
MÜŞTERİ” olarak sınıflandırılmış bulunmaktasınız.
Profesyonel Müşterilere ilişkin olarak SPK düzenlemelerinde
yer alan özellikli hükümler aşağıda yer almaktadır:
- Tebliğ’in 25. maddesi uyarınca, özellikle talep edilmedikçe
Profesyonel Müşterilere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel
Risk Bildirim Formu’nun ve işlemlere konu sermaye piyasası
araçlarının risklerini açıklayan Özel Risk Bildirim Formlarının
verilmesi zorunlu değildir.
- Tebliğin 33. maddesi uyarınca alım satıma aracılık ve halka
arza aracılık faaliyetleri kapsamında, talep edilen ürün ve ya da
hizmetin uygun olup olmadığının tespitine yönelik Uygunluk
Testi’nin Profesyonel Müşterilere yapılması zorunlu değildir.
- Seri: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan
Hizmetle İlişkin Esaslar Tebliği’nin ( Seri: III-37.1 sayılı Tebliğ)
40. maddesinin 4. fıkrası uyarınca talebe dayalı profesyonel
müşteriler hariç olmak üzere Profesyonel Müşterilere
uygulanacak Yerindelik Testlerinde;
- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak
yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve
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yatırım amaçlı varlığı hakkında bilginin ve
- 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 ve sıklığına ilişkin
bilgilerin
alınması zorunlu değildir.
- Seri: III-37.1 sayılı Tebliğin 68. maddesinin 2. fıkrası
kapsamında Profesyonel müşterilerden yazılı bir onay alınması
halinde aracı kurumun iç kontrolden sorumlu birimi tarafından
Müşteriden, müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakte
ilişkin her takvim yılında an az 1 defa alınması gereken
mutabakatın alınması zorunlu değildir.
- Seri: III-37.1 sayılı Tebliğin 69. maddesi uyarınca Profesyonel
Müşterilerle bildirim yapılmamasına ilişkin sözleşme
imzalanarak, saklamadaki sermaye piyasası araçlarına ve
nakde ilişkin aylık bildirimler yapılmayabilecektir.
Profesyonel Müşteri olarak kabul edilmek istememeniz halinde
bu talebinizi yazılı olarak Kurumumuza bildirmeniz
gerekmektedir.”
2 (İki) sayfadan oluşan yukarıdaki tüm hususları okuyup,
anladığımı, her sayfaya ayrı ayrı imza atmaya gerek olmadığını
kabul ve beyan ederim.
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