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Nakit Yönetim Ürünleri
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Nakit Ürünleri

» Anapara kaybı yaşamazsınız.

» Sabit getirili ve düşük risklidir.

» Yatırımlarınıza değer katmanın en kolay ve risksiz yoludur.

» Türk lirası, yabancı para ve altın cinsindeki yatırımlarınızdan risksiz bir 

getiri elde edersiniz.

» Birikimleriniz size düzenli getiri sağlar

» Kendinize en uygun vadeyi seçip, piyasa faiz oranı değişikliklerinden 

etkilenmezsiniz

» Vade uzadıkça stopaj avantajından yararlanırsınız.

» Dilerseniz vadeyi kendiniz seçerek yatırım yapabilirsiniz. Sizin 

belirleyeceğiniz vadeye özel avantajlar ile sabit bir getiri elde ederek, 

biriktirmeye ve kazanmaya devam edebilirsiniz

» Hesaptan kısmı çekim imkânı bulunmaktadır. 

» Gedik Private yatırım uzmanınız gizlilik prensipleri dahilinde, hesabınızı 

sizin için bire bir takip eder.

» Belirlediğiniz süre sonunda, aksini belirtmediğiniz takdirde aynı vade ve 

güncel yatırım imkânları ile hesabınız yenilenir.

Yaklaşımımız

Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını, 
hedeflerini ve 
önceliklerini tek tek 
dinleriz.

Ardından 
genel varlık ve 
yatırım yönetimi 
stratejilerini 
geliştirmek için 
müşterilerimize iyi 
bir partner oluruz

Risk Derecesi

1

Getiri Derecesi

1

Vergi

%15 Stopaj
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Nakit SWAP

» Anapara kaybı yaşamazsınız.

» Sabit getirili bir ürün olup vadesinden önce çekmemeniz gerekmektedir.

» Yatırımcının bir para birimini ilk aşamada spot kurdan ödünç olarak 

alıp vade boyunca belirli bir nema elde etmesi ve aynı anda başka bir para 

birimini bankaya ödünç olarak vermesi birinci aşamadır. Swap vadesi 

sonunda ödünç aldığı para birimini önceden belirlenmiş forward kur 

üzerinden bankaya geri satılması ile ilk para birimine dönüş yapılır. 

» Nakit Swap işlemleri yapıldığı gün itibariyle tarafları, ilgili işlem tarihi 

ve vade için bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşır. Nakit akışı vade başında ve 

vadede gerçekleşir.

» Türev bir ürün içerdiğinden “türev ürün limiti” tahsis edilir.

» Aylık mevduat faizinin üzerinde bir getiri amaçlayan yatırımcılar için 

uygundur.

» Türev ürünlerde stopaj %10 olduğu için Nakit Swap’ın getirisi mevduattan 

daha çekicidir.

» Dilerseniz Faiz Swap işlemi de tercih edebilirsiniz. Faiz swap, bir varlığın 

faiz getirisi veya faiz maliyetinin piyasa oranlarından dolayı dalgalanmasına 

karşın söz konusu varlığın getirisinin sabit orana dönüştürülmesi veya sabit 

oranda başlayan bir varlığın getirisinin değişken orana dönüştürülmesidir. 

Gedik Private ayrıcalığı ile bu ürünlerle ilgili teknik ve fiyat desteği 

alabilirsiniz.

Şirketimiz için

Mükemmellik için 
gayret ederiz. Bunu 
başarmak için en 
iyi personellerle 
çalışırız. 
Çalışanlarımız 
periyodik olarak 
mevzuatlar ve 
piyasa gelişmeleri 
hakkında eğitimlere 
tabii tutulurlar.

Risk Derecesi

1

Getiri Derecesi

2

Vergi

%10 Stopaj
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Repo

» Repo sabit getirili herhangi bir menkul kıymetin, belli bir süre sonunda 

önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak satımıdır. 

» Gecelik, haftalık, aylık olarak vadesini belirleyebileceğiniz, nakit 

akışlarınızı kolayca düzenleyebileceğiniz bir yatırım aracıdır.

» Getirisi baştan belirlenmiştir, getiri riski yoktur. Yatırımcının 

mülkiyetinde devlet iç borçlanma senetleri gibi, riski olmayan menkul 

değerlerin bulunması işlemin güvenirliğini artırır. Söz konusu menkul 

kıymetler İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. bünyesinde muhafaza 

edilmektedir.

» Piyasanın likitide azlığı/fazlalığına ve TCMB para politikasına göre repo 

piyasasındaki oranlar cazip olabilmektedir.

» Paranızı 1 günden başlayan vadelerle repo yaparak, yatırımınız her gün 

değerlendirilir. 

» Yatırım hesabınızda bulunan serbest bakiyenin tamamını, belli bir kısmını 

veya belli bir tutarı aşan kısmını düzenli olarak repoda değerlendirmek 

isterseniz, Otomatik Repo Talimatı verebilirsiniz.

Çalışanlarımız için

Bizimki takım 
çalışması 
kültürüdür. Özenle 
seçilmiş yatırım 
profesyonellerimiz 
tüm yatırım 
ürünlerindeki derin 
piyasa bilgilerini 
nazik müşteri 
hizmetleri ile 
birleştirir ve bu 
da Gedik Private 
kültürünün kalbidir.

Risk Derecesi

1

Getiri Derecesi

1

Vergi

%15 Stopaj
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Hazine Bonosu-Devlet Tahvili

» Hazine bonoları Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından çıkarılmış bir 

yıldan kısa vadeli, devlet tahvilleri ise bir yıl ve daha uzun vadeli TL veya 

döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir. Bu senetler iskontolu veya 

değişken faizli kuponlu olarak çıkmaktadırlar.

» Uzun vadeli olmasına karşın risk derecesi düşük, faizlerin genelinden bir 

düşüş olduğu durumlarda performansı sabit getirili yatırım araçlarına göre 

oldukça yüksek bir seviyededir. 

» İskontolu olarak ihaleye çıkartılan Hazine bonosu veya devlet 

tahvillerinin, faizlerin yükseldiği anlarda dönemsel getirisi düşse de vade 

bitiminde kazançları bellidir.

» Hazine bonosu ve devlet tahvillerinde stopaj vergisi %10 olduğundan 

özellikle hazine bonoları ile mevduat arasında vergi avantajı farkı 

bulunmaktadır.

Müşterilerimiz için

Müşterilerimizin 
istekleri daima 
önde gelir. 
Karmaşık global 
ekonomik şartlarda 
müşterilerimize 
yaratıcı fikirler ve 
çözümler sağlarız.

Risk Derecesi

2

Getiri Derecesi

2

Vergi

%10 Stopaj
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Banka Bonosu/Tahvili, Özel Sektör Bonosu ve Tahvili

» Anonim şirketler tarafından çıkartılan vadeleri bono vadesi en fazla bir 

yıl, tahvil vadesi ise en az bir yıl olan sabit olan, sabit ya da değişken faizli 

olarak ihraç edilen borçlanma senetleri “özel sektör tahvili bonosu” olarak 

adlandırılmaktadır. 

» Bir yatırım kuruluşunun aracılığı ile halka sunulurlar.

» Tahvili çıkartan şirketin kâr veya zarar durumu özel sektör tahvili veya 

bonosunu alacak yatırımcıyı ilgilendirmez.

» Banka bonoları 60 günden az, bir yıldan fazla tahsisli, banka bonosu 

vadeleri ise 15 günden az bir yıldan fazla olamazlar.

Uluslararası erişim

Gedik Private 
olarak; 
müşterilerimizin 
finansal yatırımlarını 
Amerika, Uzakdoğu 
ve Avrupa 
piyasalarında 
değerlendirmelerine 
imkân sağlarız.

Risk Derecesi

3

Getiri Derecesi

3

Vergi

%10 Stopaj
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Bağdat Caddesi
Esen Apt. No: 351/5
Şaşkınbakkal/Kadıköy
İstanbul/Türkiye

/GedikYatirimMenkul @GedikYatirim /GedikYatirim

T +90 216 411 2353 pbx 
F +90 216 411 2354
gedikprivate@gedik.com
www.gedik.com

Gedik Private

Yatırım Merkezi  0 216 411 23 53




