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CFD  İŞLEM ÜRÜN TANITIM VE RİSK BİLDİRİM FORMU 

 

İş bu risk bildirim formu CFD ürününün tanıtımı işleyiş esasları ve riskleri hakkında  müşteriyi bilgilendirmek 

amacıyla düzenlenmiş olup, akdedilmiş Kaldıraçlı Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi’nin eki olarak 

düzenlenmiş olup, ürün hakkında burada ayrıca belirtilmeyen hususlarda Kaldıraçlı Alım Satım Sözleşmesi 

hükümleri uygulanacaktır. 

 

1.CFD işlemlerinde , işlem  saatleri , bu işlemlere  dayanak  teşkil  eden  Yabancı  Türev  Aracın  işlem  gördüğü  

organize piyasadaki işlem saatleri ile sınırlıdır. MÜŞTERİ, ilgili organize piyasadaki işlem saatleri haricinde CFD 

işlemi yapamayacağını  kabul ve beyan eder. ŞİRKET, CFD işlem saatlerini  ele ktronik  posta; Elektronik  işlem 

Platformu  ya da ŞİRKET  web  sitesi  www.ahlatciyatirim.com.tr vasıtasıyla MÜŞTERİ’ ye bildirir. İlgili organize

 piyasadaki işlem saatleri haricinde emir kabul etmez. 

2. MÜŞTERİ , CFD işlemleri  için, Yabancı  Aracı Kuruluş  tarafından  belirlenen  ve ŞİRKET tarafından  elektronik  
posta, Elektronik  İşlem Platformu  ya da ŞİRKET web sitesi    www.ahlatciyatirim.com.tr  vasıtasıyla  MÜŞTERİ ’ 
ye bildirilen teminat oranlarının /tutarlarının  geçerli olacağını; CFD işlemlerine  dayanak teşkil eden Yabancı 
Türev  Araçların  işlem gördüğü  organize  piyasaların  teminat  oranlarında /tutarlarında  değişiklik  yapmaları  
durumunda , Yabancı  Aracı  Kuruluş ’un ve ŞİRKET’in de, bu değişikliğe  istinaden  CFD işlemlerindeki  teminat  
oranlarında/tutarlarında değişiklik yapabileceğini kabul ve beyan eder.  
 
3.ŞİRKET , CFD işlemlerindeki  vade kapanma  tarihlerini  elektronik  posta, elektronik  işlem platformu  ya da 
ŞİRKET  web  sitesi  www.ahlatciyatirim.com.tr  vasıtasıyla  MÜŞTERİ ’ ye  bildirecektir . MÜŞTERİ , CFD  
işlemlerindeki  pozisyonlarını  en geç kendisine  bildirilen  vade kapatma  tarihinde  tasfiye  etmekle  yükümlü  
olduğunu , bildirilen  tarihte  pozisyonunu  kapatmadığı  takdirde  Yabancı  Aracı  Kuruluş ’un veya ŞİRKET’in bu 
pozisyonu  piyasa  fiyatı  üzerinden  re ’sen  tasfiye  etme  yetkisinin  bulunduğunu  ve  bu  durumda  
gerçekleştirilen  pozisyon  tasfiye  işlemi  nedeniyle  maruz  kalınabilecek  zararın  tümünün  kendisine  ait  
olacağını kabul ve beyan eder.

 
 
4. ŞİRKET’in uygun görmesi halinde MÜŞTERİ’nin CFD işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonları üzerinden 
Swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak yapılabileceği gibi MÜŞTERİ’nin bir günden uzun süre ile 
pozisyon taşıyacağı hallerde, vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, 
yurtiçi veya yurtdışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu olduğu hallerde, 
bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak ŞİRKET tarafından belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz 
oranları söz konusu işlemin gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak ŞİRKET 
tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine 
çevrilmesinde ŞİRKET tarafından belirlenecek döviz kuru uygulanır.  
 
5.MÜŞTERİ, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenen ve her 
halükarda SPK mevzuatında belirlenen kaldıraç oranlarını geçmeyecek Kaldıraç Oranı üzerinden hesaplanacak 
teminat tutarını ŞİRKET nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. İş Bu Risk Bildirim Formu’nun imza tarihi 
itibariyle CFD varlık/varlık çiftleri için uygulanacak Kaldıraç Oranı  www.ahlatciyatirim.com.tr sitesinde 
yayınlanmakta olup anılan oran ancak Tarafların yazılı mutabakatıyla değiştirilebilecektir. MÜŞTERİ, ŞİRKET’
in, belirli varlıklar/varlık çiftleri için SPK mevzuatınca belirlenen azami kaldıraç oranlarından daha düşük 
kaldıraç oranları belirleyebileceğini ve bu durumda işbu paragrafta belirtilen Kaldıraç Oranı’nın söz konusu 
varlıklar/varlık çiftleri için geçerli olmayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ,  ayrıca, CFD işlemleri için, 
işbu paragrafta belirtilen Kaldıraç Oranı’nın uygulanmayacağını,  ŞİRKET tarafından belirlenerek 
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Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla MÜŞTERİ’ ye bildirilecek oranların/tutarların geçerli olacağını; CFD 
işlemlerine dayanak teşkil eden kontratların/varlıkların işlem gördüğü borsaların/piyasaların teminat 
oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları durumunda, ŞİRKET’in de, CFD işlemlerindeki teminat 
oranlarında/tutarlarında değişiklik yapabileceğini kabul ve beyan eder. 
 
6. Açık olan Pozisyonlardan oluşan zarar nedeniyle, teminat toplam tutarının (Marjin) % 30  düşmesi 
durumunda Aracı Kurum, Müşteri’nin o an açık olan pozisyonlarını asgari teminat seviyesinin altına düşmesini 
önlemek amacıyla açık pozisyonlardan en riskli olanlardan başlayarak satış yapmak suretiyle, asgari teminat 
oranını tutturur.  
Müşteri hesabında bulunan teminat tutarı % 100 ve %50 oranlarının altına düştüğünde Aracı Kurum, 

Müşteri’nin menfaatlerini korumak amacıyla  elektronik iletişim araçlarıyla (internet, Meta platformu, e-

posta veya sms) müşterisine uyarı mesajları gönderecektir.  Müşteri teminat yükümlülüklerini takip etmek ile 

mükellef olup, uyarı mesajlarında belirtilen şekilde davranmamasından doğacak zarardan kendisi sorumlu 

olacaktır. 

 

7. MÜŞTERİ teminat bedellerini Türk Lirası veya konvertible döviz cinsinden yatırmakla yükümlüdür. Teminat 

oranının hesaplanmasında bu kıymetlerin % 100’ü teminat olarak kabul edilir. ŞİRKET tarafından aksi tercih 

edilmediği sürece MÜŞTERİ’ nin ŞİRKET nezdindeki bakiyeleri ABD Doları olarak tutulacak ve raporlanacaktır. 

MÜŞTERİ’ nin teminat bedellerini farklı bir para birimi cinsinden yatırması, işlemlerin niteliği gereği karın veya 

zararın başka bir para birimi cinsinden oluşması durumunda, bu tutarlar aracı banka / kurumların kurları 

üzerinden ABD Dolarına dönüştürülecektir. MÜŞTERİ’ nin nakdi varlıklarını, ABD Doları haricinde farklı bir 

para birimi cinsinden çekmek istediği hallerde, aracı banka / kurumların anlık kurları üzerinden ilgili para 

birimi cinsine dönüştürülür.  

 

8.Teminat seviyeniz %30’un altına indiğinde, en zararda olan işleminiz otomatik olarak kapanmaktadır. %50 

seviyesinde teminat tamamlama çağrısı (Margin Call), Meta trader İşlem Platformu ekranında pembe bir 

uyarıyla yanar ve bu uyarı, gerekli önlemleri almanız, aksi takdirde en zarardaki işleminizin kendisini 

sonlandıracağı manasına gelmektedir. Teminat tamamlama çağrısı %100’de başlar, %30’a geldiğinde 

(StopOut-Pozisyon Kapama seviyesi) pozisyonlar en zararda olandan başlayarak kapatılır. 

 

9. Düşük teminat düzeyleri ile çalışmaya devam edildiğinde, piyasada oluşabilecek aşırı fiyat hareketleri 

sonucunda otomatik pozisyon kapatmaları gerçekleşebilir. Bu durumlar genellikle Pazar gecesi piyasa 

açılışında, önemli haberlerin yayınlandığı zamanlarda ve piyasalarda likiditenin düşük olduğu anlarda 

gerçekleşebilir. 

10. Bir parite veya emtia için işlem platformunda grafikte görülen fiyat ile; kullandığınız başka bir piyasa 
gözlemi    ekranından veya internet haber kanallarında görülen fiyatlarla işlem yapılan fiyatlar arasında 
farklılıklar olabilir. 
 
11. Yayılma pozisyonu taşımanız pozisyonlarınız için swap uygulanmasını engellemez. Aynı varlıkta taşıdığınız 
alış ve satış pozisyonlarınız için de swap uygulanır. 
 
12. Meta Trader Elektronik işlem Platformunuzla ilgili herhangi bir hata mesajı aldığınızda ŞİRKET’imizle her 
zaman iletişime geçebilirsiniz. 
 
13. Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan bir işleminiz, pazar günü piyasa tekrar açılırken ani fiyat 
değişimlerinden (GAP) ötürü negatif (-) açılabilir ve sizi zarara uğratabilir. Cuma akşamı, hafta sonu piyasada 
küresel ekonomiyi etkileme ihtimali olan durumları göz önünde bulundurarak işlemler yapınız. Marjin 
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seviyenizi, marjin çağrısının mümkün olduğunca üstünde tutmanız ve hesabınızda her daim yeterli teminat 
bulundurmanız dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Bekleyen Stop emirleri girdiğiniz stop fiyat 
seviyesinden gerçekleşmeyebilir, bu tür pasif emirler piyasada işlem gören fiyatlardan gerçekleşecektir. 
Özellikle GAP oluşumlarında emirleriniz bu şekilde farklı fiyatlardan gerçekleşebilir. 
 
14. Pazar gecesi piyasa açılırken veya yurtdışındaki tatil günlerinde volatilitenin düşük olmasından dolayı 
yurtdışı piyasalarda spreadler, ortalama spread aralığından daha fazla açılabilir. Spreadler gün içerisinde de, 
olağandışı bir gelişme yaşandığında aşırı derecede açılabilir veya kapanabilir. 
 
15. Piyasada olağandışı bir gelişme yaşandığında, spread’lerin olağandışı biçimde açılması sonucu, yayılma 
pozisyonu için aldığınız pozisyonlar da Pozisyon Kapama (StopOut) ile kapanabilir. Yayılma pozisyonu almak, 
normal şartlarda teminat çağrısını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Yayılma yöntemi, işlemlerinizin 
sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir 
 
16. Bir hisseye dayalı CFD işlemi yapılması durumunda ŞİRKET’in hisselerine fiziksel olarak sahip olmazsınız.  
İlgili piyasa fiyatı üzerinden işlem yaparsınız ve işlemi kapattığınızda açılış fiyatı ve kapanış fiyatı arasındaki 
fark, ne kadar kazandığınızı veya kaybettiğinizi belirler. ŞİRKET’te oy hakkına sahip olmazsınız, ve verilen kar 
paylarından yararlanamazsınız. 
 
17.  Metatrader  Elektronik  İşlem Platformu  ve  www.ahlatciyatirim.com.tr web sitesi  aracılığı  ile piyasanın  
işleyiş  koşulları ; platform  ile ilgili  sorunlar  ve diğer  hususlar  ile ilgili sürekli  bilgilendirme  yapılmaktadır . Bu 
kanallardan edineceğiniz bilgilere ek olarak; müşteri temsilcilerimizden de bilgi alabilirsiniz.  
 
Birbirini takip eden toplam 17 (on yedi) maddeden oluşan işbu  risk bildiriminin bütün hükümleri okunmuş ve 
kabul edilerek _____/______/_______  tarihinde, imza edilerek bir nüshası müşteriye teslim edilmiştir. 
 

MÜŞTERİ 

Adı-Soyadı / Unvanı 
 
 

Kaşe / İmza 
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