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VADELİ KALDIRÇLI İŞLEMLER PROSEDÜRÜ 
 
İş bu Vadeli Kaldıraçlı İşlemler Prosedürü, Vadeli Kaldıraçlı İşlemlerin tanıtımı işleyiş esasları ve riskleri 
hakkında müşteriyi bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiş olup, akdedilmiş Kaldıraçlı Alım Satım 
Çerçeve Sözleşmesi’nin eki olarak düzenlenmiştir. Ürün hakkında burada ayrıca belirtilmeyen 
hususlarda Kaldıraçlı Alım Satım Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. 

 
1- Vadeli ürünler, vadeli fiyattan işlem görüp ayrıca swap maliyeti bulunmamaktadır. Bu  Ürünlerin 

vadesi ve son işlem tarihi bulunmaktadır. ŞİRKET, Vadeli işlemlerindeki son işlem tarihlerini 
elektronik posta, elektronik işlem platformu ya da ŞİRKET web sitesi www.ahlforex.com.tr 
vasıtasıyla MÜŞTERİ’ ye bildirecektir. MÜŞTERİ, Vadeli işlemlerindeki pozisyonlarını en geç 
kendisine bildirilen son işlem tarihine kadar tasfiye etmekle yükümlü olduğunu, bildirilen tarihte 
pozisyonunu kapatmadığı takdirde Yabancı Aracı Kuruluşun veya ŞİRKET’in bu pozisyonu piyasa 
fiyatı üzerinden resen tasfiye etme yetkisinin bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen 
pozisyon tasfiye işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını 
kabul ve beyan eder. 
 

2- Bir sonraki vadeye sahip ürünler, bir önceki vadeye sahip ürünlerin  son işlem gününden bir süre 
önce işleme açılmaktadır. Pozisyonlarını taşımaya devam etmek isteyen yatırımcılar  bir önceki 
vadede  pozisyonlarını kapatmayı, bir sonraki vadeye pozisyon açmayı beyan ve kabul eder. 
Ancak yeni vadede pozisyon açılabilmesi için hesapta yeterli miktarda serbest teminat bulunması 
gerektiği yatırımcının yükümlülüğündedir. Eğer yatırımcının istemesi/talep etmesi durumunda, 
 açık pozisyonların  bir önceki vadeden bir sonraki vadeye aktarılması,  ilgili açık pozisyonları 
taşıyan yatırımcının yükümlülüğündedir.  
 

3- 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, sert fiyat hareketleri 
görülmesi durumunda ve piyasalarda likiditenin düşük olduğu anlarda gerçekleşebilir. 
 

4- 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. 
 

5- 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. 

http://www.ahlforex.com.tr/


 

 
 

 

 

 

 

  

   2/2 

 

6- 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 Formunun imza tarihi itibariyle vadeli varlık/varlık çiftleri için uygulanacak Kaldıraç Oranı 
www.ahlforex.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 Oranının söz konusu 
varlıklar/varlık çiftleri için geçerli olmayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ,  ayrıca, vadeli 
işlemleri için, işbu paragrafta belirtilen Kaldıraç Oranının uygulanmayacağını, ŞİRKET tarafından 
belirlenerek Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla MÜŞTERİ’ ye bildirilecek oranların/tutarların 
geçerli olacağını; vadeli işlemlerine dayanak teşkil eden kontratların/varlıkların işlem gördüğü 
borsaların/piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları durumunda, 
ŞİRKET’in de, vadeli işlemlerindeki teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapabileceğini 
kabul ve beyan eder. 

 
7- Şirket tarafından İşleme konu kontratların Elektronik İşlem Platformundaki sembolleri vade 

sonlarında ya da vade içinde gerektikçe değişiklik yapılabilir. 
 
 
Birbirini takip eden toplam 7 (yedi) maddeden oluşan işbu Vadeli Kaldıraçlı İşlemler Prosedürü’nün bütün  
 
hükümleri okunmuş ve kabul edilerek …… / ……. / ……….. tarihinde, imza edilerek bir nüshası müşteriye  
 
teslim edilmiştir. 
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