YURTDIŞI PİYASA İŞLEM ESASLARI
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 elektronik posta;
Elektronik işlem Platformu ya da ŞİRKET websitesi www.ziraatfx.com.tr vasıtasıyla MÜŞTERİ’ye bildirir.
İlgili organize piyasadaki işlem saatleri haricinde verilen emirler, ilgili piyasanın açılmasıyla birlikte işleme
konulur.
2.
MÜŞTERİ, CFD işlemleri için, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ve ŞİRKET tarafından
elektronik posta, Elektronik İşlem Platformu ya da ŞİRKET websitesi www.ziraatfx.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 pozisyon kapatma tarihlerini elektronik posta, elektronik işlem platformu
ya da ŞİRKET websitesi www.ziraatfx.com.tr vasıtasıyla MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. ŞİRKET,
CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç kendisine bildirilen pozisyon 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 poziyon 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 herhalükarda SPK mevzuatında belirlenen kaldıraç oranlarını geçmeyecek Kaldıraç Oranı üzerinden
hesaplanacak teminat tutarını ŞİRKET nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin imza tarihi
itibariyle CFD varlık/varlık çiftleri için uygulanacak Kaldıraç Oranı www.ziraatfx.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
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. İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede belirlenir.
Başlangıç Teminatı: MÜŞTERİ tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve kaldıraçlı varlık çifti/kaldıraçlı
varlık/CFD işlemi bazında belirlenen miktardır. MÜŞTERİ, başlangıç teminatını, pozisyon almadan önce
ŞiRKET tarafından belirtilen banka hesabına yatıracaktır. MÜŞTERİ, söz konusu başlangıç teminatının
yatırılmaması halinde Emirlerin uygulanamayacağını bildiğini beyan eder.
Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının
koruması gereken en alt düzeydir.

MÜŞTERİ’nin hesabında bulunan teminat tutarının Başlangıç Teminatı’nın %75’ine veya altına düştüğü
hallerde, ŞİRKET, MÜŞTERİ’ye Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla uyarıda bulunur. MÜŞTERİ’nin
hesabında bulunan teminat tutarının Başlangıç Teminatı’nın %50’sine veya altına düştüğü hallerde Sürdürme
Teminatı korunamamış olur ve ŞİRKET MÜŞTERİ’nin hesabında bulunan açık pozisyonları MÜŞTERİ’ye
ihbarda bulunmaksızın ve MÜŞTERİ’nin emrine ihtiyaç duymaksızın kısmen veya tamamen tasfiye eder. Bu
durumda gerçekleştirilen pozisyon kapatma işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü MÜŞTERİ’ye
ait olacaktır. ŞİRKET, Sürdürme Teminatı’nın korunamadığı hallerde açık poziyonları zararın en yüksek olduğu
pozisyondan başlamak suretiyle kapatır. MÜŞTERİ, Sürdürme Teminatı’nın korunup korunmadığını Elektronik
İşlem Platformu üzerinden bizzat takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
MÜŞTERİ, ŞİRKET’in işbu maddede belirtilen işlem teminatları dışında farklı teminatlar belirleyebileceğini ve
her bir işleme ilişkin teminatın miktarına ve oranına göre ve bu teminatlara ek olarak ilave teminat talebinde
bulunabileceğini kabul ve beyan eder. ŞİRKET’in MÜŞTERİ’den talep edebileceği teminatların toplam tutarı
MÜŞTERİ’nin açık pozisyonlarının toplam tutarını aşamaz. MÜŞTERİ, ilave teminatı ŞİRKET tarafından
belirlenen süre içerisinde yatırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, ilave teminatın yatırılmadığı durumlarda açık
pozisyonlarının ŞİRKET tarafından tasfiye edilebileceğini kabul ve beyan eder.
MÜŞTERİ, Sürdürme Teminatı tamamlanıncaya kadar veya ŞİRKET’in ilave teminat talebinde bulunduğu
hallerde ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon açamayacağını kabul ve beyan eder.
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 T.C Ziraat
Bankası A.Ş. anlık gişe kurları üzerinden ABD Dolarına dönüştürülecektir. MÜŞTERİ’nin nakdi varlıklarını,
ABD Doları haricinde farklı bir para birimi cinsinden çekmek istediği hallerde, T.C Ziraat Bankası A.Ş.’nin
anlık gişe kurları üzerinden ilgili para birimi cinsine dönüştürülür.
8.
MÜŞTERİ, ŞİRKET’in banka hesaplarına yatırdığı tutarların türev araçlar alım satım ve CFD
işlemlerinin temin teşkil edeceğini, bu tutarların bankacılık mevzuatı uyarınca mevduat toplama anlamına
gelebilecek şekilde değerlendirilmeyeceğini, bu çerçevede teminatların ve türev araç alım satım ve CFD
işlemleri ile ilgili olarak ŞİRKET nezdindeki diğer her türlü bakiyenin MÜŞTERİ lehine
nemalandırılmayacağını, bu tutarların nemalandırılması durumunda elde edilecek getirinin ŞİRKET’e ait
olacağını kabul eder.
9. Teminat seviyeniz %50’nin altına indiğinde, en zararda olan işleminiz otomatik olarak kapanmaktadır.
%75 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 %75’te başlar, %50’ye geldiğinde (StopOutPozisyon Kapama seviyesi) pozisyonlar en zararda olandan başlayarak kapatılır.
10. Piyasada oluşabilecek fiyat hareketleri sonucunda otomatik pozisyon kapatmalarınız, sürdürme teminatı alt
limitinden farklı bir noktada gerçekleşebilir. Bu durumlar genellikle Pazar gecesi piyasa açılışında, önemli
haberlerin yayınlandığı zamanlarda ve piyasalarda likiditenin düşük olduğu anlarda gerçekleşebilir.
11. Bir parite veya emtia için işlem platformunda grafikte görülen fiyat ile; piyasa gözlemi ekranından işlem
yapılan fiyatlar arasında farklılıklar olabilir.
12. Yayılma pozisyonu taşımanız pozisyonlarınız için swap uygulanmasını engellemez. Aynı varlıkta
taşıdığınız alış ve satış pozisyonlarınız için de swap uygulanır.
13. Meta Trader Elektronik işlem Platformunuzla ilgili herhangi bir hata mesajı aldığınızda ŞİRKETimizle her
zaman iletişime geçebilirsiniz.

14. 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
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.
15. 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.
16. 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.
17. Metatrader Elektronik İşlem Platformu ve www.ziraatfx.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.
18. 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.

