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Konu Eski 
Sayfa/Madde 

Yeni 

KALDIRAÇ ORANI Sayfa 76 
Madde 24.9.1 

a, b, c, d ve f fıkraları 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 10:1’i 
geçemez. 
b.  Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve 
varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine sahiptir. 
c. Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat 
tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarı hesaba 
yatırılır. 
d. İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan 
nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması 
suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL veya muadili 
döviz tutarının altına düşürülmesi halinde pozisyon açılamaz. 
İşlemlere başlandıktan sonra zarar edilmesi neticesinde 
teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına 
düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir. 
 
f. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, 
uygulanacak kaldıraç oranı( a) fıkrasında yer alan oranı 
geçmemek kaydıyla GEDİK YATIRIM ile YATIRIMCI arasında 
enstrüman bazında serbestçe belirlenir. 
 
 
Eskisi Aşağıdaki gibiydi : 
“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 
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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. 
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. 

 


