
 
 

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ SPK YETKİSİNDE 
 

Vadeli İşlem Borsası ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile 

“kaldıraçlı alım satım işlemleri” dayanak varlık olarak tanımlanmıştır. Yürürlüğe 

giren değişiklikler uyarınca, kaldıraçlı alım satım işlemlerini düzenleme yetkisi 

Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) verilmiştir. Yeni uygulama ile kaldıraçlı alım 

satım işlemlerinin Borsa tarafından gerçekleştirilecek olup bu işlemlere ilişkin 

hususlar, Borsa Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine SPK tarafından onaylanan bir 

genelge ile belirlenecektir.  

 

Yönetmelik ile kaldıraçlı alım satım işlemleri şu şekilde tanımlanmaktadır: “Yatırılan 

teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca 

belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satımı 

işlemleri”. Başka bir deyişle, kaldıraçlı alım satım işlemleri, bir ülkenin para birimi 

karşılığında başka bir ülke parasının alımı ya da satımıdır. Bu alım satım işlemleri 

ticari, yatırım, riskten korunma ya da spekülatif amaçlarla dövize duyulan ihtiyaçtan 

dolayı yıllardır uluslararası kambiyo piyasalarında gerçekleştirilmektedir. İki ülke 

parasının birbirine ya da petrol, altın gibi emtia ve kıymetli madenlerin bir ülke 

parasına göre değeri alım satıma konu olmakta ve yatırımcılara yatırdıkları teminatın 

belirli bir katına kadar işlem yapma olanağı verilmektedir. Kaldıraç oranı olarak 

adlandırılan bu oran, bazen 1'e 50, 1'e 100 ve hatta 1'e 400'lere kadar 

ulaşabilmektedir.  Forex adı da verilen bu işlemleri tüm dünyada cazip kılan da, az 

miktardaki yatırımla yüksek kar elde etme amacıdır. Kaldıraçlı alım satım işlemleri 

yalnızca SPK tarafından bu faaliyette bulunmak üzere yetkilendirilmiş olan aracı 

kurumlar ve vadeli işlem aracılık şirketleri tarafından yerine getirilebileceğinin altı 

özellikle çizilmelidir. 

 

Son olarak belirtmek gerekir ki, döviz piyasasının, dünya üzerindeki birçok 

gelişmeden etkilendiği ve fiyatların değişkenliğinin oldukça yüksek olduğu göz önüne 

alındığında, fiyatların yatırımcıların beklentilerinin aksi yönde değişmesi ve 

yatırımcıların bu piyasalarda para kaybetmesi sıklıkla yaşanmaktadır. Bu nedenle, 

tasarruflarını kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönlendirmeyi düşünen yatırımcılar, bu 

işlemlerin yüksek oranda risk içerdiğini ve döviz piyasaları ile ilgili bilgi ve tecrübe 

sahibi olmayı gerektirdiğini dikkate alarak karar vermelidir. 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 “Elektrik Piyasasında Uygulanacak Fiyat Eşitleme 

Mekanizması Hakkında Tebliğ” 06.03.2013 tarihli 
ve 28579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 
01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 
yürürlüğe giren tebliğ ile tüketicilerin, dağıtım ve 
perakende satış şirketleri arasındaki maliyet 
farklılıklarından doğan fiyatlara karşı korunmasının 
sağlanması amaçlanmıştır. 
 

 “Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 
16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, 
tanımlara, serbest tüketici kapsamına ve 
tüketicilerin bilgilendirilmesi ve kayıtların 
tutulmasına ilişkin maddelerde önemli 
değişikliklere gidilmiştir.   

 

 Gayrimenkul değerleme asgari ücret 

uygulama esaslarına ilişkin açıklamaları 

içeren 203 sayılı SPK Kararı 09.03.2013 

tarihli ve 28582 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlandı. 

 Kamunun aydınlatılması amacıyla, yatırım 

fonları ile konut finansmanı ve varlık 

finansmanı fonları dışında kalan ihraççılar ve 

sermaye piyasası kurumları tarafından 

hazırlanacak olan finansal raporların 

düzenlenmesinde uyulması gereken kuralları 

düzenleyen “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlama Tebliği Taslağı” SPK resmi 

internet sitesinde yayınlandı. 

 Gayrimenkul sertifikalarının ihracı ve 

özelliklerini düzenleyen “Gayrimenkul 

Sertifikalarının İhracına İlişkin Esaslar 

Tebliğ Taslağı” SPK resmi internet sitesinde 

yayınlandı. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MART AYINA BAKIŞ 
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REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 Rekabet Kurulu, Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'nin 

bayilerine baskı uygulayarak 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği 

iddiası üzerine verilen kararın Danıştay 13. Dairesinin kararı ile 

iptal edilmesi üzerine konunun yeniden değerlendirilmesi 

sonucunda, şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına; Coca 

Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. ile bayileri arasında akdedilen 

sözleşmelere ise “gazlı içecekler” ve “sporcu içecekleri” 

pazarları bakımından bireysel muafiyet tanınmasına, “meyve 

suyu”, “paketlenmiş su”, “buzlu çay” ve “enerji içecekleri” 

pazarları bakımından söz konusu sözleşmelerin grup 

muafiyetinden yararlandığına karar verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin tüm 

hisselerinin blok satışı yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında, 

teklif sahiplerinden - Torunlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya - 

Akfen Holding A.Ş. – STFA Yatırım Holding A.Ş. Ortak 

Girişim Grubu veya - Fernas İnşaat A.Ş. veya - Türkerler İnşaat 

Tur. Mad. Ener. Üretim Tic. ve San. A.Ş. – Gama Holding A.Ş. 

Ortak Girişim Grubu tarafından bahse konu hisselerin 

devralınması işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına 

karar verdi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Rekabet Kurulu, Park Bravo Dış 

Tic. A.Ş.’nin gerçek kişi 

hissedarlara ait çoğunluk 

hisselerinin Landmark Premiere 

Holdings Ltd. tarafından 

devralınması işlemine izin verdi. 

 

 Geliş Madencilik Enerji İnşaat 

Ticaret A.Ş.’nin %80 oranında 

hissesinin Global Enerji 

Hizmetleri ve İşletmeciliği Tic. 

A.Ş.’ye devri işlemine Rekabet 

Kurulu tarafından izin verildi. 

 

 Rekabet Kurulu, ZEUS Aviation 

Services Investments B.V. 

tarafından %50 oranında Çelebi 

Havacılık Holding A.Ş. 

hissesinin halihazırda bu şirketin 

tamamını kontrol eden 

Çelebioğlu Ailesi'nden 

devralınması suretiyle Çelebi 

Havacılık Holding A.Ş.'nin ortak 

girişime dönüştürülmesi işlemine 

izin verdi. 

 

 Rekabet Kurulu, Mondelez 

International Holdings LLC’nin 

Kraft Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de 

sahip olduğu hisselerin Doğuş 

Çay ve Gıda Maddeleri Üretim 

ve Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. 

tarafından devralınması işlemine 

izin verdi. 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Milletlerarası Anlaşmalar 

 17.11.2012 tarihinde Kahire’de imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 14.02.2013 tarihinde onaylanan “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlıkta Performans Uygulamaları Alanında 

İşbirliğine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar” 13.03.2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Protokol ile iki ülke arasındaki sağlık ve tıp alanında işbirliği, sağlık hizmetlerinde kalite 

geliştirme, kurumsal ve yönetici performansı değerlendirme çalışmaları, hasta ve çalışan güvenliği alanlarındaki 

işbirliği işlemleri açıklanmıştır. 

 01.08.2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 22.02.2013 tarihinde onaylanan “Türkiye 

Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma’nın Onaylanması 

Hakkında Karar” 21.03.2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma ile iki ülke arasında ticaret 

ve yatırımların geliştirilmesine ilişkin uygulanacak yöntemler açıklanmıştır. 

Mevzuat 

 “Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği” 05.03.2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile şüpheli, sanık veya hükümlünün topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü 

hizmet, program ve kaynaklara ilişkin uygulanacak yöntemler düzenlenmiştir.  

 “Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği” 06.03.2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yönetmelikte, hayvan hastalıklarından dolayı, hayvanlara 

uygulanacak kesim, itlaf ve imha, hayvan sahiplerene ödenecek tazminat, ödeme yapılacak yer ve uygulama zamanına 

ilişkin düzenlenen işlemler açıklanmıştır. 

  “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013-32/42)” 07.03.2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Tebliğde, Türkiye veya yurtdışında yerleşik, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile uğraşan kişilere, 

altın, gümüş, platin kredisi açılmasına ilişkin düzenlenen işlemler açıklanmıştır.  

 “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” 13.03.2013 tarihli ve 

28586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile emeklilik yatırım fonlarının türleri, 

kuruluşları, katkı paylarının fonlarda toplanması ve değerlendirilmesi, fonların birleşme, devir ve dönüşüm esasları 

gibi birçok önemli maddeye açıklık getirilmiştir.  

 “2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası 

Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 15.03.2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6439 sayılı Kanun ile sözleşmeye beyan ile katılmamız sağlanarak, gemi yakıtlarından 

kaynaklanan kirliliğin meydana getirdiği zararlardan mağdur olan taraflara tazminat ödenmesi öngörülmüştür.  

 “Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ” 15.03.2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesinde 

anlaşmaya varılamaması, tahkim anlaşmasında ücret konusunda hüküm bulunmaması gibi konularda uygulanacak 

hakem veya hakem kurulu ücretleri belirlenmiştir.  

 “Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği” 21.03.2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin faaliyetleri 

kapsamında mal ve hizmet alımına ilişkin uygulanacak işlemler açıklanmıştır. 

 

RESMİ GAZETE 


