
FOREX NEDİR? 

Forex kelimesi, kelime yapısı olarak Foreign Exchange kelimelerinin sırasıyla, ilk üç ve ilk 
iki harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Kelime anlamı olarak ‘yabancı para 
değişimi’ anlamına gelmektedir. Yabancı paraların birbirleri arasında bir ‘değişim oran’ları 
mevcuttur. Forex piyasasının, temelinde bu değişim oranı vardır. Bir para biriminin değeri 
olabilmesi için, başka bir para birimi cinsinden değeri olması gerekir. Forex piyasasında, 
kur farklarından faydalanılarak döviz alım-satım işlemleri gerçekleştirilir. 

Forex’in iki ana bileşeni vardır: 

Para borsaları: Döviz büroları 
İnterbank: Bankalar arası döviz piyasası.  

Forex piyasasında işlemler bankalar arası döviz piyasasında gerçekleşir. 

Dünyada 1973-1976 yıllarında dalgalı kura geçilmesiyle birlikte forex piyasasında işlemler 
yapılmaya başlamıştır. 

Forexin dünya çapında günlük işlem hacmi 4.2trilyon doların üzerindedir. Türkiye’de ise 
bu rakam 13-14 milyar dolar civarındadır. 

Forex piyasası kaldıraçlı bir piyasadır. Piyasanın bu özelliği çok küçük paralarla dahi 
yatırım yapma imkanı sunabilmektedir. 
Dünya’nın en zengin %25lik nüfusunun, varlığını para piyasalarında edinmiş olduğu 
saptanmıştır.  

Forex’te Kullanılan Terimler 

Pip: Forex piyasasında işlem yapılan paritelerdeki her 1 brimlik değişime pip adı verilir. 
1 lotluk işlemde: 

 EURUSD paritesinde 1pip 10USD’ye,  
 USDTRY’de ise 1pip 10TL’ye 

tekabül eder. 

 
Kaldıraç: Teminatın belirli bir ‘’k’’ katı kadar işlem yapmaya olanak sağlayan sistemdir. 
Forex piyasasında maximum 1/100 kaldıraç oranı ile işlem yapılabilir. 
1lot işlem: 
Paritelerde 100000 birime, 

 Altında 100 onsa, 
 Gümüşte ise 5000 onsa tekabül eder. 

 
Örneğin, 1:100 teminat oranı ile işlem yapılıyorsa; 
1 lot EUR/USD paritesinde alım yapmak için parite 1,2750 seviyesindeyken yatırması 
gereken teminat tutarı; 
 1,2750*[100.000(hacim)/100(kaldıraç oranı)] = 1275 USD şeklinde hesaplanır. 
Eğer parite 1,2700 seviyesine kadar düşerse; 
1,2750-1,2700)*100.000 = 500 USD zarar oluşur ve teminat 775 USD seviyesine 
düşer.  



Sürdürme Teminatı, başlangıç teminatının %75’inin altına (775/1275= 0,61) %61’ine 
düştüğü için müşteriye teminat tamamlama çağrısında bulunulur. 

 
Örneğin 1:25 teminat oranı ile işlem yapılıyorsa; 
 1 lot EUR/USD paritesinde alım yapmak için parite 1,2750 seviyesindeyken yatırması 
gereken teminat tutarı;  
(1,2750*100.000)/25 = 5100 USD şeklinde hesaplanır. 
Eğer parite 1,2360 seviyesine kadar düşerse (1,2750-1,2360)*100.000= 3900 USD 
kayıp oluşur.  
Başlangıç teminatı %25 seviyesinin altında ((5100-3900)/5100=0,2350) %23,50 
seviyesine düştüğü için müşterinin açık olan 1 lot EUR/USD alım pozisyonu otomatik 
olarak kapanacaktır. 

 
Buy: Forex piyasasında alış işlemini ifade eder. 

 
Sell: Forex piyasasında satış işlemini ifade eder. 

 
Spread: Alış fiyatları ile satış fiyatları arasında her zaman fiyat farkı vardır. Forex 
piyasasında alış fiyatları her zaman satış fiyatlarından yüksektir. Alış fiyatı ve satış 
fiyatı arasındaki farka spread (spread farkı) denir. 

 
Swap: Forex piyasasında bir pozisyon ertesi güne taşındığında bankalar arası döviz 
piyasasının (interbank) para birimlerine uyguladığı, ülkelerin faiz oranları arasındaki 
farklardan kaynaklanan bir faiz uygular. Bu faize swap (swap faizi) denir. 
Trading: ‘’ticaret yapmak’’ anlamına gelir. 
Trade: ‘’ticaret” anlamına gelir. 
Trader: ‘’tüccar’’ anlamına gelir. 

 
Forex’te para ticareti yapılır. Mal ise ‘’para’’dır. 

 
Ana Para Birimleri: ABD Doları, Euro, İsviçre Frangı, İngiliz Sterlini, Yeni Zelanda 
Doları, Avustralya Doları, Japon Yeni, Kanada Doları. 

 
Parite: forex piyasasında iki dövizin birbiri arasındaki değişim oranı parite (çaprazlar) 
diye adlandırılır. EURUSD, GBPUSD, USDJPY gibi… 

 


