Sermaye Piyasasõ Kurulundan :

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç
Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ
(Seri:V, No:65)
(14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanõm ve Kõsaltmalar

Amaç ve kapsam
Madde 1 — Bu Tebliğin amacõ, sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõm, açõğa
satõş ve ödünç alma ve verme işlemleri ile bu faaliyeti yapacak olan kurumlara ilişkin ilke ve
esaslarõ düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Tebliğ 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununun değişik 22 nci
maddesinin birinci fõkrasõnõn (l) bendine dayanõlarak düzenlenmiştir.
Tanõmlar
Madde 3 — Bu Tebliğde geçen;
Kanun

:

28/7/1981 tarihli 2499 sayõlõ
Kanununu,

Sermaye

Piyasasõ

Kurul

:

Sermaye Piyasasõ Kurulu'nu,

Borsa

:

Sermaye piyasasõ araçlarõnõn işlem göreceği borsalar ve
Kurulca bu Tebliğ konusu işlemlerin yapõlmasõna izin
verilen teşkilatlanmõş diğer piyasalarõ,

Takasbank

:

İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ Takas ve Saklama
Bankasõ Anonim Şirketini,

İMKB Yönetmeliği

:

19/2/1996 tarihli ve 22559 sayõlõ Resmi Gazetede
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yayõmlanan

İstanbul

Menkul

Kõymetler

Borsasõ

Yönetmeliğini,
Özsermaye

:

Kurulun aracõ kurumlarõn sermayelerine ve sermaye
yeterliliğine ilişkin düzenlemeleri uyarõnca hesaplanan
özsermaye tutarõnõ,

İşleme Konu
Kõymetler

:

Kullandõrõlan kredi karşõlõğõnda satõn alõnan sermaye
piyasasõ araçlarõ veya açõğa satõştan elde edilen satõş
hasõlatõ ile müşterinin bu işlemler nedeni ile özkaynak
olarak yatõrdõğõ nakit ve sermaye piyasasõ araçlarõnõn
toplamõnõ,

DİBS Piyasa
Yapõcõlarõ

:

Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan Devlet İç Borçlanma
Senetleri (DİBS) için çift taraflõ kotasyon vermek üzere
görevlendirilen aracõ kurum ve bankalarõ,

Ölçüt Kağõt

:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Hazine Müsteşarlõğõ
tarafõndan belirlenecek DİBS’leri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yetkili kuruluşlar
Madde 4 — Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõm, açõğa satõş ve ödünç alma
ve verme işlemlerine, sermaye piyasasõ araçlarõnõn alõm satõmõna aracõlõk yetki belgesine
sahip aracõ kurumlar Kuruldan ayrõca izin almaksõzõn aracõlõk edebilirler.
Aracõ kurumlar bu Tebliğde yer alan mekan, teknik donanõm, personel ve muhasebe
sistemi gibi şartlarõ yerine getirdiklerini Kurula tevsik etmeleri şartõ ile 30 iş günü içerisinde
kendilerine aksi bildirilmedikçe Tebliğ kapsamõna giren işlemleri yapabilirler.
Bankalarõn sermaye piyasasõ aracõ alõmõ için doğrudan müşterilere kullandõrmak
üzere bu Tebliğde özkaynak olarak sayõlan kõymetler karşõlõğõnda açmõş olduklarõ krediler de
ilgili mevzuat hükümleri saklõ kalmak kaydõyla 7 ve 8 inci maddelerde düzenlenen genel ve
özel nitelikteki limitlere ilişkin hükümler dõşõnda bu Tebliğde yer alan esaslara tabidir.
Sermaye piyasasõ aracõ ödünç alma ve verme işlemlerinin ise aracõ kurumlar,
bankalar ve Takasbank tarafõndan bu Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde Takasbank
bünyesinde oluşturulacak piyasada Kuruldan ayrõca izin alõnmaksõzõn gerçekleştirilmesi
mümkündür. Bu piyasaya kabul koşullarõ, işlem yapma kural ve biçimleri ile uygulanacak
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diğer hükümler Takasbank yönetim kurulunun önerisi üzerine Kurul onayõ alõnmak kaydõ ile
yönetmelikle belirlenir.
DİBS piyasa yapõcõsõ olarak yetkilendirilmeyen bankalar ve aracõ kurumlar,
DİBS’leri yalnõzca ödünç verebilirler ancak ödünç alma işleminde bulunamazlar.
Genel şartlar
Madde 5 — Aracõ kurumlar, sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõm, açõğa satõş ve
ödünç alma ve verme işlemlerinin yürütülmesi ve kontrol mekanizmalarõnõn sağlanmasõ
amacõyla gerekli teknik donanõmõ sağlamak ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip,
özkaynak oranlarõnõn mevzuat ve müşterilerle imzalanan ilgili çerçeve sözleşmelere
uygunluğu, müşterilerin risklerinin günlük olarak takip edilmesi ve raporlanmasõ ile görevli
bir personeli ve genel müdüre raporlama yapmak amacõyla yönetim kurulu kararõ ile bir
genel müdür yardõmcõsõnõ sorumlu olarak atamak zorundadõrlar. Aracõ kurumlar yönetim
kurulu kararõ ile sorumlu bir yönetim kurulu üyesi başkanlõğõnda genel müdür veya genel
müdür yardõmcõsõ ile ilgili birim yöneticilerinden meydana gelen bir kredi komitesi
oluştururlar. Kredi komitesinin görev ve yetkileri aracõ kurumlarõn iç kontrol prosedürlerinde
belirlenir.
İşlemlere konu olabilecek sermaye piyasasõ araçlarõ
Madde 6 — Borsalar ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda işlem gören sermaye
piyasasõ araçlarõndan, sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõm ve açõğa satõş işlemlerine
konu olacaklar ilgili borsanõn yetkili organlarõ tarafõndan piyasa kapitalizasyonu, likidite,
dolaşõmda bulunan pay sayõsõ, işlem sõklõğõ ve bu gibi hususlar dikkate alõnmak suretiyle bir
veya birden fazla gruba ayrõlarak listelere alõnõr, Kurul’a bildirilir ve Kurul’un onayõnõ
müteakip ilan edilir.
Kurul gerekli gördüğü hallerde, bazõ sermaye piyasasõ araçlarõnõn listelerden
çõkarõlmasõnõ ilgili borsanõn yetkili organõndan isteyebilir.
Listelerde değişiklik yapõldõğõnda, listeden çõkarõlan sermaye piyasasõ araçlarõ ilgili
borsa tarafõndan tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacõyla, üç ayõ geçmemek üzere, bir
sonraki değişiklik dönemine kadar geçici liste kapsamõna alõnõr.
Listeden çõkarõlan sermaye piyasasõ aracõ için açõlmõş bulunan kredi, müşterinin
talebi ve aracõ kurumun kabul etmesi şartõyla listede yeralan başka bir sermaye piyasasõ
aracõyla değiştirilmek suretiyle devam edebilir.
Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan belirlenen ölçüt kağõtlar DİBS piyasa yapõcõlarõ
tarafõndan ödünç alma ve verme işlemine konu edilebilecek menkul kõymetlerdir. DİBS
piyasa yapõcõlarõ tarafõndan ödünç alma ve verme işlemine konu edilebilecek ölçüt kağõtlar
dõşõndaki DİBSler Hazine Müsteşarlõğõ’nõn görüşü çerçevesinde Borsa tarafõndan
belirlenerek duyurulur. Ancak bankalarõn DİBS dõşõnda kalan sermaye piyasasõ aracõ ödünç
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alma ve verme işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ bünyesindeki DİBS ödünç
alma ve verme işlemleri bu fõkra hükmüne tabi değildir.
Genel işlem sõnõrlarõ
Madde 7 — Aracõ kurumlarõn belirli bir anda kullandõrdõklarõ kredilerin toplam
tutarõ ile müşterileri ve/veya kendi hesaplarõna açõğa sattõklarõ hisse senetlerinin değerinin
toplamõ her faaliyet için ayrõ hesaplanmak üzere içinde bulunulan aydan önceki üç ay için ay
sonlarõ itibariyle hesaplanan özsermayelerin ortalamasõnõn iki katõnõ geçemez.
Ancak, ortalamaya dahil olan son aya ait özsermaye rakamõnõn ortalamadan düşük
olmasõ durumunda, limit hesaplamalarõnda son üç aylõk özsermaye rakamlarõnõn ortalamasõ
yerine son aya ait özsermaye rakamõ dikkate alõnõr. Kurul’un aracõ kurumlarõn sermayelerine
ve sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelerinde yer alan sermayenin güçlendirilmesine
ilişkin özel hükümler saklõdõr.
Kurul tarafõndan bu maddede belirlenen işlem sõnõrlarõ Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasõnõn da görüşü alõnmak suretiyle değiştirilebilir.
Kurul gerektiğinde, aracõ kurumun mali yapõsõnõ ve/veya işlemlerini dikkate alarak
bu maddede belirlenen işlem sõnõrlarõnõ düşürebilir veya aracõ kurumun bu Tebliğ kapsamõna
giren işlemleri yapmasõnõ yasaklayabilir. Bu durumda aracõ kuruma işlemlerini yeni sõnõra
çekmesi veya tasfiyesi için Kurulca süre verilir. Kurul tarafõndan aracõ kurumun bu maddede
belirlenen işlem sõnõrlarõnõn düşürülmesi veya aracõ kurumun bu Tebliğ kapsamõna giren
işlemleri yapmasõnõn yasaklanmasõ halinde bu hususlar Kurulun aracõlõk faaliyetlerine ilişkin
düzenlemelerindeki yetki belgesi iptaline ilişkin ilan hükümlerine tabidir. Sermaye piyasasõ
araçlarõnõn kredili alõm, açõğa satõş ve ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin limitleri
düşürülen veya söz konusu işlemleri yapmasõ yasaklanan aracõ kurumlarõn tekrar söz konusu
işlemlerde bulunabilmek üzere talepte bulunmalarõ halinde başvurularõ Kurulca
değerlendirilir.
Özel işlem sõnõrõ
Madde 8 — Aracõ kurumlarõn bir müşteriye açacaklarõ kredi tutarõ, 7 nci madde
çerçevesinde hesaplanan ortalama özsermaye tutarõnõn %10 (yüzde on)’unu aşamaz.
Sürdürme teminatõnõn kredili işlem süresince % 50 oranõnda ve üzerinde
uygulanmasõ kaydõ ile aracõ kurumlarõn bir müşteriye açabilecekleri kredi tutarõ iki katõna
kadar artõrõlabilir. Ancak bu hüküm Kurulun aracõ kurumlarõn sermayelerine ve sermaye
yeterliliğine ilişkin düzenlemelerinde yer alan sermayenin güçlendirilmesine ilişkin özel
hükümlerden yararlanan aracõ kurumlar için uygulanmaz.
Bu oranõn hesaplanmasõnda;
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a) Bir gerçek kişi ile eş ve velayeti altõndaki çocuklarõna, bunlarõn sõnõrsõz
sorumlulukla katõldõklarõ veya yönetim kurulu başkanõ, üyesi, genel müdürü ya da genel
müdür yardõmcõsõ olduklarõ ortaklõklara,
b) Bu kişilerin veya bir tüzel kişinin sermayelerinin doğrudan veya dolaylõ olarak
%25 veya daha fazlasõna iştirak ettikleri ortaklõklara,
c) İstihdam ilişkisi, akdi ilişki ya da sair nedenlerle menkul kõymet alõm satõm
işlemlerinde birlikte hareket edenlere,
verilecek kredi toplamõ, bir müşteriye açõlmõş kredi sayõlõr.
Takas süresi içerisinde yapõlan işlemlerin teminatlandõrõlmasõ
Madde 9 - Bir müşterinin takasõ henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alõmõ işlemleri
sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açõk takas pozisyonunun asgari % 20 si oranõnda net
varlõğõnõn bulunmasõ zorunludur. Aracõ kurum daha yüksek bir teminat oranõ belirleyebilir.
Açõk takas pozisyonu hesaplanõrken öncelikle aynõ hisse senedi için yapõlan alõm
ve satõm tutarlarõ netleştirilerek müşterinin aracõ kuruma karşõ hisse senedi alõm
işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanõr.
Müşterinin net varlõğõ Tebliğin 12 nci maddesinde sayõlan kõymetlerden oluşur. Net
varlõğõn hesaplanmasõnda müşterinin takas yükümlülüğünü yerine getirmediği kõymetler ile
herhangi bir işlemin teminatõ olan kõymetler dikkate alõnmaz.
Bu maddenin birinci fõkrasõnda yer alan teminat oranõnõn herhangi bir nedenden
dolayõ sağlanamamasõ halinde, teminat oranõnõ daha da düşürecek emirler kabul edilmez ve
gün sonunda müşterinin teminat oranõnõ sağlayamamasõ halinde, ertesi gün ilk seansõn
başlangõcõnda müşterinin belirtilen teminat oranõnõ sağlayacak tutardaki kõymeti aracõ kurum
tarafõndan belirlenen teminat oranõ sağlanõncaya kadar sözleşmedeki hükümler çerçevesinde
resen satõlõr.
Aracõ kurumlar tarafõndan emri veren müşterinin nakit yükümlülüğünü yerine
getirecek mali güce sahip olduğu hususunda gerekli araştõrmalarõn yapõlmõş, 07.09.2000
tarih ve 24163 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan Seri:V, No:46 sayõlõ Aracõlõk Faaliyetleri
ve Aracõ Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği’nin 12 nci maddesinde yer alan müşteriyi tanõma
kuralõ çerçevesinde müşterinin borcunu karşõlar tutarda mal varlõğõ ve ödeme gücü olduğuna
dair tevsik edici belgelerle kredi komitesinin olumlu görüşünün alõnmõş ve bu Tebliğin 7 nci
maddesine göre hesaplanan ortalama özsermayenin yüzde 20 sini aşmamak kaydõyla
yönetim kurulu kararõ ile limit tanõnmõş olmasõ durumlarõnda takas süresini aşmamak üzere
herhangi bir teminat almaksõzõn alõm emri kabul edilebilir. Kurul, bu limiti aracõ kurum ve
hisse senedi bazõnda değiştirebilir.
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Yukarõda yer alan hususlara, müşterilerin önceden bilgilendirilmesini teminen aracõ
kurum ile müşteriler arasõnda imzalanacak alõm satõm aracõlõğõ çerçeve sözleşmesinde yer
verilmesi gereklidir.
Kredi hesabõ ve hesaplarõn ayrõlmasõ
Madde 10 — Aracõ kurumlar sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ ve açõğa
satõş işlemlerinde bulunacak gerçek veya tüzel kişiler adõna “kredi hesabõ” açmak
zorundadõrlar. Müşterilerin hem sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ hem de açõğa satõş
işlemlerinin aynõ anda olmasõ halinde her iki işlem türü için de ayrõ hesap açõlõr.
Kredi hesabõnõn müşterinin aracõ kurumda bulunan diğer hesaplarõndan ayrõ olarak
işlemesi ve izlenmesi esastõr. Müşterinin bu Tebliğ kapsamõndaki işlemlerinden doğan ve
yatõrõlmasõ gereken özkaynak ve benzeri mali yükümlülükleri aracõ kurum nezdinde bulunan
diğer hesaplarõndaki, nakit ve menkul kõymetler teminat veya karşõlõk gösterilerek
kapatõlamaz. Şu kadar ki, özkaynak açõğõnõn tamamlanmasõnõ teminen, müşteri hesaplarõ
arasõndaki borç ve alacağõn mahsubuna yönelik olarak her bir özkaynak açõğõ için ayrõ ayrõ
ve açõk ortaya çõktõktan sonra verilmek kaydõyla yazõlõ bir talimat verilerek hesaplar arasõnda
virman yapõlabilir.
Çerçeve sözleşmeler
Madde 11 — Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ, açõğa satõşõ ve ödünç alma
ve verme işlemlerinde bulunulabilmesi için aracõ kurum ile müşteri arasõnda işlemin
niteliğine göre “sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõm işlemi çerçeve sözleşmesi”, “açõğa
satõş işlemi çerçeve sözleşmesi” ve “Sermaye piyasasõ araçlarõ ödünç alma ve verme
işlemleri çerçeve sözleşmesi” imzalanmasõ zorunludur. Bu sözleşmelerde yer verilmesi
gereken asgari hususlar Kurulca belirlenir. Bu sözleşmeler, aracõ kurumlarla müşterisi
arasõndaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangõçta bir kez akdedilen ve münferit
işlemlerin esasõnõ oluşturan çerçeve anlaşmalardõr.
Çerçeve sözleşmeler müteselsil sõra numaralõ ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve
bir örneği müşterilere verilir.
Çerçeve sözleşmelerde sermaye piyasasõ mevzuatõna aykõrõ hükümler ile müşterilerin
haklarõnõ ciddi şekilde zedeleyici ve aracõ kurumlar lehine tek taraflõ olağanüstü haklar
sağlayan hükümlere ve emirlerin ispatõnõn müşteriye yüklenmesine ilişkin hükümlere yer
verilemez. Sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanõr.
Özkaynak olarak kabul edilebilecek kõymetler
Madde 12 — Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ, açõğa satõş ve ödünç alma
ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kõymetler, nakit olarak Türk lirasõ
ve konvertibl döviz, sermaye piyasasõ aracõ olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye
piyasasõ araçlarõ listelerinde yer alan sermaye piyasasõ araçlarõ, A ve B tipi yatõrõm fonu
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katõlma belgeleri ile Borsada işlem görmesi kaydõyla devlet tahvili, hazine bonosu ve
Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasasõ araçlarõdõr.
Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ ve açõğa satõş işlemlerinde özkaynak
oranõnõn hesaplanmasõnda;
a) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, B tipi yatõrõm fonu katõlma belgesi ve/veya
Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasasõ araçlarõnõn kabul edilmesi halinde bu
kõymetlerin %100’ü,
b) İMKB 100 endeksine dahil hisse senetleri ve/veya A tipi yatõrõm fonu katõlma
belgesi kabul edilmesi halinde tevdi edilen kõymetlerin %90’õ,
c) İMKB 100 endeksi dõşõnda kalan hisse senetlerinin % 75’i
özkaynak olarak kabul edilir.
Özkaynak olarak verilen bir şirkete ait hisse senedi tutarõ özkaynak tutarõnõn % 35 ini
geçemez.
Sözleşmede hüküm bulunmasõ kaydõyla, müşteri özkaynak olarak verilen kõymetleri
başka kõymetlerle değiştirebilir. Müşteriler tarafõndan peşin olarak satõn alõnan sermaye
piyasasõ araçlarõ müşterinin yazõlõ onayõ olmaksõzõn, kredili sermaye piyasasõ aracõ ve açõğa
satõş işlemlerinde, kredi ile satõn alõnan sermaye piyasasõ araçlarõ ise her ne suretle olursa
olsun açõğa satõş işlemlerinde özkaynak olarak kullanõlamaz.
Aracõ kurumlar, müşterilerinin mali yapõsõna ve kredi ile satõn alõnan veya açõğa
satõlan sermaye piyasasõ araçlarõnõn risk düzeyine göre daha yüksek bir özkaynak oranõ
uygulayabilirler.
Aracõ kurumlar, başlangõçta ve daha sonra gerçekleştirilecek sermaye piyasasõ
araçlarõnõn kredili alõmõ veya açõğa satõş işlemlerinde menkul kõymetlerin cari piyasa
değerinin tamamõnõ ya da belirli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye yetkilidirler.
Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ ve açõğa satõş işlemlerinde Kurul,
özkaynak oranõnõ genel olarak veya aracõ kurumlar itibariyle artõrõp azaltmaya yetkilidir.
Kurul özkaynak oranõnõ genel olarak değiştirirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõnõn
görüşünü alõr. Ayrõca, Kurul sermaye piyasasõ aracõ bazõnda özkaynak oranõnõ belirleme ve
bu oranõ değiştirme yetkisini haizdir.
Sermaye piyasasõ araçlarõnõn değerlemesi
Madde 13 — Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ, açõğa satõş ve ödünç alma
ve verme işlemlerine konu olan ve özkaynak olarak verilen sermaye piyasasõ araçlarõnõn
değerlemesi, aracõ kurumlar tarafõndan aşağõdaki esaslar dikkate alõnarak yapõlõr.
a) Sermaye piyasasõ aracõnõn alõmõnõn yapõldõğõ günde sermaye piyasasõ aracõnõn alõş
fiyatõ ve komisyonlarõn,
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b) Takip eden günlerde sermaye piyasasõ aracõnõn bir önceki seans ağõrlõklõ ortalama
fiyatõnõn,
c) Sermaye piyasasõ aracõna ait bir önceki seansta işlemin olmamasõ ve/veya ağõrlõklõ
ortalama fiyatõnõn elde edilememesi durumunda, en son seansa ait en iyi alõş ve en iyi satõş
fiyatlõ emirlerin aritmetik ortalamasõnõn,
değerlemede kullanõlmasõ esastõr.
Yatõrõm fonu katõlma belgeleri gün sonunda fon kurucusu tarafõndan açõklanan alõş
fiyatlarõ üzerinden değerlenir.
İşlem sõralarõ sürekli kapatõlmõş olan hisse senetleri ile işlem sõralarõ geçici durdurulmuş
olan hisse senetlerinin kapalõlõk halinin beş iş gününden fazla sürmesi ve Borsa Yönetim
Kurulu tarafõndan kapalõlõk halinin devamõna karar verilmesi durumunda, söz konusu hisse
senetleri teminat olma niteliklerini kaybederler. Söz konusu hisse senetleri bu Tebliğ
kapsamõndaki işlemlerde özkaynak olarak kabul edilmez, daha önceden özkaynak olarak
alõnmõş olanlar ise, özkaynak oranõ hesaplamalarõnda dikkate alõnmaz.
Özkaynak olarak verilen konvertibl dövizler ise, varsa borsalarda ve teşkilatlanmõş
diğer piyasalarda oluşan fiyatlar, fiyatlarõn bulunmamasõ halinde Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasõ tarafõndan ilan edilen döviz alõş kurlarõ üzerinden değerlemeye tabi tutulur.
DİBS’lere ilişkin değerleme ise Kurul’un aracõ kurumlarõn sermayelerine ve
sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerleme ilkeleri çerçevesinde
yapõlõr.
Sermaye piyasasõ araçlarõnõn yukardaki esaslar çerçevesinde belirlenen değerleri, bu
Tebliğin uygulamasõ açõsõndan cari değeri olarak dikkate alõnõr.
Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ, açõğa satõş ve ödünç alma ve verme
işlemlerine konu olan sermaye piyasasõ araçlarõnõn korunmasõ
Madde 14— Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili
alõmõ, açõğa satõş ve ödünç alma ve verme işlemlerine konu olan kõymetler ile söz konusu
işlemler nedeniyle özkaynak olarak yatõrõmcõ tarafõndan aracõ kuruma tevdi edilen nakit ve
menkul kõymetler rehnedilemez, kullanõm amaçlarõ dõşõnda tasarruf edilemez, üçüncü
kişilere devredilemez.
Halka arzda işlem yasağõ
Madde 15 — Kurul kaydõna alõnan sermaye piyasasõ araçlarõnõn halka arz yoluyla
satõşõna aracõlõk eden aracõ kurumlar halka arz süresince bu menkul kõymetlerle ilgili kredili
işlem yapamazlar. Aracõ kurumlar, Kurul kaydõna alõnan sermaye piyasasõ araçlarõnõn halka
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açõlma amacõyla Borsada satõş sureti ile yapõlan halka arzlarõnda, söz konusu sermaye
piyasasõ araçlarõyla ilgili açõğa satõş işlemi yapamazlar.
Kurulun halka arzlarda fiyat istikrarõnõn sağlanmasõna ilişkin düzenlemeleri saklõdõr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm İşlemleri

Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõm işlemi
Madde 16— Kredili sermaye piyasasõ aracõ alõmõ işlemi, bu Tebliğde yer alan esaslar
çerçevesinde kredi kullanõlmasõ suretiyle müşteri tarafõndan sermaye piyasasõ aracõ
alõnmasõdõr. Müşteri tarafõndan, alõm emrinin kredili sermaye piyasasõ aracõ işlemi olduğunun
emrin verilmesi esnasõnda bildirilmesi zorunludur.
Kredili olmayan bir alõm emri nedeni ile müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarõn
tamamõnõn veya bir kõsmõnõn takas günü itibarõyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarõn
takas tarihi itibarõyla müşterinin aracõ kurum nezdindeki hesabõnda bulunmamasõ durumunda,
herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksõzõn işlemin 7 ve 8 inci maddelerdeki limitler
açõsõndan kredili işlem olduğu kabul edilir.
Bu durumda takas tarihini izleyen üç iş günü içerisinde aracõ kurum tarafõndan;
a) Aralarõnda kredili işlem sözleşmesi bulunan müşterilerin yazõlõ onayõ alõnarak;
kredili sözleşmesi bulunmayan müşterilerle ise sözleşme akdetmek suretiyle, işlemin bu
Tebliğ’in bütün hükümleri açõsõndan sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemi sayõlmasõ
veya,
b) Daha önce imzalanan alõm satõm aracõlõğõ çerçeve sözleşmesinde bu yönde
hüküm bulunmasõ ve alõm emrinin yerine getirildiğinin müşteriye açõkça bildirilmiş olmasõ
şartõ ile nakit yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteri namõna alõnan işleme konu sermaye
piyasasõ araçlarõnõn yükümlülük tutarõna tekabül eden kõsmõ satõlarak borç tutarõnõn tahsil
edilmesi veya,
c) İMKB Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin ya da genel hükümlerin uygulanmasõ
suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli
işlemlere başlanmasõ zorunludur.
İşlemlere konu sermaye piyasasõ araçlarõ listelerinde yer almayan sermaye piyasasõ
araçlarõna ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemlerde de takas yükümlülüğünün müşteri
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tarafõndan süresi içinde yerine getirilmemesi halinde bu maddenin üçüncü fõkrasõnõn (b) ve (c)
bentleri uygulanõr.
Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemlerinde özkaynak ve özkaynağõn
korunmasõ
Madde 17 — Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemlerinde özkaynak,
işleme konu kõymetlerin 13 üncü maddenin birinci fõkrasõndaki esaslara göre belirlenen cari
değerleri ile bu kõymetlere ödenen kâr payõ, faiz ve benzeri gelirler toplamõndan verilen
kredi tutarõnõn ve günlük olarak tahakkuk etmiş faizlerinin düşülmesi suretiyle hesaplanõr.
Müşteri sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işleminde, başlangõçta asgari %50
oranõnda özkaynak yatõrmak zorundadõr. Başlangõçta yatõrõlacak özkaynak, açõlan kredi ile
satõn alõnan menkul kõymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kõymetin peşin
olarak yatõrõlmasõnõ ifade eder. Kredili sermaye piyasasõ aracõ işlemlerinin devamõ süresince
özkaynak oranõnõn asgari %35 olmasõ zorunludur.
Özkaynak oranõnõn hesaplanmasõnda;
[(İşleme konu kõymetlerin cari piyasa değeri – kredi tutarõ) / işleme konu kõymetlerin cari
piyasa değeri]
formülü kullanõlõr.
İlgili borsa tarafõndan bu Tebliğ kapsamõndaki işlemlere konu olacak birden fazla
sermaye piyasasõ aracõ listesi belirlenmesi durumunda, Kurul farklõ listeler için farklõ
özkaynak oranlarõ belirleyebilir ve bu oranlarõ Haftalõk Bültende ilan eder.
Müşteri, zararõnõ durdurmak amacõyla, aracõ kurumla imzalanan sermaye piyasasõ
araçlarõnõn kredili alõmõ işlemi çerçeve sözleşmesinde yer alan ya da bu madde hükümleri
çerçevesinde alt sõnõrlarõ belirlenen özkaynak oranõna ulaşmadan, daha yüksek bir özkaynak
oranõnda sermaye piyasasõ araçlarõnõn satõşõnõ sağlayan resen satõş emrinin uygulanmasõ
konusunda sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemi çerçeve sözleşmesine hüküm
konulmasõnõ ve buna ilişkin esaslarõn belirlenmesini isteyebilir.
Özkaynak tamamlama bildirimi
Madde 18 — Aracõ kurumlar müşterilerinin kredi hesabõndaki özkaynak tutarõnõ,
Tebliğin 2 numaralõ ekinde yer alan formata uygun olarak her iş günü itibarõyla hesaplamak
ve raporlamak zorundadõrlar.
Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemi karşõlõğõ yatõrõlan özkaynak tutarõ,
işleme konu kõymetlerin cari değerindeki değişmeler sonucunda gerekli özkaynak tutarõnõn
altõna düştüğü takdirde, aracõ kurumlar eksikliğin tespit edildiği gün itibarõyla, özkaynak
oranõnõ 17 inci maddede yer alan başlangõç özkaynak oranõna tamamlayacak şekilde nakit
ve/veya sermaye piyasasõ aracõ yatõrmak üzere müşteriye en seri haberleşme aracõ ile yazõlõ
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olarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunurlar. Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili
alõmõ işlemlerinde özkaynak tamamlama bildirimine ilişkin hesaplama örneği Tebliğin 1
numaralõ ekinde yer almaktadõr.
Özkaynağõn, tamamlama bildiriminin müşteriye yapõldõğõ tarihten itibaren iki iş gününü
geçmeyecek şekilde sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemi çerçeve sözleşmesinde
belirlenen süre içerisinde tamamlanmamasõ halinde, aracõ kurum ayrõca bir ihbarname
göndermesine gerek kalmaksõzõn, kredili olarak alõnan ve/veya özkaynak olarak verilen
sermaye piyasasõ araçlarõnõ satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir. Kendisine özkaynak
tamamlama bildirimi gönderilmiş müşterinin hiçbir alõm emri, bildirim gününden özkaynak
tamamlanõncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez.
Hesaptan nakit çekilmesi ve yeniden yatõrõm
Madde 19 — Müşteri, hesabõndaki özkaynak tutarõnõn, asgari özkaynak oranõnõ
sağlayan tutarõn üzerine çõkmasõ halinde, özkaynak fazlasõnõ nakit olarak çekebileceği gibi,
aracõ kurum tarafõndan kabul edilmesi halinde yeni sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ
işlemlerinde özkaynak olarak kullanabilir.
Sermaye piyasasõ araçlarõnõn sağladõğõ haklarõn kullanõmõ
Madde 20 — Müşterinin kredili olarak satõn aldõğõ ve/veya özkaynak olarak yatõrdõğõ
sermaye piyasasõ araçlarõndan doğan, faiz ve temettü gelirleri müşteriye aittir. Bu gelirler,
sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemi çerçeve sözleşmesinde aksine hüküm
bulunmamasõ halinde müşteri adõna aracõ kurum tarafõndan tahsil edilir.
Hisse senetlerinden doğan oy hakkõ müşteriye aittir. Kredi karşõlõğõ alõnan ya da
özkaynak olarak yatõrõlan hisse senetlerinin bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma
haklarõ müşteri hesabõna aracõ kurum tarafõndan kullanõlõr.
Aracõ kurumlarõn müşterilerine kullandõrmak amacõ ile kredi almasõ
Madde 21 — Aracõ kurumlar bu Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde
yürütülecek sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemlerinde sermaye piyasasõ aracõ
teminatõ karşõlõğõnda müşterilerine kullandõrmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul’un
uygun gördüğü diğer kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarõndan kredi alabilirler.
Aracõ kurumlar bu krediler karşõlõğõnda, müşteri bazõnda kredinin özkaynağõ olarak kredi
kuruluşu tarafõndan talep edilen miktardan daha fazla sermaye piyasasõ aracõnõ teminat
olarak veremez. Teminat olarak verilen sermaye piyasasõ araçlarõ, sadece o müşteriye
kullandõrõlmak üzere alõnan krediye teminat teşkil eder.
Aracõ kurumlarõn kredi kullandõğõ kurum ve kuruluşlar ile piyasalar, kredi
karşõlõğõnda kendisine verilen sermaye piyasasõ araçlarõnõ kredinin teminatõ olarak alõr ve bu
sermaye piyasasõ araçlarõnõ başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve
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ödünç veremez. Aracõ kurum ile kredi alõnan kuruluşlar arasõnda imzalanan sözleşmelerin
kredinin sona ermesi ve geri ödemeye ilişkin hükümleri saklõdõr.
Kredinin muacceliyeti
Madde 22 — Kredi borcu aşağõdaki hallerde muaccel hale gelir
a) Aracõ kurum tarafõndan yapõlan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen
müşterinin süresi içerisinde özkaynağõ tamamlamamasõ,
b) Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemi çerçeve sözleşmesi ile belirlenen
kredi süresinin sona ermesi,
c) Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemi yapõlan sermaye piyasasõ
araçlarõnõn, ilgili listeden çõkarõlmasõ.
Muaccel hale gelen kredi karşõlõğõnda, sözleşmede hüküm bulunmasõ kaydõyla,
özkaynak olarak yatõrõlan kõymetler nakde dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi,
aracõ kurumun hesabõna da geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kõymetler Tebliğin 13 üncü
maddesinde yer alan değerleme hükümleri çerçevesinde değerlenir.
Kredi borcunun muaccel hale gelmesi durumunda bu Tebliğde hüküm bulunmayan
hallerde sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemi çerçeve sözleşmesi ve genel hukuk
hükümleri uygulanõr.
Sermaye piyasasõ araçlarõnõn saklanmasõ
Madde 23 — Kredili olarak alõnan veya özkaynak olarak yatõrõlan sermaye piyasasõ
araçlarõ aracõ kurum adõna ve müşteriler itibarõyla, aracõ kurumlar tarafõndan 21 nci
maddede belirtilen esaslar çerçevesinde kredi kullanõlmasõ halinde teminata verilen sermaye
piyasasõ araçlarõ ise ilgili kredi veren kuruluş adõna Takasbank’ta saklanõr. Ayrõca, 4 üncü
maddenin üçüncü fõkrasõ çerçevesinde bankalar tarafõndan müşterilere açõlan krediler
karşõlõğõnda özkaynak olarak alõnan sermaye piyasasõ araçlarõ müşteriler bazõnda banka
kayõtlarõnda izlenir.
Kredinin özkaynağõnõ teşkil eden hisse senetlerinin rehni taraflar arasõnda
kararlaştõrõlmõş ise, rehin, genel hükümler çerçevesinde ve aracõ kurum vasõtasõyla
Takasbank nezdinde gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Açõğa Satõş İşlemleri
Açõğa satõş işlemleri
Madde 24 — Açõğa satõş işlemi; sahip olunmayan sermaye piyasasõ araçlarõnõn
satõlmasõnõ ya da satõşa ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satõşa ilişkin takas

12

yükümlülüğünün ödünç alõnan sermaye piyasasõ araçlarõ ile yerine getirilmesi de açõğa satõş
sayõlõr.
Sermaye piyasasõ aracõnõn satõş emrinin verilmesi anõndan önce, satõn alõnmõş veya
sermaye piyasasõ aracõnõn devri konusunda her iki tarafõ da bağlayõcõ sözleşme yapõlmõş
olunmasõna rağmen henüz teslimatõn yapõlmamõş olmasõ durumlarõnda satõşõ yapan kişinin
söz konusu sermaye piyasasõ aracõna sahip olduğu varsayõlõr. Müşteri tarafõndan verilen
satõm emrinin açõğa satõş olduğunun emrin verilmesi esnasõnda aracõ kuruma yazõlõ olarak
bildirilmesi zorunludur.
Satõma konu olan sermaye piyasasõ araçlarõnõn satõm emrinin verildiği an itibarõ ile
müşterinin aracõ kurum nezdindeki hesabõnda bulunmamasõ veya söz konusu yükümlülüğün
ilgili sermaye piyasasõ aracõnõn ödünç alõnmasõ sureti ile yerine getirilmesi durumunda
herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksõzõn müşteri tarafõndan verilen satõm emrinin
bu Tebliğ hükümleri ve açõğa satõş işlemlerine ilişkin borsa işlem kurallarõ açõsõndan açõğa
satõş olduğu kabul edilir. Ancak müşterinin satõşõ yapõlan sermaye piyasasõ aracõnõ tevdi
edebilecek durumda olduğunu ve satõşa konu sermaye piyasasõ aracõnõn takas tarihine kadar
aracõ kuruma iletileceğini beyan etmesi durumunda işlem açõğa satõş işlemi sayõlmaz.
Müşteri söz konusu beyanõn doğruluğundan sorumludur. Aracõ kurum müşteri tarafõndan
yapõlan söz konusu beyanõn doğruluğunun araştõrõlmasõndan, gerekirse doğruluğunun teyit
edilmesinden ve gerekli belgelerin temin edilerek saklanmasõndan sorumludur.
Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan DİBS’lere ilişkin olarak çift taraflõ kotasyon vermek
üzere yetkilendirilen DİBS piyasa yapõcõlarõnõn gerçekleştirmiş olduklarõ işlemler bu Tebliğ
hükümleri çerçevesinde açõğa satõş olarak kabul edilmez.
Açõğa satõş işlemlerinde özkaynak ve özkaynağõn korunmasõ
Madde 25 — Açõğa satõş işlemlerinde özkaynak; işleme konu kõymetlerin 13 üncü
maddenin birinci fõkrasõndaki esaslara göre belirlenen cari değerleri ile açõğa satõştan elde
edilen hasõlatõn toplanmasõ suretiyle hesaplanõr.
Müşteri açõğa satõş işleminde başlangõçta asgari %50 oranõnda özkaynak yatõrmak
zorundadõr. Başlangõçtaki özkaynak, açõğa satõlacak menkul kõymetlerin cari piyasa değeri
kadar nakit veya menkul kõymetin peşin olarak yatõrõlmasõnõ ifade eder. Açõğa satõş
işlemlerinin devamõ süresince özkaynak oranõnõn %35 olmasõ zorunludur.
Özkaynak oranõnõn hesaplanmasõnda;
[(İşleme konu kõymetlerin cari piyasa değeri – açõğa satõşa konu sermaye piyasasõ
aracõnõn piyasa değeri) / işleme konu kõymetlerin cari piyasa değeri]
formülü kullanõlõr.
Açõğa satõlan veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasasõ araçlarõnõn
değerlemesinde 13 üncü maddenin birinci fõkrasõnda yer alan ilkelere uyulur.

13

Müşteri, zararõnõ durdurmak amacõyla, aracõ kurumla imzalanan açõğa satõş çerçeve
sözleşmesinde yer alan ya da bu madde hükümleri çerçevesinde alt sõnõrlarõ belirlenen
özkaynak oranõna ulaşmadan, daha yüksek bir özkaynak oranõnda sermaye piyasasõ
araçlarõnõn alõşõnõ sağlayan resen alõş emrinin uygulanmasõ konusunda açõğa satõş çerçeve
sözleşmesine hüküm konmasõnõ ve buna ilişkin esaslarõn belirlenmesini isteyebilir.
Özkaynak tamamlama bildirimi
Madde 26- Aracõ kurumlar müşterilerinin açõğa satõş hesaplarõndaki özkaynak
tutarõnõ, bir örneği Tebliğin 2-A nolu ekinde yer alan formata uygun olarak her iş günü
itibariyle hesaplamak ve raporlamak zorundadõr.
Açõğa satõş işlemi karşõlõğõ yatõrõlan özkaynak tutarõ asgari özkaynak tutarõnõ sağlayan
oranõn altõna düştüğü takdirde, aracõ kurumlar eksikliğin tespit edildiği gün itibarõyla,
özkaynak oranõnõ 25 inci maddenin ikinci fõkrasõnda yer alan başlangõç özkaynak oranõna
tamamlayacak şekilde nakit ve/veya sermaye piyasasõ aracõ yatõrmak üzere müşteriye en seri
haberleşme aracõ ile yazõlõ olarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunurlar. Açõğa satõş
işlemlerinde özkaynak tamamlama bildirimine ilişkin hesaplama örneği Tebliğ’in 3 numaralõ
ekinde yer almaktadõr.
Özkaynağõn, tamamlama bildiriminin müşteriye yapõldõğõ andan itibaren iki iş
gününü geçmemek üzere açõğa satõş işlemi çerçeve sözleşmesinde belirlenen süre içerisinde
tamamlanmamasõ halinde, aracõ kurum ayrõca bir ihbarname göndermesine gerek
kalmaksõzõn, açõğa satõştan elde edilen nakdi kullanarak veya özkaynak olarak verilen
sermaye piyasasõ araçlarõnõ satarak açõğa satõş işlemini sözleşmede belirlenen esaslar
çerçevesinde kapatma yetkisine sahiptir.
Hesaptan nakit çekilmesi ve yeniden yatõrõm
Madde 27- Müşteri, hesabõndaki özkaynak tutarõnõn, asgari özkaynak tutarõnõ
sağlayacak oranõn üzerine çõkmasõ halinde, özkaynak fazlasõnõ nakit olarak çekebileceği gibi,
aracõ kurum tarafõndan kabul edilmesi halinde yeni açõğa satõş işlemlerinde özkaynak olarak
kullanabilir.
Açõğa satõş emrinin bildirilmesi
Madde 28 — Müşteri tarafõndan açõğa satõş emri olduğu yazõlõ olarak bildirilen
emirlerin alõnmasõ veya aracõ kurum tarafõndan 24 üncü maddenin üçüncü fõkrasõ
kapsamõnda bir işlemin açõğa satõş olduğunun tespit edilmesi yahut aracõ kurumun kendi
hesabõna açõğa satõş işlemi gerçekleştirecek olmasõ durumunda, aracõ kurum emri Borsaya
iletirken emrin açõğa satõş emri olduğunu açõkça belirtir.
Müşteri tarafõndan açõğa satõş emri olduğu aracõ kuruma yazõlõ olarak bildirilen ancak
aracõ kurum tarafõndan Borsa’ya açõğa satõş emri olduğu bildirilmeyen ve/veya aracõ kurum
tarafõndan 24 üncü maddenin üçüncü fõkrasõ kapsamõnda açõğa satõş niteliğinde olduğu tespit
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edilen ancak aracõ kurum tarafõndan Borsa’ya açõğa satõş olduğu bildirilmeyen emirlerden
dolayõ cezai sorumluluk aracõ kuruma aittir.
Müşteri ve aracõ kurum, yapmakla yükümlü olduklarõ her bir açõğa satõş
bildiriminden dolayõ ayrõ ayrõ olarak Tebliğ hükümlerine aykõrõlõktan sorumludurlar.
İşlemlerde fiyat sõnõrõ
Madde 29 — Aracõ kurumun müşteri adõna veya kendi hesabõna açõğa satõş işlemi
gerçekleştirmesi durumunda açõğa satõş işlemi, açõğa satõşa konu olacak sermaye piyasasõ
aracõnõn en son gerçekleşen işlem fiyatõndan daha yüksek bir fiyat üzerinden yapõlõr. Ancak,
en son gerçekleşen fiyatõn bir önceki fiyattan daha yüksek olmasõ halinde açõğa satõş işlemi
en son gerçekleşen fiyat düzeyinden yapõlabilir.
Seans açõlõşõnda, en son gerçekleşen fiyat bir önceki seansõn kapanõş fiyatõdõr.
Açõğa satõş işlemi yapma yasağõ
Madde 30 – Sermaye piyasasõ aracõ ihraç eden şirketin yönetim kurulu üyeleri ile üst
düzey personeli ve %10 veya daha fazla paya sahip ortaklarõ ile bu kişilerle birlikte hareket
ettiği tespit edilen kişiler ve bu kişilerin eş ve velayeti altõnda bulunanlarõn söz konusu
ihraççõnõn sermaye piyasasõ aracõnda açõğa satõş işlemi yapmalarõ yasaktõr.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sermaye Piyasasõ Aracõ Ödünç Alma ve Verme İşlemleri

Sermaye piyasasõ araçlarõnõn ödünç alma ve verme işlemi
Madde 31 — Sermaye piyasasõ aracõ ödünç alma ve verme işlemi, ilgili çerçeve
sözleşmede belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren tarafõndan ödünç alan tarafa, belirli bir
dönem için sermaye piyasasõ araçlarõnõn verilmesi ve aynõ cins sermaye piyasasõ aracõnõn
mislen geri alõnmasõnõ ifade eder.
Aracõ kurumlar, kendi nam ve hesaplarõna tuttuklarõ sermaye piyasasõ araçlarõ ile
müşteriler veya portföy bulunduran diğer kişi ve kurumlar tarafõndan yetki verilmiş olmasõ
şartõyla, müşterilerin veya portföy bulunduran diğer kişi ve kurumlarõn hesaplarõnda bulunan
sermaye piyasasõ araçlarõnõ başka kişi ve kuruluşlara ödünç verebilirler.
Ödünç alõnan sermaye piyasasõ araçlarõndan doğan haklarõn kullanõmõ
Madde 32 — Ödünç alõnan sermaye piyasasõ araçlarõnõn ödünç verene tesliminden
önce, ihraçcõ ortaklõk tarafõndan temettü veya faiz ödenmesi durumunda, söz konusu
ödemeler ödünç alan tarafõndan ödünç veren tarafa sermaye piyasasõ araçlarõ ödünç alma ve
verme işlemi çerçeve sözleşmesi hükümleri dahilinde ödenmek zorundadõr.
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Ödünç alõnan hisse senetlerinin ödünç verene tesliminden önce, ihraçcõ ortaklõğõn
sermaye artõrõmõ sonucu yeni pay ve bedelsiz pay alma hakkõ kullanõmõ söz konusu
olduğunda, taraflarõn yükümlülükleri sermaye piyasasõ araçlarõ ödünç alma ve verme işlemi
çerçeve sözleşmesi hükümleri dahilinde serbestçe belirlenir.
Ödünç alan aracõ kurum tarafõndan verilen özkaynak tutarõ ile ödünç alõnan sermaye
piyasasõ araçlarõnõn cari değeri arasõndaki fark Tebliğin 4 nolu ekinde yer alan ödünç alõnan
menkul kõymetler izleme formu ile izlenir.
Ödünç alõnan sermaye piyasasõ araçlarõ karşõlõğõnda özkaynak verilmesi
Madde 33 — Ödünç alan, ödünç aldõğõ sermaye piyasasõ araçlarõ karşõlõğõnda,
ödünç veren tarafa ödünç alõnan sermaye piyasasõ araçlarõnõn cari değerinin %100’ünden az
olmamak kaydõyla, aralarõnda serbestçe belirlenecek tutarda özkaynak verir.
Verilecek özkaynağõn, 12 nci maddede belirlenen özkaynak olarak kabul
edilebilecek kõymetlerden oluşmasõ gereklidir. Ancak, DİBS piyasa yapõcõlarõ tarafõndan
gerçekleştirilecek ödünç alma ve verme işlemlerinde, özkaynak olarak kabul edilecek
kõymetler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ ve Hazine Müsteşarlõğõnõn görüşü alõnarak
ilgili Borsa tarafõndan belirlenir.
Özkaynak tutarõ ile ödünç verilen sermaye piyasasõ araçlarõnõn cari değeri
arasõndaki fark ödünç veren adõna ilgili aracõ kurum tarafõndan günlük olarak Tebliğin 5 nolu
ekinde yer alan ödünç verilen menkul kõymetler izleme formu düzenlenerek takip edilir.
Özkaynak tutarõ, sermaye piyasasõ araçlarõnõn cari değerinin %100’ünün altõna düştüğü
takdirde, ödünç alan tarafa aynõ gün içinde en seri haberleşme aracõ ile yazõlõ olarak
özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur. Ancak ödünç alan tarafõn aracõ kurum, ödünç
veren tarafõn ise aracõ kurumun kendi müşterisi olmasõ durumunda bildirime gerek
olmaksõzõn aracõ kurumun özkaynak tutarõnõ başlangõç seviyesine tamamlamasõ gerekir.
Özkaynağõn, bildirimin alõndõğõ gün tamamlanmasõ esastõr. Özkaynağõn bildirimin
alõndõğõ gün itibariyle tamamlanmamasõ durumunda, aracõ kurum tarafõndan ayrõca bir
ihbarname gönderilmesine gerek kalmaksõzõn özkaynak tutarõ ve/veya müşterinin açõğa satõş
nedeniyle hesabõnda bulunan özkaynak kullanõlarak yükümlülükler yerine getirilir ve varsa
negatif fark müşteriden tazmin edilir.
Ödünç alõnan veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasasõ araçlarõnõn
değerlemesinde 13 üncü maddenin birinci fõkrasõnda yer alan ilkelere uyulur. Şu kadar ki
ödünç alma ve verme işleminin gerçekleştirildiği günde sadece sermaye piyasasõ aracõnõn bir
önceki seans ağõrlõklõ ortalama fiyatõ dikkate alõnõr.
Müşteri hesabõndaki özkaynak tutarõnõn bu maddenin birinci fõkrasõnda yer alan
oranõn üzerine çõkmasõ halinde, özkaynak fazlasõnõn kullanõm esaslarõ ödünç alanla ödünç
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veren arasõnda imzalanacak sermaye piyasasõ araçlarõ ödünç alma ve verme işlemi çerçeve
sözleşmesinde belirlenir.
Ödünç alma ve verme işleminin muacceliyeti
Madde 34 —Ödünç alma ve verme işleminden doğan borç aşağõdaki hallerde
muaccel hale gelir.
a) Aracõ kurum tarafõndan yapõlan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen
müşterinin özkaynağõ tamamlamamasõ,
b) Sermaye piyasasõ araçlarõ ödünç alma ve verme işlemi çerçeve sözleşmesi ile
belirlenen ödünç alma ve verme işlemi süresinin sona ermesi,
c) Açõğa satõşõ yapõlan sermaye piyasasõ araçlarõnõn ilgili listeden çõkarõlmasõ.
Muaccel hale gelen borç karşõlõğõnda, sözleşmede hüküm bulunmasõ kaydõyla,
özkaynak olarak yatõrõlan kõymetler nakde dönüştürülmek sureti ile tasfiye edilebileceği gibi,
aracõ kurumun hesabõna geçirilebilir. Bu durumda söz konusu kõymetler 13 üncü maddede
yer alan değerleme hükümleri çerçevesinde değerlenir.
Ödünç alma ve verme işlemlerinden doğan borcun muaccel hale gelmesi durumunda
bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasasõ araçlarõ ödünç alma ve verme
işlemi çerçeve sözleşmesi ve genel hukuk hükümleri uygulanõr.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler

Müşterilerin özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine
getirmemesine ilişkin bildirim
Madde 35 - Üç ay içerisinde iki defadan daha fazla takas yükümlülüğünü ve/veya
özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteriler ilgili aracõ kurum
tarafõndan Borsaya bildirilir ve söz konusu müşterilerin kimlik bilgileri Borsa tarafõndan ilan
edilir. İşlem gününde emre konu nakit veya menkul kõymet tutarlarõnõn hesaplarõnda
bulunmamasõ veya emrin verildiği anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda bu
müşterilerin alõm veya satõm emirleri hiç bir aracõ kurum tarafõndan Borsada ilan edildiği
tarihten itibaren altõ ay süre ile kabul edilmez.
İMKB mevzuatõnda yer alan boykota ilişkin hükümler saklõdõr.
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Kaldõrõlan hükümler
Madde 36 – 27/12/1994 tarihli ve 22154 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanan Seri:V,
No:18 sayõlõ Kredili Menkul Kõymet, Açõğa Satõş ve Menkul Kõymetlerin Ödünç Alma ve
Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ yürürlükten kaldõrõlmõştõr.
Geçici Madde 1- Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Kurulca kredili menkul
kõymet, açõğa satõş ve menkul kõymetlerin ödünç alma ve verme işlemleri izin belgesi iptal
edilen aracõ kurumlar bu Tebliğde yer alan mekan, teknik donanõm, personel, muhasebe
sistemi gibi şartlarõ yerine getirerek söz konusu faaliyetlerde bulunmak üzere Kurula
müracaat edebilirler. Bu aracõ kurumlarõn başvurularõ müracaat halinde Kurulca
değerlendirilir.
Hali hazõrda kredili menkul kõymet, açõğa satõş ve menkul kõymetlerin ödünç alma ve
verme işlemleri izin belgesine sahip olan aracõ kurumlar için 4 üncü madde hükmü
uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 37 — Bu Tebliğ 1/10/2003 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasasõ Kurulu yürütür.
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EK/1
Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõmõ İşlemlerinde Özkaynak Hesaplanmasõna
İlişkin Örnek

1. gün
(Hesabõn
açõldõğõ gün)
2.gün
3. gün
(Bildirim
Günü)
Bildirim
Sonrasõ

I
Kredili İşleme
Konu Kõymetlerin
Cari Piyasa Değeri
(TL)

II
Özkaynak Olarak
Yatõrõlan Nakit
veya Sermaye
Piyasasõ Aracõnõn
Cari Piyasa Değeri
(TL)

III
Kullanõlan Kredi
Karşõlõğõnda Satõn
Alõnan Sermaye
Piyasasõ
Araçlarõnõn Cari
Piyasa Değeri
(TL)

IV
Kredi Tutarõ
(TL)

V
Özkaynak
Oranõ
(TL)

(I) = (II) + (III)

(II)

(III)

(IV)

V= (I–IV/I)

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

% 50

8,000,000
7,000,000

3,000,000
2,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

%37
% 28

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

% 50

2. gün: Özkaynak olarak getirilen kõymetin

fiyatõnõn 2 milyon TL azalmasõ

durumunda özkaynak oranõnõn ( % 37) asgari özkaynak oranõndan (%35) daha yüksek
olmasõ sebebiyle özkaynak tamamlama bildirimine gerek bulunmamaktadõr.
3. gün: Özkaynak olarak getirilen kõymetin fiyatõnõn 3 milyon TL azalmasõ
durumunda özkaynak oranõnõn (%28) asgari özkaynak oranõndan (%35) daha düşük seviyede
gerçekleşmesi sebebiyle aracõ kurum tarafõndan özkaynak tamamlama bildirimi yapõlmasõ,
müşteri tarafõndan da özkaynak oranõnõ Tebliğde öngörülen başlangõç özkaynak oranõna ( %
50 ) artõrõlmasõnõ teminen (3 milyon TL değerinde) ek özkaynak getirilmesi gerekmektedir.
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EK/2
KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI ALIMI İŞLEMLERİ İZLEME FORMU
Tarih:
No

:

Müşteri

Özkaynaklar

Kredi
Kredili Alõnan Hisse Senetlerinin
Hesaplanan Özkaynak
Hesabõnõn
Cari Değeri
Bakiyesi
---------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------No Adõ Özkaynak
Tutarõ
Oranõ
Oranõ
Nakit
Menkul Kõymet
---------------------------------------------------------Cari Piyasa
Özkaynak Olarak
Değeri
Kabul Edilen
--------------------------------------------------------------------------
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EK/2-A
AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ İZLEME FORMU
Tarih:
No

:

Müşteri

Özkaynaklar

Açõğa Satõş
Açõğa Satõşan Hisse Senetlerinin
Hesaplanan Özkaynak
Hesabõnõn
Cari Değeri
Bakiyesi
---------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------No Adõ Özkaynak
Tutarõ
Oranõ
Oranõ
Nakit
Menkul Kõymet
----------------------------------------------------------Cari Piyasa
Özkaynak Olarak
Değeri
Kabul Edilen
--------------------------------------------------------------------------
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EK/3
Açõğa Satõş İşlemlerinde Özkaynak Hesaplamasõna İlişkin Örnek

1. gün
(Hesabõn
açõldõğõ gün)
2. gün
3. gün
(Bildirim
Günü)
Bildirim
Sonrasõ

I

II

III

IV

V

İşleme Konu
Kõymetlerin Cari
Piyasa Değeri

Açõğa Satõştan
Elde Edilen
Hasõlat
(TL)

Açõğa Satõşa
Konu Sermaye
Piyasasõ
Araçlarõnõn
Cari Piyasa
Değeri
(TL)

Özkaynak
Oranõ
(TL)

(TL)

Özkaynak Olarak
Yatõrõlan Nakit
veya Sermaye
Piyasasõ Aracõnõn
Cari Piyasa
Değeri
(TL)

(I) = (II) + (III)

(II)

(III)

(IV)

V= ( I–IV/I )

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

% 50

10,000,000
10,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

6,000,000
7,000,000

% 40
% 30

14,000,000

5,000,000

9.000.000

7,000,000

% 50

2. gün: Açõğa satõşa konu sermaye piyasasõ araçlarõnõn cari piyasa değerinin 1
milyon TL yükselmesi durumunda özkaynak oranõnõn ( % 40) asgari özkaynak oranõndan
( % 35 ) daha yüksek seviyede gerçekleşmesi sebebiyle özkaynak tamamlama bildirimine
gerek bulunmamaktadõr.
3. gün: Açõğa satõşa konu sermaye piyasasõ araçlarõnõn cari piyasa değerinin 2
milyon TL yükselmesi durumunda özkaynak oranõnõn ( % 30) asgari özkaynak oranõndan
( % 35 ) daha düşük seviyede gerçekleşmesi sebebiyle aracõ kurum tarafõndan özkaynak
tamamlama bildirimi yapõlmasõ, müşteri tarafõndan da özkaynak oranõnõn Tebliğde
öngörülen başlangõç özkaynak oranõna ( % 50 ) artõrõlmasõnõ teminen (3 milyon TL
değerinde) ek özkaynak getirilmesi gerekmektedir.

22

EK/4
ÖDÜNÇ ALINAN MENKUL KIYMETLERİ İZLEME FORMU
Tarih:
No

:

Ödünç Alõnan
Kişi/Kuruluş
-----------------No Adõ/Ünvanõ

Ödünç Alõnan
Menkul Kõymetlerin
Cari Piyasa Değeri
-------------------------

Verilen Teminatlar
--------------------------------------------------------------Nakit
Menkul Kõymet
----------------------------------------------------Cari Piyasa
Teminat Olarak
Değeri
Kabul Edilen

Hesaplanan
Teminat
Oranõ
---------------

EK/5
ÖDÜNÇ VERİLEN MENKUL KIYMETLERİ İZLEME FORMU
Tarih:
No

:

Ödünç Verilen
Kişi/Kuruluş
-------------------No Adõ/Ünvanõ

Ödünç Verilen
Menkul Kõymetlerin
Cari Piyasa Değeri
--------------------------

Alõnan Teminatlar
--------------------------------------------------------------Nakit
Menkul Kõymet
-----------------------------------------------Cari Piyasa
Teminat Olarak
Değeri
Kabul Edilen
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Hesaplanan
Teminat
Oranõ
---------------

