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Tebliğ 
 

 
Sermaye Piyasasõ Kurulundan : 
 
 
Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve 

Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ 

(Seri : V, No: 74) 
 
 
 
 
 

Madde 1- 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan Seri:V, 
No:65 Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme 
İşlemleri Hakkõnda Tebliğin 5 inci maddesi aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. 

�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, genel müdür yardõmcõsõnõn bulunmamasõ durumunda bir birim yöneticisini 
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.� 

 
Madde 2- Aynõ Tebliğin 9 uncu maddesinin beşinci fõkrasõ aşağõdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
�Aracõ kurumlar tarafõndan emri veren müşterinin nakit yükümlülüğünü yerine 

getirecek mali güce sahip olduğu hususunda gerekli araştõrmalarõn yapõlmõş, 7/9/2000 tarih 
ve 24163 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan Seri:V, No:46 sayõlõ Aracõlõk Faaliyetleri ve 
Aracõ Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 12 nci maddesinde yer alan müşteriyi tanõma 
kuralõ çerçevesinde müşterinin borcunu karşõlar tutarda, likiditesini dikkate alarak malvarlõğõ 
ve ödeme gücü olduğuna dair tevsik edici belgelerle kredi komitesinin olumlu görüşünün 
alõnmõş ve yönetim kurulu kararõ ile limit tanõnmõş olmasõ durumlarõnda takas süresini 
aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksõzõn alõm emri kabul edilebilir.� 
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Madde 3- Aynõ Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fõkrasõ aşağõdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  

�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 yazõlõ bir müşteri talimatõnõn bulunmasõ 
halinde hesaplar arasõnda virman yapõlabilir.� 

 
Madde 4- Aynõ Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fõkrasõ, ikinci fõkrasõnõn (a) 

bendi ve üçüncü fõkrasõ aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. 
�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 katõlma 
belgeleri ile Borsada işlem görmesi kaydõyla devlet tahvili, hazine bonosu, İstanbul Altõn 
Borsasõnda işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlõğõnõn belirlediği standartlardaki altõn ve 
diğer kõymetli madenler ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasasõ araçlarõdõr.� 

�a) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, B tipi yatõrõm fonu katõlma belgesi, 
İstanbul Altõn Borsasõnda işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlõğõnõn belirlediği 
standartlardaki altõn ve diğer kõymetli madenler ve/veya Kurulca uygun görülecek diğer 
sermaye piyasasõ araçlarõnõn kabul edilmesi halinde bu kõymetlerin %100�ü� 

�Özkaynak olarak verilen bir şirket tarafõndan ihraç edilen hisse senedi tutarõ, her 
bir müşteri için, 13 üncü madde kapsamõnda değerlemesi yapõlacak olan işleme konu kõymet 
tutarõnõn %60�õnõ geçemez.�   

 
Madde 5- Aynõ Tebliğin 18 inci maddesinin ikinci fõkrasõ aşağõdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  
�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 iletişim aracõ ile (faks, 
telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunur ve 
teyit alõrlar. Sermaye piyasasõ araçlarõnõn kredili alõmõ işlemlerinde özkaynak tamamlama 
bildirimine ilişkin hesaplama örneği Tebliğin 1 numaralõ ekinde yer almaktadõr.� 
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Madde 6- Aynõ Tebliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fõkrasõ aşağõdaki şekilde 
değiştirilmiş, üçüncü fõkradan sonra gelmek üzere aşağõdaki dördüncü fõkra eklenmiş ve 
dördüncü fõkra beşinci fõkra olarak teselsül ettirilmiştir. 

 �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 yazõlõ veya herhangi bir iletişim aracõ ile (faks, 
telefon, elektronik ortam ve benzeri) 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. 

Satõşõ yapõlan sermaye piyasasõ aracõnõn tamamõnõn veya bir kõsmõnõn takas süresi 
içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasasõ araçlarõnõn takas tarihi itibariyle 
müşterinin aracõ kurum nezdindeki hesaplarõnda bulunmamasõ durumunda müşteriye 
temerrüd hükümleri uygulanarak en geç takas tarihini izleyen 2 iş günü içerisinde;  

a) Daha önce imzalanan alõm satõm aracõlõğõ çerçeve sözleşmesinde bu yönde 
hüküm bulunmasõ ve satõm emrinin yerine getirildiğinin müşteriye açõkça bildirilmiş olmasõ 
şartõ ile sermaye piyasasõ aracõ yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteri namõna satõlan 
sermaye piyasasõ araçlarõndan elde edilen tutarõn yükümlülüğe tekabül eden kõsmõ için 
piyasadan ilgili sermaye piyasasõ aracõnõn satõn alõnmasõ, 

veya 
b) İMKB Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ya da genel hükümlerin uygulanmasõ, 
suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli 

işlemlere başlanmasõ zorunludur. Ayrõca temerrüde düşen müşteri için Tebliğin 35 inci 
maddesi çerçevesinde İMKB�ye gerekli bildirim yapõlõr.� 

 
Yürürlük 
Madde 7 � Bu Tebliğ 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 8 � Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasasõ Kurulu yürütür. 


