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GENEL MEKTUP
No: 647

Konu: Varant İşlemlerinin Tabi Olacağı Belge Kayıt Düzeni, Varant
İşlemlerinin Teminatlandırılması ve Varantların Teminat
Olarak Kabul Edilmesi hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Varant işlemlerinin tabi olacağı belge kayıt düzeni ile birlikte aracı
kuruluş varantlarının muhasebeleştirilmesinde uyulacak esaslar,
varant işlemlerinin teminatlandırılması ve varantların teminat olarak
kabul edilmesi hakkında açıklamalar içeren Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 24.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225-277-2219 sayılı
yazısı, Genel Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: SPK’nın 24.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225-277-2219 sayılı yazısı.

T.C.
BA$BAKANLIK
Sermaye Piyasasi Kurulu
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Says : B.02.1.SPK.0.16-225- 2 ^
Konu

: Varantlarm beige kayit duzeni ve teminatlandirilmasi hk.

LARI BIRLICI
TURKIYE SERMAYE PIYASASI ARACI KURULU$
Buyukdere cad. No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4
I.Levent 34394/ ISTANBUL

I1gi : 17.09.2010 tarih ve 23928 says ile Kurulumuz kayitlarma alman yazintz

Ilgi yazinizda varant i§lemlerine ili*kin olarak;
- Varant islemlerinin beige kaymt duzeninin Kurulumuzun Seri: V, No.6 saytii
"Aractlik Faaliyetinde Beige ve Kayit Duzeni Hakkinda Teblig"ine gore mi,
Seri: V, No: 51 sayth " Araci Kuruluslarin Turev Araclarin Ahm Satimina Aracilik
Faaliyetlerinde Duzenleyecekleri Belgeler ve Kaytt Diizeni Hakkinda Teblig"ine
gore mi olacagt, ve
- Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayih "Sermaye Piyasasi Ara4larintn Kredili Ahm,
A4iga Satrs ve Odiinc Alma ve 1'erme Islemleri Hakkinda Teblig"inin 9. Maddesi
ile duzenlenen takas suresi icerisinde yapilan i^lemlerin teminatlandirilmasina
yonelik hi kunilerin vacant islemleri icin uygulanrp uygulanmayacagi ve teminat
aranmasina yonelik olarak getirilen istisnanm hesaplanmasinda miisterinin net
varliklarina varant pozisyonlarinin katilip katilmayacagi
konularinda Kurulumuz goru.^u talep edilmektedir.
1. Varant I^lemlerinin Tabi Olacagi Beige Kayit Duzeni
Sermaye Piyasasi Kanunu (SPKn) 3'uncu maddesinde menkul kiymetler "Ortaklik
veya alacakhlik saglayan, Belli bir meblugm temsil eden, yatirim araci olarak kullanilan,
donemsel gelir getiren, midi nitelikte, serf halinde ctkarrlan, ihareleri aynm olan ve .arllari
Kurulca helirlenen kiymetli evrak" olarak tanimlanmi^tir. Ayni maddenin devaminda diger
sermaye piyasasi araclarinm "Menkul kiymetler distnda kalan ve , artlart Kurulca helirlenen
evrak" oldugu ifade edilmi*tir.
Kurulumuzun Seri III, No:37 sayili "Araci Kurulu.} Varantlarmnin Kurul Kaydmna
Almnmasmna ve Sattpna Ili4kin Esaslar Tebligi "nin (Teblig) 3'Uncu maddesinde araci kurulu*
varanti (varant) " Elinde hulunduran kisiye, dayanak varhgt ya da gostergeyi (inceden
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belirlenen bir fryattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakki
veren ve bu hakkin kaydi teslimat ya da nakit uzlasr ile kullanildigi menkul kiymet
nileligindeki sermaye piyasasi aracr " olarak tanimlanmr^tir.
Teblig'in 19' uncu maddesinde

" Varanllarrn alim satimina aracilik faaliyeti,

Kurul'dan alrm sattma aracilik yetki belgesi almrv araci kurumlar larafindan Kurul'un
aracilik faaliyetleri ve araci kuruluclara iliskin diizenlemeleri 4ercevesinde yuruliiliir. "
ifadesi bulunmaktadir . Turev araclann alim satimina aracilik yetki belgesi ise Teblig'in
I7'inci maddesinin 2'nci fikrasinda belirtildigi uzere yalnizca piyasa yapiciligi yapacak olan
araci kurumlarda aranmaktadir.
Kurulumuz duzenlemelerinde varantlarin menkul kiymet niteliginde oldugunun
belirtilmesi ve varantlarin alim satimina aracilik faaliyetinin yurutulmesi i4in alim satima
aracilik yetki belgesine sahip olmanin yeterli gori lup ti rev araclarimn alim satimina aracilik
yetki belgesi istenmedigi dikkate alindiginda , varantin menkul kiymetlerin tabi oldugu
duzenlemelere tabi tutulmasi gerektigi du^unulmektedir.
Kurulumuzun Seri :V, No:51 sayih

"Araci Kuruluclarrn Tiirev Araclarrn Alim

Satimina Aracilik Faaliyetlerinde Duzenieyecekleri Belgeler ve Kayrt Duzeni Hakkrnda
Teblig"inde ( Seri :V, No:51 Tebligi) araci kurulu^lann tiirev araclara ili^kin i^lemlerini defter
ve kayitlarinda izlemesine ve ilgili belgeleri duzenlemesine ili^kin usul ve esaslar
duzenlenmi^ olup, Seri :V, No:51 Tebligi' nin 4'tncu maddesinde ilgili Teblig kapsamindaki
Wrev araclar vadeli i§lem sozle*mesi ve opsiyon sozle*mesi olarak tammlanmi§tir.
Bu hususlarin yaninda, varantin vadeli i^lem esaslan He i^lem gonnemesi , varant
yatirimcisinin teminat yatirma ve teminat tamamlama zorunlulugunun olmamasi ve
enstrumanm turn sorumlulugunun ihrarci kurulusta olmasi goz onunde bulunduruldugunda,
varant ijlemlerinin beige ve kaydt duzeninde Kurulumuzun Seri :V, No:6 sayili "Aracilik
Faaliyetinde Beige ve Kayrt Duzen,; Hakkrnda Teblig"i ve Seri :XI, No:7 sayili "Araci Kurum
Hesap Plain ve Planin Kullanrm Esaslarr Hakkinda Teblig "i hi kumleri eras alinarak, ekte
yer verilen

" Araci Kurulu§ Varantlarinm Muhasebeletirilmesinde

Uyulacak

Esaslar"

dogrultusunda hareket edilmesinin uygun olacagi dusiiniilmektedir.

II. Varant IFIemlerinin Teminatlandirilmasi
Kurulumuzun Seri: V, No:65 sayili

".S'ermaye Piyasasi Araclarinin Kredili Alrm,

Acrga Satq ve Odun4 Alma ve Verme Iylemleri Hakkinda Teblig"inin takas suresi icerisinde
yapilan i*lemlerin teminatlandirilmasmi duzenlcyen 9'uncu maddesinin birinci fikrasinda:
"Bit- mii terinin takasi henuz gerceklqmemi^ hisse senedi alimi i^lemleri sonucunda,
belirli bit- anda oluqahilecek a4rk takas pozisyonunun asgari % 20 si oraninda net varlrgrnrn
bulunmasi zorunludur. Araci kurum daha yiiksek bir teminat orani helirleyebilir. "
hukmu yer almaktadir. Madde metninden anla^ilacagi uzere, soz konusu madde He
yalmzca hisse senedi alim satimlanna iliskin hukumler getirilmis olup, varant i^lemlerinin
teminatlandirilmasmda ayik takas pozisyonunun en az %1OO' ii oraninda net varligin

bulunmasinin zorunlu tutulmasmin kurumlarin risklerini takip etmeleri acisindan uygun
olacagi du^unulmektedir.

Ill. Varantlarin Teminat Olarak Kabul Edilmcsi
Seri :V, No:65 sayili Tebligin 12'nci maddesinde sermaye piyasasi araclarinin kredili
alimi , aciga sati^i ve odunc alma ve verme islemlerinde ozkaynak olarak kabul edilebilecek
kiymetler sayilmi§ olup, sayilan kiymetler arasinda varantlar bulunmamaktadir. Ayni
maddenin (a) bendinde nakit, devlet tahvili, hazine bonosu , B tipi yatirim fonu katilma
belgesi, Istanbul Altin Borsasinda i§lem gormekte olan ve Hazine Mustesarligimn belirledigi
standartlardaki altin yaninda Kurulca uygun gorulecek diger sermaye piyasasi araclarinin
ozkaynak olarak kabul edilmesi halinde % 100 oraninda dikkate alinacagi belirtilmi^ olmakla
birlikte, varantin sayilan kiymetler kadar likit olmadigi goz onunde bulunduruldugunda
Kurulumuzca % 100 oraninda ozkaynak olarak kabul edilemeyecegi , dolayisiyla mevcut
duzenlemeler cercevesinde varantlarin bu a§amada mu^terilerin net varligimn
hesaplanmasinda dikkate alinmamasi gerektigi du^unulmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Turicay YILDIRAN
Aracilik Faaliyetleri Dairesi Ba§kani

Ek:
1) Araci Kurulu^ Varantlarmin Muhasebele tirilmesinde Uyulacak Esaslar
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Araci Kurulu^ Varantlarinin Muhasebele^tirilmesinde Uyulacak Esaslar

i. Varantlarm Muhasebele§tirilmesinde Kullanilacak Hesaplar
- 1500 'I'akas Merkezi
1 185 Araci Kurulu^ Varantlart
- 8280 Emanet Araci Kurulu^ Varantlan
8780 Emanet Araci Kurulu§ Varantlanndan Alacaklilar
H. Varant Satin I^lemlerinin Muhasebele$irilmesi
Sate i*lemlerinde gercekle^en sati^larm parasal tutarlari, alim satim stizle§meleri ve i^lem
dagitim tablolarina uygun olarak "1500 Takas Merkezi Hesabi"na bor4, ilgili mu^teri
hesaplarma alacak kaydedilir. Sati^i yapilan varantlarm mu^terilere gore nominal bedelle
dagttiminda "8280 Emanet Araci Kurulu^ Varantlari-Takas Merkezi Hesabi"na varantlar
itibariyle alacak, "8780 Emanet Araci Kurulu^ Varantlarindan Alacaklilar Ilesabi"na
mu^teriler bazinda varantlar itibariyle bore kaydedilir.
Araci kurulu*un kendi portfoyunden yapilan satislarda, muhasebe kayrtlarnin "surekli
envanter yontemi"ne gore yapilmasi ve varantlarin birim maliyetinin "hareketli agirlikli
ortalama maliyet" yontemine gore belirlenmesi zorunludur. Buna gore araci kurulu§un kendi
portfoyunden satin yapildiginda, sate*larin parasal tutar "1500 Takas Merkezi Hesabi"na
bore, "Yurtiri Satiular-Araci Kurulu^ Varantlart-Ilgili Varant I-lesabi"na alacak; satilan
varantlarm "hareketli agirlikli ortalama maliyet" yontemine gore belirlenen maliyet tutar ise
"Yurtici Satislarm Maliyeti-Araci Kurulu^ Varantlar-Ilgili Varant Hesabi"na borc, "1185
Araci Kurulu^ Varantlar Hesabi"na alacak kaydedilir. Nominal bedelle kayit ise "8280
Emanet Araci Kurulus Varantlar-Takas Merkezi Hesabi"na varantlar itibariyle alacak, "8780
Emanet Araci Kurulu* Varantlarindan Alacaklilar-Portfoy Mesabi"na borc kaydi olarak
yapilir.

iii. Varant Alit I^lemlerinin Muhasebelqtirilmesi
Ah^ islemlerinde gerceklqen alislarm parasal tutarlari, alim satim sozlemeleri ve i^lem
dagitun tablolarma uygun olarak "1500 Takas Merkezi I Hesabr"na alacak, mu^teri hesaplarina
bore kaydedilir. Araci kurumun kendi portfoyu icin yapilan ali^larda `1500 Takas Merkezi
Hesabi" ve "1185 Araci Kurulus Varantlar I lesabi" i.^lctilir.
Alibi yapilan varantlarin mu^terilere gore nominal bedelle dagitiminda oncelikle "8280
Emanet Araci Kurulu* Varantlari-Takas Merkezi Hesabi"na varantlar itibariyle bore, "8780
Emanet Araci Kurulu§ Varantlarindan Alacaklilar I icsabi"na mu*teriler bazinda, varantlar
itibariyle alacak kaydedilir.

