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SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ 

ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ�E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI 
 

SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin 3 üncü fõkrasõnda �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� hükmünden yola çõkarak müşterinin satõşa 

konu olacak hisse senedini bir şekilde getireceğini beyan ederek satõş yapmasõ ve daha sonra başka bir aracõ 

kuruma giderek alõş yapmasõ veya tevdi edeceğini bir şekilde beyan ederek sabah satõş yapmasõ ve öğleden 

sonra aynõ hisse senedini satõn almasõ halinde işlem açõğa satõş sayõlacak mõdõr? 

 
CEVAP 1: Evet her iki işlem de açõğa satõş sayõlacaktõr. Tebliğ�de yer alan �tevdi edebilecek durumda 

olma� ifadesi satõşa konu hisse senedine satõşõ yapacak olan müşterinin sahip olduğu ama satõş anõnda 

sözkonusu müşterinin aracõ kurumdaki hesaplarõnda bulunmadõğõ durumlarõ kapsamaktadõr. Bu durumlara örnek 

olarak kişinin hisse senetlerini evinde saklamasõ ve evinden getireceğini beyan etmesi, hisse senetlerinin başka 

bir aracõ kurumda olduğunu ve takas günü virmanlayacağõnõ beyan etmesi, bir önceki gün alõmõnõn yapõlmõş ancak 

takasõ henüz gerçekleşmediği için aracõ kuruma satõş anõnda tevdi edilememesi gibi durumlar verilebilir.  

Bu çerçevede satõşa konu sermaye piyasasõ aracõnõ tevdi edebilecek durumda olduğu ve takas tarihine 

kadar aracõ kuruma iletileceği ifadesinden yararlanarak açõğa satõş hükümlerine tabi olmaksõzõn satõş yapmak 

isteyen yatõrõmcõnõn, satõş anõnda söz konusu hisse senetlerine sahip olmasõ (ya da alõmõnõn yapõlmõş ama takasõ 

gerçekleşmemiş olmasõ) gerekmektedir.  

Nitekim Tebliğin  24 üncü maddesinin ilk fõkrasõnda açõğa satõş işleminin sahip olunmayan sermaye 

piyasasõ araçlarõnõn satõlmasõnõ ya da satõşa ilişkin emrin verilmesini ifade ettiği, satõşa ilişkin takas 

yükümlülüğünün ödünç alõnan sermaye piyasasõ araçlarõ ile yerine getirilmesinin de açõğa satõş sayõlacağõ ifade 

edilerek, açõkça sahip olunmayan sermaye piyasasõ araçlarõnõn satõşõnõn açõğa satõş işlemi olduğu vurgulanmõştõr.  

Yukarõdaki sorunun ilk kõsmõnda yer alan müşterinin getireceğini beyan ederek aracõ kurumun satõş 

yapmasõ durumunda aracõ Kurum bu beyanõn doğruluğunun araştõrõlmasõndan sorumlu olduğu için müşterisini 

tanõma derecesine göre müşterinin beyanõnõn yanõ sõra müşteriden bazõ belgeleri talep edebilir. Örneğin müşteri 

hisse senedinin başka aracõ kurumda bulunduğu ifade ediyorsa, son tarihli ve onaylõ hesap ekstresi istenebilir. 

Bunlar yeterli görülmez veya ibraz edilemez ise, teyit edilmesi yoluna gidilmesi gerekir. Aynõ şekilde senetlerinin 

evinde olduğunu iddia eden müşteriden de menkul kõymet çõkõş fişi talep edilebilir.  

Müşterinin sabah saatlerinde �hisse senedim var� şeklinde yapmõş olduğu satõşõn takasõnõ öğleden sonra 

alõm işlemi yaparak kapatmasõ durumunda yapõlan işlem açõğa satõş olarak değerlendirilecektir. 

 

 
SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri 

gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? 

 
CEVAP 2: Evet vardõr. 1 nolu soruda da ifade edildiği üzere Tebliğin  24 üncü maddesinin ilk fõkrasõnda 

açõğa satõş işleminin sahip olunmayan sermaye piyasasõ araçlarõnõn satõlmasõnõ ya da satõşa ilişkin emrin 

verilmesini ifade etmekte olduğu gözönüne alõndõğõnda, emrin verildiği anda henüz alõm işlemi gerçekleşmemiş 

olduğu için, satõş emri veren kişinin emri verdiği an hisse senedi bulunmamaktadõr. Bu nedenle satõş işlemi açõğa 

satõş olarak değerlendirilecektir. 
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SORU 3: 12 inci maddenin üçüncü fõkrasõnda  yer alan özkaynak olarak verilen bir şirket tarafõndan ihraç 

edilen hisse senedi tutarõ, her bir müşteri için işleme konu kõymet tutarõnõn %60�õnõ geçemeyeceği hususundaki  

orana ilişkin olarak, bir müşterinin 100 milyar TL İMKB 100 endeksinde bulunan A hisse senedini teminata verdiği 

ve 30 milyar TL kredi kullanmak istediğini varsayalõm bu kredi tutarõnõn ne kadarõna A hisse senedi alabilir? 

 
CEVAP 3: Soruya cevap vermeden önce düzenlemedeki amacõn vurgulanmasõ uygun olacaktõr. Söz 

konusu maddede yapõlan değişiklikteki amaç bir şirket tarafõndan ihraç edilen hisse senetleri üzerinde 

yoğunlaşõlmasõnõn önlenmesidir. Özellikle tahtasõ kapatõlan hisse senetleri nedeniyle hem yatõrõmcõlar hem de 

aracõ kurumlar zor duruma düşmüşlerdir.  

Bu çerçevede özkaynak olarak verilen hisse senedi (Ör. A hisse senedi) ile aynõ hisse senedinin yani A 

hisse senedinin alõnmasõna kõsõtlama getirilmiştir. Özet olarak kredili işlemde artõk en az iki farklõ hisse senedi 

olmalõdõr.  

Verilen örnekte alõmõ yapõlacak hisse senedinden çok yüksek tutarda özkaynak verilmesi avantaj 

sağlamayacaktõr.  

Örnekte; özkaynak olarak getirilen hisse senetlerinin ve kredili alõnan hisse senetlerinin İMKB 100 

kapsamõna giren senetler olduğu varsayõmõyla özkaynak olarak verilen senetlerin Tebliğ�in 12 nci maddesinin 

ikinci fõkrasõ çerçevesinde %90�õ kabul edilerek değerlenmesi gerekmektedir. Kredili olarak alõnan hisse 

senetlerinde ise 12 inci maddenin ikinci fõkrasõ uygulanmayacaktõr (Kredili alõnan İMKB 100 kapsamõnda hisse 

senedi de olsa %90�nõ almaya gerek bulunmamaktadõr). Yatõrõmcõnõn 30 milyar TL kredi kullanmak istediği göz 

önüne alõndõğõnda 30 milyar TL�lõk kõsmõ özkaynak olarak kabul edilebilecek ve 13 üncü maddesi çerçevesinde 

işleme konu kõymetin (30 milyar TL özkaynak olarak verilen 30 milyar TL ise kredili olarak alõnan hisse senedi), bir 

başka deyişle 60 milyar TL�na karşõlõk gelen hisse senetlerinin en fazla %60�õ kadar aynõ hisse senedinden 

alõnabilecektir. Dolayõsõyla örnekte bir şirket tarafõndan ihraç edilen hisse senedinden ancak 36 milyar TL�na kadar 

olabilecektir.  

 

Müşteri 
tarafõndan 
özkaynak olarak 

getirilen 

Aracõ Kurum 
tarafõndan kabul 
edilen 

İMKB 100 
Endeksinde 
olmasõ 

nedeniyle 
%90�nõ alõnan 
tutar 

Kullandõrõla
n kredi 

Kredili işleme konu 
kõymet 
(özkaynak+kredili 

olarak alõnan hisse 
senedi) 

Kredili 
işleme konu 
kõymetlerin 

%60�õ 

100 Milyar TL A 

Hisse senedi 

(İMKB 100 

Kapsamõnda) 

33.3 Milyar TL A 

Hisse senedi 

(Yatõrõmcõ 30 

Milyar TL kredi 

kullanmak 

istemektedir.) 

30 Milyar TL 30 Milyar TL 30 Milyar TL A hisse 

senedi +30 Milyar 

TL kredi alõnan hisse 

senedi=60 Milyar TL 

60 Milyar TL * 

%60=36 

Milyar TL 

 

Özkaynak 
olarak getirilen 

Kredili işlem sonucunda alõm 
yapõlabilecek tutar 

Kredili işleme 
konu kõymetlerin 
%60�õ A Hisse senedi A Hisse Senedi B Hisse Senedi 

A/B 
oranõ 

 

36 milyar TL 30 Milyar TL 6 Milyar TL 24 Milyar TL 60-40 Mümkün 

36 milyar TL 30 Milyar TL 1 Milyar TL 29 Milyar TL 52-48 Mümkün 

36 milyar TL 30 Milyar TL 0 30 Milyar TL 50-50 Mümkün 
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36 milyar TL 30 Milyar TL 15 Milyar TL 15 Milyar TL 75-25 Mümkün değil 

 

Bu kapsamda özkaynak olarak verilecek hisse senedinin 6 milyar TL�sõ kredili olarak alõnan hisse 

senedinden oluşabilir ancak 24 milyar TL�sõ ise başka hisse senedinden oluşmalõdõr.  

Bu nedenle kredili olarak alõnan hisse senedi ile özkaynak olarak verilen hisse senetlerinin farklõ olmasõ 

veya farklõ hisse senetlerinden oluşan bir özkaynak yapõsõnõn oluşturulmasõ %60 oranõ aşõlmadan işlem 

yapõlmasõna olanak sağlayacaktõr. 

 

 
SORU 4: Tebliğ�in 9 uncu maddesinde yer alan takas süresi içerisinde yapõlan işlemlerin 

teminatlandõrõlmasõ uygulamasõ kredili işlem yapmayõ düşünmeyen aracõ kurumlar için de geçerli mi? 

 
CEVAP 4: Evet. Söz konusu düzenleme tüm aracõ kurumlarõ kapsamaktadõr. Bu düzenlemedeki amaç 

aracõ kurumlarõn takas süresi içerisinde karşõ karşõya kaldõklarõ riskleri minimuma indirilmesidir. Bu çerçevede 

kredili işlem yapsõn yapmasõn tüm aracõ kurumlar müşterilerinden, gerçekleştirdikleri hisse senedi alõm işlemleri 

sonucunda belirli bir anda oluşabilecek açõk takas pozisyonun %20�si oranõnda net varlõk bulundurmalarõnõ 

istemek zorundadõrlar. Sözkonusu yükümlülüğe ilişkin olarak aynõ maddenin 5 inci fõkrasõnda yer alan istisna 

hükmünden yararlanarak müşterilerine limit tanõmak isteyen aracõ kurumlar kredili işlem yapmasa bile bu hususa 

yönelik olarak kredi komitesi oluşturmak zorundadõrlar. 

 
 

SORU 5: 12 inci maddenin üçüncü fõkrasõnda yer alan �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.� hükmü uyarõnca 100 Milyar TL nakit teminat getirerek 100 Milyar TL�da 

aracõ kurumdan kredi kullanarak toplam 200 Milyar TL�na İMKB 100 endeksi dõşõnda olan A hisse senedi alabilir 

miyim? 

 

CEVAP 5: 3 üncü soruda da değinildiği üzere söz konusu fõkrada ifade edilmek istenen kredili işleme 

konu kõymet tutarõnõn ancak %60�õnõn bir şirket tarafõndan ihraç edilen hisse senetlerinden oluşabileceğidir. Bu 

kapsamda öncelikle aracõ kuruma tevdi edilen 100 Milyar TL ile İMKB 100 endeksi dõşõnda hisse senedi alõnacak 

ve bunun 12 inci maddenin ikinci fõkrasõ kapsamõnda değerlemesi sonucunda %75�i olan 75 milyar TL�nõn kabul 

edilmesi gerekecektir. Bu durumda 100 Milyar TL�lõk A hisse senedi 75 Milyar TL kredi kullanõm imkanõ verecektir. 

75 milyar TL�lõk kredi ile yine İMKB 100 endeksi dõşõnda bulunan bir hisse senedi satõn alõnmasõ durumunda bile 

75 milyar TL tutarõndaki hisse senedinin tamamõ kredili işleme konu kõymet tutarõ hesaplamasõnda dikkate 

alõnacaktõr.   

Müşteri 

tarafõndan 
özkaynak 

olarak 
getirilen 

Aracõ Kurum 

tarafõndan getirilen 
nakdin müşteri 

talebi 
doğrultusunda 
hisse senedi 

alõnarak 
değerlendirilmesi 

İMKB 100 

Endeksinde 
olmamasõ 

nedeniyle 
%75�ni alõnan 
tutar 

Kullandõrõla

n kredi 

Kredili işleme konu 

kõymet 
(özkaynak+kredili 

olarak alõnan hisse 
senedi) 

Kredili 

işleme konu 
kõymetlerin 

%60�õ 

100 Milyar TL 100 Milyar TL 75 Milyar TL 75 Milyar TL 75 Milyar TL A hisse 150 Milyar TL 
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Nakit  tutarõnda İMKB 100 

kapsamõnda olmayan 

hisse senedi alõnõyor 

senedi +75 Milyar 

TL kredi alõnan hisse 

senedi=150 Milyar 

TL 

*%60=90 

Milyar TL 

 

Bu kapsamda kredili işleme konu kõymetler özkaynak olarak getirilen 100 milyar TL�lõk hisse senedinin 

%75�i olan 75 Milyar TL ve söz konusu özkaynak karşõlõğõ açõlan kredi ile 75 Milyar TL�na satõn alõnan İMKB 100 

endeksi dõşõnda olan senedin toplamõ olan 150 Milyar TL�dõr ((100 M TL*%75=75M TL)+(75M TL)=150M TL). 

Kredili işleme konu kõymetin 150 Milyar TL olduğu gözönüne alõnõrsa aynõ hisse senedinden kredili 

menkul kõymet işlemine konu olabilecek maksimum tutar 150 M*%60=90 Milyar TL�dõr. Bu kapsamda A hisse 

senedi toplam olarak üst sõnõr olan 90 Milyar TL�na kadar bulunmalõdõr. Kalan 60 Milyar TL başka bir hisse 

senedinden oluşmalõdõr. 

Özkaynak 
olarak getirilen 

Kredili işlem sonucunda alõm 
yapõlabilecek tutar 

Kredili işleme 
konu kõymetlerin 

%60�õ A Hisse senedi A Hisse Senedi B Hisse Senedi 

A/B 
oranõ 

 

90 milyar TL 75 Milyar TL 18 Milyar TL 57 Milyar TL 62-38 Mümkün değil 

90 milyar TL 75 Milyar TL 1 Milyar TL 74 Milyar TL 51-49 Mümkün 

90 milyar TL 75 Milyar TL 0 75 Milyar TL 50-50 Mümkün 

90 milyar TL 75 Milyar TL 60 Milyar TL 15 Milyar TL 90-10 Mümkün değil 

 
 

SORU 6: 12 inci maddenin ikinci fõkrasõnda örneğin İMKB 100 kapsamõnda bir hisse senedinin %90�õ 

alõnacağõ ifade edilmiştir. Oysa aynõ maddenin 6 ncõ fõkrasõnda aracõ kurumlarõn  sermaye piyasasõ araçlarõnõn 

kredili alõmõ veya açõğa satõş işlemlerinde menkul kõymetlerin cari piyasa değerinin tamamõnõ ya da belirli bir 

yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye yetkili olduklarõ ifade edilmiştir. Bu durumda İMKB-100�e dahil olan bir 

hisse senedinin teminat olarak verilmesi halinde %100�nü kabul edebilir miyim? 

 

CEVAP 6: Hayõr. Söz konusu maddede yer alan oranlar azami nitelikte olup, bu oranlarõn üzerinde bir 

oran belirlemek mümkün değildir. Ancak daha düşük olarak örneğin İMKB-100 kapsamõnda verilen hisse senedi 

teminatlarõnõn %80�inin, İMKB 100 dõşõndaki teminat olarak verilen hisse senetlerinin %60�õnõn teminat olarak 

kabul edilmesi şeklinde uygulama yapma aracõ kurumlarõn inisiyatifindedir. 

 

 
SORU 7: Müşteri hesap ekstresi gönderim ücretini ödememesi nedeniyle hesabõnda borç bakiyesi 

oluşmuştur. Bu durumda Tebliğ�in 35 inci maddesi hükmü çerçevesinde bildirim yapmak gerekmekte midir? 

 
CEVAP 7: Hayõr. Tebliğ�in 35 inci maddesinde takas yükümlülüğünü (nakit ve menkul kõymet)  ve/veya 

özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilerin İMKB�ye bildirileceği ifade edilmiştir. Bu 

çerçevede müşterinin ekstre borcu maddede yer alan takas yükümlülüğü ve özkaynak tamamlama yükümlülüğü 

kapsamõna girmediğinden bildirim yapõlmasõna gerek bulunmamaktadõr. 

 

 
SORU 8: Tebliğ�in 9 uncu maddesinin 5 inci fõkrasõ uyarõnca yönetim kurulu kararõ ile müşterilere 

tanõnacak olan limit konusunda belirli bir tutarõn altõna kredi komitesine yetki devri yapõlabilir mi? 
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CEVAP 8: Hayõr yapõlamaz. Çünkü Tebliğ�de bu yetki yönetim kuruluna verilmiştir. 

 

SORU 9: Uzun süredir herhangi bir alõm satõm işlemi yapmayan, aracõ kurumlar tarafõndan da 

ulaşõlamayan ancak hesabõnda hisse senedi bakiyesi bulunan müşterilerin mağduriyetine yol açmamak için 

sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde bedelli sermaye artõrõmõna katõlõm bedellerinin aracõ kurum 

tarafõndan yatõrõlmasõ durumunda eksi bakiye veren müşteri hesaplarõ 35 inci madde kapsamõnda temerrüt olarak 

kabul edilecek  midir? 

 
CEVAP 9: Hayõr 7 nolu soruda da ifade edildiği üzere Tebliğ�in 35 inci maddesinde 3 ay içerisinde ikiden 

fazla takas yükümlülüğünü ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilerin İMKB�ye 

bildirileceği  ifade edilmiştir. Bu çerçevede soruda yer alan bedelli sermaye artõrõmõna katõlõm takas yükümlülüğü 

ve özkaynak tamamlama yükümlülüğü kapsamõna girmediğinden bildirime esas ihlal olarak olarak kabul 

edilmeyecektir. 

 

SORU 10: Her takas yükümlülüğünün veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen 

müşteriyi tutara bakõlmaksõzõn bildirmek gerekmekte midir? 

 

CEVAP 10: Tebliğ�in 35 inci maddesinde herhangi bir tutar yer almamakla birlikte 1 Milyar TL ve altõnda 

kalan tutarlar için temerrüd hükümlerinin uygulanmasõna gerek bulunmamaktadõr. Ancak bu tutarõn üzerindeki 

temerrüdler için bildirim ikiden fazla takas yükümlülüğünün veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünün 

sağlanamamasõ durumunda İMKB�na yapõlacaktõr. 

Öte yandan Tebliğ�in 35 inci maddesi kapsamõnda aracõ kurumlar temerrüde düşen müşterilerini son 

ihlalin yapõldõğõ tarihten önceki üç ayõ göz önüne alarak tespit edeceklerdir.  

 
 

SORU 11: Daha önce kredili menkul kõymet açõğa satõş, menkul kõymetlerin ödünç alma ve verme 

işlemleri izin belgesi olmayan bir aracõ kurum yeni Tebliğ�de izin belgesi şartõ kaldõrõldõğõ dikkate alõnarak ne 

yapmalõdõr? 

 
CEVAP 11: Yeni düzenleme ile izin belgesi alma şartõ kaldõrõlmõştõr. Daha önce kredili işlem izin belgesi 

olmayan aracõ kurumlar (daha önce belgesi iptal edilenler hariç)  Tebliğ�in 4 üncü maddesi uyarõnca sermaye 

piyasasõ araçlarõnõn kredili alõm, açõğa satõş ve ödünç alma ve verme işlemlerinde bulunmak istemeleri 

durumunda Tebliğ�de yer alan mekan, teknik donanõm, personel ve muhasebe sistemi gibi şartlarõ yerine 

getirdiklerini Kurula tevsik etmeleri şartõ ile 30 işgünü içerisinde kendilerine aksi bildirilmedikçe Tebliğ 

kapsamõndaki faaliyetlerde bulunabileceklerdir. 

 Öte yandan daha önce kredili menkul kõymet, açõğa satõş ve menkul kõymetlerin ödünç alma ve verme 

işlemleri izin belgesi iptal edilen aracõ kurumlar Tebliğ�in Geçici 1 inci maddesi uyarõnca Kurula başvuruda 

bulunacaklar ve bu başvurularõ Kurulca değerlendirilecektir.  

 

 
SORU 12: Seri:V, No:34 sayõlõ Aracõ Kurumlarõn Sermayelerine ve Sermaye  Yeterliğine İlişkin Tebliğ�de 

yer alan sermayenin güçlendirilmesine yönelik teşvikler bu Tebliğ�de de geçerli mi? 

 
CEVAP 12: Evet geçerli.  Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ�in 11 inci maddesi uyarõnca aynõ Tebliğ�in 7 inci 

maddesinde yer alan  asgari özsermaye tutarõnõn 5 katõ özsermayeye sahip olan aracõ kurumlar bir müşteriye 
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%20 oranõnda kredi kullandõrabilecekler, asgari özsermaye tutarõnõn 10 katõ özsermayeye sahip olanlar ise %30 

oranõnda kredi kullandõrabileceklerdir. Ancak Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ�deki güçlendirme hükümlerinden 

yararlanarak bir müşteriye %10�dan daha fazla kredi veren aracõ kurumlar, Seri:V, No:65 sayõlõ Tebliğ�in 8 inci 

maddesindeki sürdürme teminatõnõ %50 oranõnõn üzerinde tutarak bir müşteriye açabilecekleri kredi tutarõnõ daha 

da artõramazlar. 

Ayrõca asgari özsermaye tutarõnõn 5 katõ özsermayeye sahip olanlarõn 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 üç katõnõ geçemez.  Asgari özsermaye tutarõnõn 10 katõ özsermayeye 

sahip olanlar için bu oran 4 kattõr. 

Öte yandan yeni düzenleme ile aracõ kurumlarõn kendi kaynaklarõndan kullandõrdõğõ kredi ve bankalar 

üzerinden kullandõrdõğõ kredi ayrõmõ kaldõrõlmõştõr.  

 
SORU 13: Tebliğ�in 12 inci maddesinin 3 üncü fõkrasõnda yer alan %60�lõk oran hisse senedi fiyat 

değişimleri sonucunda Tebliğ�e aykõrõ hale gelirse ne gibi bir yol izlenmelidir? Bu durumda ilgili kredili tutar 1200 

Nolu Müşteriler Hesabõnda mõ izlenmelidir? 

CEVAP 13: Bu durumda Tebliğ�in 18 inci maddesinde yer alan özkaynak tamamlama bildiriminde olduğu 

gibi işleme konu kõymetlerin cari değerindeki değişmeler sonucunda bir hisse senedinde %60 oranõ aşõldõğõ 

takdirde, aracõ kurumlar bu durumun tespit edildiği gün itibarõyla, oranõn 12 inci maddenin üçüncü fõkrasõnda yer 

alan orana getirilmesi için müşteriye en seri iletişim aracõ ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak 

bildirimde bulunur ve teyit alõrlar. Bildirimin 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 kredi hesabõnõ 

Tebliğ�e uygun hale getirecek işlemleri yapar.  

Söz konusu kredili tutarõn 1200 nolu müşteri hesabõnda  izlenmesine gerek bulunmamaktadõr. 
 
SORU 14: Tebliğ�in işlem sõnõrlamalarõna ve takas süresi içerisinde yapõlan işlemlerin 

teminatlandõrõlmasõna ilişkin bölümlerinde yer alan �belirli bir anda ifadesi� yerine �gün sonu� gibi bir zamana dilimi 

ifadesine yer verilemez mi? 

CEVAP 14: İşlem sõnõrlarõnõn belirli bir an itibariyle kontrolü zorunlu bulunmaktadõr. Aksi takdirde, gün 

içinde aşõlmasõ mümkün olan işlem sõnõrlarõ amaçlanan risk kontrolünü imkansõz kõlacaktõr. Fiyatlarõn ve 

dolayõsõyla risklerin anlõk olarak değiştiği bir piyasada gün sonu risk hesaplamasõ mümkün değildir. 

 
SORU 15: 2003 yõlõndan devreden kredili hesaplarõn bir kõsmõ yeni düzenlemeye uymamaktadõr. Bunlar 

hangi sürede tasfiye edilecektir? 

CEVAP 15: Vergisel yükümlülükler de dikkate alõnarak bu hesaplarõn tasfiyesinin müşteriye gerekli 

bildirim yapõlarak 01 Nisan 2004 tarihi itibariyle tamamlanmasõ gerekmektedir. Söz konusu süre içerisinde 

hesabõnõ yeni düzenlemeye uygun hale getirmeyen müşterilerin hesaplarõ tasfiye edilecektir. Ayrõca bu istisna 

sadece 31.12.2003 tarihinden önce açõlan ve kredili alõm yapõlan hesaplar için geçerlidir. 01.01.2004 tarihinden 

sonra yapõlan kredili alõmlar için istisnasõz olarak yeni düzenleme geçerli olacaktõr. 

 
SORU 16: Bankalarõn kredi kullandõrmasõ durumunda bu Tebliğdeki yükümlülükler bankalara nasõl 

uygulanõr? 

CEVAP 16: Tebliğ�in 4 üncü maddesinin üçüncü fõkrasõ uyarõnca bankalarõn sermaye piyasasõ aracõ alõmõ 

için müşterilerine doğrudan kullandõrmak üzere Tebliğde özkaynak olarak sayõlan kõymetler karşõlõğõnda açmõş 
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olduklarõ kredilerinde ilgili mevzuat hükümleri saklõ kalmak kaydõyla 7 ve 8 inci maddelerde düzenlenen genel ve 

özel nitelikteki limitlere ilişkin hükümler dõşõnda Seri:V, No:65 sayõlõ Tebliğ�e tabi olduğu ifade edilmiştir. 

 

SORU 17: Tebliğ�in 12 inci maddesinin ikinci fõkrasõnda yer alan kredili işleme konu olacak menkul 

kõymetler için öngörülen oranlar (Örnek olarak İMKB 100 kapsamõndaki hisse senetlerinin %90�nõn kabul edilmesi) 

sadece özkaynak olarak verilen kõymetler için midir yoksa kredili olarak alõnan menkul kõymetleri de kapsamakta 

mõdõr? 

CEVAP 17: Söz konusu oranlar sadece özkaynak olarak verilen tutarlar için uygulanacaktõr. Örneğin 50 

TL İMKB 100 kapsamõnda hisse senedini özkaynak getiren müşterinin bu kõymetinin %90�õ olan 45 TL kabul 

edilecektir. Bu kapsamda 45 TL kredi kullanan müşteri yine İMKB 100 kapsamõnda bir hisse senedi satõn alõrsa 

özkaynak oranõn hesaplanmasõnda bu tutarõn %90�nõ değil tamamõ dikkate alõnmalõdõr.  

Bu şekilde 45 TL özkaynak olarak getirilen hisse senedi (50*0,90=45), 45 TL kredili alõnan hisse senedi 

olacağõndan kredili işleme konu menkul kõymet tutarõ 90 TL olacaktõr. 

 

SORU 18: Tebliğ�in 9 uncu maddesinde yer alan belirli bir anda oluşabilecek açõk takas pozisyonun 

asgari %20�si oranõnda net varlõğõn bulunmasõna ilişkin yükümlülüğe yatõrõmcõnõn banka hesaplarõnda bulunan 

varlõklar da dahil edilebilir mi? 

CEVAP 18: Açõk takas pozisyonun asgari %20�si oranõnda net varlõk bulunmasõna ilişkin yükümlülük 

müşterinin banka hesaplarõnda bulunan tutarlar ancak aracõ kurumun söz konusu hesaplarda sermaye piyasasõ 

aracõ işlemlerinden kaynaklanan borca ilişkin olarak tasarruf yetkisinin olmasõ durumunda karşõlanabilir.  

Öte yandan banka tarafõndan müşteriye sermaye piyasasõ aracõ işlemlerinden kaynaklanan borca ilişkin 

bir kredi limiti tahsis edilmiş olmasõ halinde, bu kredinin aracõ kurumca tasarruf yetkisinin olmasõ ve bu kredinin 

teminatõnõn aracõ kurumdaki varlõklar olmamasõ durumunda tahsis edilen bu kredi de açõk takas pozisyon 

hesaplamasõnda dikkate alõnabilir. 

 

SORU 19: Tebliğ�e göre genel ve özel işlem sõnõrlarõnda kullanõlacak özsermaye rakamõ nasõl 

hesaplanacaktõr? 

CEVAP 19: Özsermayenin hesaplanmasõna ilişkin olarak Tebliğ�in 7 inci maddesinde   � 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 geçemeyeceği, 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 alõnacağõ hükme 

bağlanmõştõr.  

Bu kapsamda Ocak ayõ için aracõ kurumlar Ekim, Kasõm ve Aralõk aylarõna ilişkin olarak sermaye 

yeterliliği tablolarõnda yer alan özsermayelerini toplayacak ortalamasõnõ alacak eğer bu ortalama Aralõk ayõndan 

düşükse 3 aylõk ortalama aksi durumda Aralõk ayõna ait özsermaye rakamõ limit hesaplamalarõnda dikkate 

alõnacaktõr. 

 

SORU 20: Aracõ kurum Tebliğ�in 17 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan ve 18 inci maddesi 

çerçevesinde bildirimi yapõlan kredili hesabõndaki özkaynak açõğõnõ satõş yapmak suretiyle tamamlayabilir mi? 

CEVAP 20: Müşteriye yapõlan özkaynak tamamlama bildirimi sonucunda müşterinin yeni özkaynak 

getirmek için mali durumunun müsait olmadõğõnõ veya satõş yapõlarak bu açõğõn kapatõlmasõnõ beyan etmesi 

durumunda doğal olarak özkaynak satõş yapõlarak kapatõlabilir. 
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SORU 21: Tebliğ�in 12 inci maddesinin üçüncü fõkrasõnda �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� hükmü yer almaktadõr. Fõkrada geçen %60 oranõn sağlanmasõ 

amacõyla müşteri satõş emri vermiş ve satõş gerçekleşmiştir ancak henüz takasõ gerçekleşmemiştir. Bu durumda 

müşteri takas gerçekleşmemesine rağmen yükümlülüğünü sağlamõş mõdõr?  

CEVAP 21: Satõş işleminin gerçekleşmiş olmasõ yeterli olup, takasõn gerçekleşmesine gerek 

bulunmamaktadõr. Maddenin amacõ kredili işlemlerde bir hisse senedi üzerinde yoğunlaşõlmasõnõn önlenmesidir 

bu kapsamda satõşa ilişkin emrin verilmesi ve emrin gerçekleşmesi maddedeki amacõ sağlamaktadõr. 

 

SORU 22: Tebliğ�in 9 uncu maddesinde yer alan net açõk takas pozisyonun %20�si oranõnda net varlõk 

bulundurulmasõna ilişkin hüküm çerçevesinde işlemi gerçekleşen ama takasõ gerçekleşmeyen emirler açõk takas 

pozisyonu hesaplanõrken dikkate alõnacak mõdõr? 

CEVAP 22: Tebliğ�in 9 uncu maddesinin birinci fõkrasõnda bir müşterinin takasõ henüz gerçekleşmemiş 

hisse senedi alõm işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açõk takas pozisyonun %20�si oranõnda net 

varlõğõnõn bulunmasõnõn zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Konuya ilişkin olarak aynõ maddendin üçüncü fõkrasõnda 

net varlõğõn hesaplanmasõnda müşterinin takas yükümlülüğünü yerine getirmediği kõymetler ile herhangi bir 

işlemin teminatõ olan kõymetlerin dikkate alõnmayacağõ ifade edilmiştir.  

 

SORU 23: Nakit veya sermaye piyasasõ aracõ takas yükümlülüğünde temerrüde düşen tanõnmõş ve mali 

gücü olan müşterinin, bu temerrüdünü aracõ kurum kendi kaynaklarõndan temin edeceği nakit veya sermaye 

piyasasõ aracõ ile karşõlarsa Tebliğ�in 35 inci maddesi kapsamõnda temerrüd sayõlacak mõdõr? 

CEVAP 23: Evet sayõlacaktõr. Aracõ kurumun müşteri adõna takas yükümlülüğünü yerine getirmiş olmasõ 

müşterinin temerrüde düşmüş olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Bu maddedeki amaç müşterilerin 

yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesinin sağlanmasõdõr.  

 

SORU 24: Tebliğ�in 8 inci maddesinin birinci fõkrasõnda yer alan �aracõ kurumlarõn bir müşteriye 

açacaklarõ kredi tutarõnõn Tebliğ�in 7 inci maddesine göre hesaplanacak özsermaye tutarõnõn %10�u aşamaz� 

hükmü müşterilere bankalar üzerinden kullandõrõlan krediler için de geçerli midir? 

CEVAP 24: Evet geçerlidir. Son düzenleme ile bankalara üzerinden kullandõrõlan kredi ve aracõ 

kurumlarõn kendi kaynaklarõndan kullandõrdõklarõ kredi ayrõmõ ortadan kaldõrõlmõştõr. Bu kapsamda aracõ kurumlar 

maddenin ikinci fõkrasõnda yer alan istisnadan yararlanmamalarõ durumunda kendi kaynaklarõ veya bankalar 

üzerinden kullandõrõlan kredi ayrõmõna bakõlmaksõzõn maksimum 7 inci madde çerçevesinde hesaplanan 

özsermaye tutarõnõn %10 nu oranõnda kredi kullandõrabileceklerdir. 

 

SORU 25: Müşteri hesabõnda herhangi bir varlõğõ bulunmadan alõm emri verebilir mi? Hangi şartlara tabi 

olacaktõr?    

CEVAP 25: Bu husus Tebliğ�in 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bu madeninin birinci fõkrasõnda bir 

müşterinin takasõ henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alõm işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açõk 

takas pozisyonun %20�si oranõnda net varlõğõnõn bulunmasõnõn zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda alõm 

emri veren müşterinin emir verdiği tutarõn %20�si kadar bir net varlõğõ hesabõnda bulundurmasõ gerekecektir.  

Ancak bu durumun istisnasõ aynõ maddenin 5 inci fõkrasõnda düzenlenmiştir. Sözkonusu maddede �Aracõ 

kurumlar tarafõndan emri veren müşterinin nakit yükümlülüğünü yerine getirecek mali güce sahip olduğu 

hususunda gerekli araştõrmalarõn yapõlmõş, 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 



 

 9

olumlu görüşünün alõnmõş ve yönetim kurulu kararõ ile limit tanõnmõş olmasõ durumlarõnda takas süresini aşmamak 

üzere herhangi bir teminat almaksõzõn alõm emrinin kabul edilebileceği� hükme bağlanmõştõr.  

Bu kapsamda müşterinin herhangi bir varlõğõnõn bulunmamasõ durumunda kural olarak alõm emirleri kabul 

edilmeyecektir. Ancak müşteriye yönetim kurulu kararõ ile limit tanõnmõş olmasõ durumunda müşteri tanõnan limit 

çerçevesinde %20 oranõnda net varlõğõ bulunmadan da işlem yapabilir. 

 

SORU 26: Kredi teminatõnda yer alan hisse senetleri Tebliğ�in 9 uncu maddesinde yer alan net açõk 

pozisyon hesaplamasõnda net varlõk olarak dikkate alõnabilir mi? 

CEVAP 26: Kredi işleminin teminatlarõ net varlõk hesaplamasõnda dikkate alõnmayacaktõr. Nitekim konuya 

ilişkin Tebliğ�in 9 uncu maddesinin üçüncü fõkrasõnda net varlõğõn hesaplanmasõnda herhangi bir işlemin teminatõ 

olan kõymetlerin dikkate alõnamayacağõ ifade edilmiştir. 

 

SORU 27: Tebliğ�in 8 inci maddesinin ikinci fõkrasõnda düzenlenen bir müşteriye açõlabilecek kredinin 

özsermayenin %20�sine kadar çõkarõlabilmesinin şartlarõ nelerdir? 

CEVAP 27:  Sürdürme teminatõnõn kredili işlem süresince % 50 oranõnda ve üzerinde uygulanmasõ kaydõ 

ile aracõ kurumlarõn bir müşteriye açabilecekleri kredi tutarõnõ %20�ye kadar artõrõlabilirler. Maddede yer alan %50 

oranõ müşterinin kredi hesabõnda bulunan kredili işlemlerinin tümünü kapsamaktadõr. Bir başka deyişle %20 

oranõnda kredi kullandõrõlan müşteri için %50�nin altõnda bir özkaynak oranõ (örneğin %35�lik özkaynak koruma 

oranõ) söz konusu olamayacaktõr.  

Ayrõca bu hüküm Kurulun aracõ kurumlarõn sermayelerine ve sermaye yeterliliğine ilişkin 

düzenlemelerinde yer alan sermayenin güçlendirilmesine ilişkin özel hükümlerden yararlanan aracõ kurumlar için 

uygulanmamaktadõr.   

 

SORU 28: Tebliğ�in 12 inci maddesinin üçüncü fõkrasõnda yer alan %60 oranõndaki sõnõr sadece hisse 

senetleri için mi geçerlidir? Müşterinin teminat olarak yatõrõm fonu katõlma belgesi vermesi durumunda da 

sõnõrlama var mõdõr? 

CEVAP 28: Tebliğ�in Seri:V, No:74 sayõlõ Tebliğ ile değişik üçüncü fõkrasõnda �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� hükmü yer almaktadõr. Söz konusu maddede 

açõkça %60 oranõnõn hisse senetleri için uygulanacağõ yatõrõm fonu katõlma belgesi için herhangi bir sõnõrlama 

olmadõğõ ifade edilmiştir. 

 

SORU 29: İşlem gününde (T) alõm emri veren ve bu emrinin kredili işlem olduğunu belirtmeyen müşteri 

takas günü (T+2) bu yükümlülüğünü yerine getirmezse bu işlemin kredili işlem olarak devam ettirilmesi mümkün 

mü? 

CEVAP 29: Konuya ilişkin olarak Tebliğ�in 16 ncõ maddesinin ikinci fõkrasõnda �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 edileceği� hükme bağlanmõştõr.  

Bu durumda aynõ maddenin 3 üncü fõkrasõ uyarõnca takas tarihini izleyen üç iş günü içerisinde aracõ 

kurum tarafõndan işlemin kredili sermaye piyasasõ aracõ alõmõ olarak kabul edilmesi için aracõ kurum ile müşteri 

arasõnda kredili işlem sözleşmesi bulunmasõ ve müşterilerin yazõlõ onayõ alõnmasõ; kredili sözleşmesi bulunmayan 

müşterilerle ise sözleşme akdetmek suretiyle, işlemin bu Tebliğ�in bütün hükümleri açõsõndan sermaye piyasasõ 

araçlarõnõn kredili alõmõ işlemi sayõlmasõ mümkündür. 
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SORU 30: Tebliğ�in 12 inci maddesinin üçüncü fõkrasõnda yer alan %60 oranõ hesaplanõrken Tebliğ�in 13 

üncü maddedeki değerleme ve 12 inci maddenin ikinci fõkrasõnda yer alan iskonto işlemleri (Örneğin İMKB 100 

endeksine dahil olmayan senetlerin %75�nin kabul edilmesi) uygulandõktan sonra mõ hesaplama yapõlacaktõr? 

CEVAP 30: Evet hesaplama değerleme işlemleri tamamlandõktan sonra yapõlmalõdõr. Örneğin 100 Milyar 

TL�lõk İMKB 100 kapsamõnda bir hisse senedinin aracõ kuruma kredi teminatõ olarak verilmesi durumunda, aracõ 

kurum bu senetlerin %90�õ olan 90 Milyar TL�nõ kabul edecek ve değerlemede 90 Milyar TL�nõ dikkate alacaktõr.  

 

SORU 31: Üç ay içerisinde iki defadan daha fazla takas yükümlülüğünü ve/veya özkaynak tamamlama 

yükümlülüğünü yerine getirmeyerek Tebliğ�in 35 inci maddesi kapsamõnda temerrüde düşerek İMKB tarafõndan 

ilan edilen müşterinin ilandan önce sahip olduğu kredili hesabõnõn akõbeti ne olacaktõr?  Söz konusu müşteri İMKB 

tarafõndan yapõlan ilandan sonra 6 ay süresince kredili işlem yapamayacak mõdõr? 

CEVAP 31:  Tebliğ�in 35 inci maddesi çerçevesinde üç ay içerisinde iki defadan daha fazla takas 

yükümlülüğünü ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kimlik bilgileri İMKB tarafõndan 

ilan edilen müşterilerin işlem gününde emre konu nakit veya menkul kõymet tutarlarõnõn hesaplarõnda 

bulunmamasõ veya emrin verildiği anda peşinen tevdi edilmemesi durumunda bu müşterilerin alõm veya satõm 

işlemleri hiçbir aracõ kurum tarafõndan Borsa�da ilan edildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile kabul edilmeyeceği 

hükme bağlanmõştõr.  

Bu kapsamda 35 inci madde kapsamõnda Borsa�da kimlik bilgileri ilan edilen müşterilerin hiçbir aracõ 

kurumda kredili işlem yapmasõ mümkün değildir. Ancak ilandan önce kredili hesabõ bulunan müşteriler söz konusu 

hesapta bulunan kõymetleri artõracak nitelikte işlemler yapamazlar, bir başka deyişle kredili hesabõ tasfiyeye 

yönelik satõm emirleri verebilirler.   

 

SORU 32: Üç ay içerisinde iki defadan daha fazla takas yükümlülüğünü ve/veya özkaynak tamamlama 

yükümlülüğünü yerine getirmeyerek Tebliğ�in 35 inci maddesi kapsamõnda temerrüde düşen müşteri aracõ 

kurumlarca hangi sürede İMKB�na bildirilecektir? Pazartesi günü nakit temerrüdüne düşen ancak borcunu 

Perşembe günü kapatan müşteri üç kez temerrüde düşmüş sayõlacak mõdõr? 

 CEVAP 32: İMKB�na yapõlacak bildirime ilişkin olarak Tebliğ maddesinde açõk bir hüküm bulunmamakla 

birlikte bu bildirim iki işgününü geçmeyecek şekilde yapõlmalõdõr.  

 Sorunun ikinci bölümüne ilişkin olarak ise bir hisse senedi alõm veya satõm işlemi sonucunda takas 

yükümlülüğünün sağlanamamasõ durumunda aynõ işleme ilişkin temerrüd bir günden fazla sürmüş olsa da, bu 

aykõrõlõk tek aykõrõlõk olarak dikkate alõnmalõdõr. Soruda Perşembe gününe kadar devam eden temerrüd, üç ayrõ 

temerrüd olarak değil tek temerrüd olarak dikkate alõnmalõdõr. Özkaynak tamamlama çağrõsõna uymayan müşteri 

için de aynõ uygulama yapõlarak, çağrõya uymadõğõ her ayrõ gün için ayrõ temerrüd hesaplamasõ yapõlmayacaktõr.  

 

SORU 33- Müşterilerin, başta eft ile yapõlan para transferleri olmak üzere, bankacõlõk sistemindeki 

gecikmelerden dolayõ istemeden de olsa takas yükümlülüklerini saatinde yerine getirememesi ve çeşitli 

gerekçelerle yaşanan gecikmeler gibi  istisnai durumlarda temerrüt uygulamasõ söz konusu olacak mõdõr?  

CEVAP 33- Bu gibi hallerde temerrüd uygulamasõna gerek bulunmamaktadõr. Eft işlemlerinde yaşanan 

problemler, teknik aksaklõklar gibi nedenlerle para ve menkul kõymet transferlerinin gecikmesi durumunda bu 

hususlar ispatlanmasõ şartõyla temerrüd kapsamõnda değerlendirilmemektedir. 

 

SORU 34- Kredili müşteriler için tanõnan limitler Tebliğ�in 9 uncu maddesinin 5 inci fõkrasõ kapsamõnda 

%20 oranõnda net varlõk getirmeyen müşterinin hisse senedi alõm işlemlerinde de kullanõlabilir mi? Hem kredili 
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işlem hem de 9 uncu madde kapsamõnda yapõlan hisse senedi alõmlarõ için iki ayrõ limit mi belirlenmesi 

gerekmektedir?  
CEVAP 34- Aracõ Kurumlar kredili hisse senedi işlemleri için kredi limiti tahsis edilmiş müşterilerine kredi 

komitesinin olumlu görüşü ve yönetim kurulu kararõ ile kredili işlem konusunda tanõnan bu limitlerin, Tebliğ�in 9 

uncu maddesinin beşinci fõkrasõ kapsamõnda %20 oranõnda net varlõk bulundurmadan yapõlan işlemler için de 

geçerli olduğuna ilişkin karar alarak iki ayrõ limit belirlemeksizin işlem yapabileceklerdir. Ancak aracõ kurumlarõn 

müşterilerine kredili işlemler için ayrõ, takas süresi içerisinde yapõlan işlemlerin teminatlandõrõlmasõ için ayrõ limitler 

tahsis edebilmeleri mümkündür.   

 


