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GENEL MEKTUP
No: 782

İlgili: Aracı Kurumlar

Bilgi: Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Pay Satışından T+2 Günü Gelecek Nakdin T+0 Günü Müşteri Hesabına
Geçilmesi hk.

Birliğimizin bir üyesinin başvurusu üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul)
14.07.2017 tarih ve 27 sayılı toplantısında, müşterilerce sahip olunan payların
Borsada satışından elde edilecek tutarın T+2 gününü beklenmeksizin aracı
kurumlar tarafından T veya T+1 günü ilgili müşterilerin hesaplarına yatırılması
uygulamasının yürütülmesine yönelik alınan karara ilişkin açıklamaları içeren,
Kurul’un 20.07.2017 tarih ve 32992422-299-E.8684 sayılı yazısını ekte gereği için
bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul’un 20.07.2017 tarih ve 32992422-299-E.8684 sayılı yazısı.



Pay satışından T+2 günü gelecek nakdin T+0
günü müşteri hesabına geçilmesi hk.

T.C.
BAŞBAKANLIK

Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı :32992422-299-E.8684 20.07.2017
Konu :

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat: 4

34394 Levent/İSTANBUL
 

       

        Birliğiniz üyesi bir aracı kurum tarafından Kurulumuza iletilen 22.06.2017 tarihli başvuruda,
sermaye piyasalarında yatırımın daha cazip hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında acil
nakit ihtiyacı olan yatırımcılara satış yaptıkları paylara ilişkin nakdin, takas gününü (T+2) beklemeden
satış yaptıkları gün (T+0) belli bir komisyon karşılığı aracı kurum tarafından müşteri hesaplarına
geçilmesine imkan tanınması hususu Kurulumuz değerlendirilmesine sunulmuştur.

        Başvurunun görüşüldüğü Kurulumuzun 14.07.2017 tarih ve 27 sayılı toplantısında;
        1.  Müşterilerce sahip olunan bir payın Borsada satışından elde edilecek tutarın T+2 günü
beklenmeksizin aracı kurum tarafından T veya T+1 günü ilgili müşterilerin hesaplarına yatırılması
şeklindeki uygulamanın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38 inci maddesinin (b) bendi ve
III.37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında  Tebliğ’in
(Yatırım Hizmetleri Tebliği) 6 ncı maddesinin (b) bendi hükümleri çerçevesinde yürütülmesinin mümkün
olduğuna,
        2.  Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Kurula bildirim
yapılmasını takiben işlemlere başlanmasına,
        3.  Bu kapsamda müşteriye tahsis edilecek nakdin açığa satış sonrası elde edilecek bir tutar
karşılığında olmaması gerektiğine,
        4.  Uygulama kapsamında müşteri hesabına yatırılacak tutarların, Seri:V, No:65 sayılı Sermaye
Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in
7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen genel ve özel nitelikteki limitlere ilişkin hükümlerin uygulanması
bakımından kredi olarak kabul edilmesine,
        5. Konuya ilişkin yapılacak reklam, pazarlama veya tanıtım faaliyetlerinde pay işlemlerindeki
takas süresinin kısaltıldığı şeklinde açıklamalardan kaçınılması ancak yatırımcıların paralarını T+0
süresinde alabilecekleri hususunda aracı kurumlarca bilgilendirilebileceklerine,
        6.  Uygulamadan müşterilerin yararlanabileceği alt ve üst limitler ile tahsil edilecek komisyon
tutarlarının aracı kurumlarca önceden belirlenmiş ve müşterilere duyurulmuş olması şartıyla, (1), (2),
(3), (4) ve (5) nolu maddelerde belirtilen kapsamda uygulama yürütülebileceği konusunda aracı
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Ali İhsan GÜNGÖR
Daire Başkanı

kurumlara duyuru yapmak üzere Birliğinize bildirimde bulunulmasına
        karar verilmiştir.

        Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
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