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Sermaye Piyasası Kurulu

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

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

34394 1. Levent Plaza/İSTANBUL
Bilindiği üzere, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) pazar ve pazar gruplarında uygulanacak 

işlem esasları 17.09.2020 tarihinde duyurulmuştur. Buna göre, Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da 
uygulanan “Grup-1, Grup-2” şeklindeki alt gruplandırma sistemine son verilmiş ve bu 
kapsamda, diğer hususların yanı sıra, Ana Pazarda yer alan paylarda takas tarihine kadar 
geçen sürede özkaynağın belirli bir katı kadar işlem yapılmasına imkân veren “Açık Takas 
Pozisyonu/Özkaynak” oranında farklı esaslar belirlenmiştir. 

“Açık Takas Pozisyonu/Özkaynak” oranının uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan 
tereddütlerle ilgili olarak, Kurulumuzun 30.09.2020 tarih ve 62 sayılı toplantısında;

1) “Özkaynak” ifadesinin Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili 
Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Kredili İşlemler 
Tebliği)’in 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen “net varlığı” gösterdiği, bu 
çerçevede bir müşterinin gün içinde yüklenebileceği açık takas pozisyonunun müşterinin net 
varlığı dikkate alınarak hesaplanması gerektiği, 

2) Kredili İşlemler Tebliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca “Açık Takas 
Pozisyonu/Özkaynak” için belirlenmiş olan oranın Ana Pazar için %50 olarak uygulanacağı, 
ayrıca anılan 9 uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamında yönetim kurulu kararı alınmak 
suretiyle teminat kabul etmeksizin emir kabul etme imkânının Ana Pazar için ortadan kalktığı, 

3) Ana Pazar’da işlem gören paylarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi 
kollektif yatırım kuruluşları ile emeklilik yatırım fonlarına ilişkin işlemlerde Kredili İşlemler 
Tebliği’nin 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükmün uygulanmaya devam 
edilebileceği, 

4) Açık Takas Pozisyonu/Özkaynak oranına ilişkin esasların Yıldız Pazar için mevcut 
haliyle devam ettiği, 

hususlarının Birliğiniz aracılığıyla sektörle paylaşılmasına karar verilmiştir. 
Kurulumuz Kararı’nın Birliğiniz üyelerine duyurulması hususunda gereğini rica 

ederim.

e-imzalıdır
Ali İhsan GÜNGÖR

Daire Başkanı

Sayı : E-32992422-299-9892   30.09.2020
Konu : Açık Takas Pozisyonu/Özkaynak 

oranının uygulanmasına yönelik 
esaslar hk.
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