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 SERMAYE PİYASASI KURULU 

BÜLTENİ 

2023/7  06/02/2023 
   

 
 
 
 
 
 
 

A. DUYURU VE İLKE KARARLARI 

 
 

1. Kurul Karar Organı’nın 06/02/2023 Tarihli Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru: 

 
 

I) 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, 

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen deprem nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilebilmesini 

teminen, 06.02.2023 tarihi itibariyle mücbir halin yaşandığı bu yerlerde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan 

müşterilere ilişkin olarak; 

 

1. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde kredili olmayan bir alım emri nedeni ile müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın 

tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla müşterinin aracı 

kurum nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Seri: V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa 

Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'nin (Tebliğ) 16 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi, 

2. Tebliğ’in 17 nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının 

asgari %35 olması, 

3. Tebliğ’in 18 nci maddesi uyarınca kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını 

satarak krediyi kapatma yetkisi ve özkaynak tamamlama bildirimi gönderilmiş müşterinin hiçbir alım emrinin, bildirim gününden  

özkaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmemesi, 

4. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde açılmış olan VİOP pozisyonlarından kaynaklanan teminat tamamlama çağrılarının 

kredilendirilememesi, 

5. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde açılmış olan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine ilişkin pozisyonlara yönelik sürdürme 

teminatı ve otomatik pozisyon kapatma oranları 

 

hususlarında ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve 

müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, kredili işlemlerle ilgili ilk üç maddenin 10.03.2023 tarihine kadar, VİOP ve kaldıraçlı 

işlemleriyle ilgili 4 ve 5’inci maddelerin ise 24.02.2023 tarihine kadar esnek bir şekilde uygulanabileceğine karar verilmişt ir. 
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II) Kurulumuzun 2023/6 sayılı Bülteninde yer alan, Kurul Karar Organı'nın 06.02.2023 tarihli kararı, 

 

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, 

istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) 

maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak; 

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan 

pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine, 

2. Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına, 

3. Mülkiyetinde herhangi bir pay bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu 

yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine, 

4. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına 

karar verilmiştir." 

 

şeklindedir. 

 

Bahse konu Kurul Kararının (2) ve (3) numaralı bentlerinin 07.02.2023 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına, (1) 

ve (4) numaralı bentlerindeki uygulamanın ise devam etmesine karar verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

B. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 

 
 

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına 

https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari adresinden ulaşabilirsiniz. 

 
 
 
 

https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari

