
 

 

 

Değerli Müşterimiz, 

 

Talebiniz üzere kurumumuzla karşılıklı akdedilen “Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi” 

doğrultusunda Kredi kullanımına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Öncelikle kredi taleplerinizde Kurum tarafından kredi verilmesi uygun görülen sonrasında anlık değişebilen 

Krediye konu Pay senetleri ve teminat oranları doğrultusunda Kredi Komitesi’nin uygun görüşü 

aranmaktadır. 

 

Kurum Kredi Komitesi kararı ile Kurum Prosedürleri doğrultusunda başlangıçta ve kredinin devamında 

Krediye konu en az iki Pay senedi bulundurmanız istenmektedir. 

 

Krediye konu pay senetlerinizin Kredi Komitesi tarafından oluşturulan ve anlık değişebilen teminat oranları 

doğrultusunda ve kullanımı süresince mevzuat gereği genel özkaynak oranı hesaplanmaktadır. Hesaplanan 

genel özkaynak oranınızın ise Sermaye Piyasası Kurulunun Seri V No:65 Sayılı Tebliği’nin ilgi maddeleri 

doğrultusunda başlangıçta %50, kredinin devamı süresince %35 olması zorunlu kılınmıştır.  

 

Daha açık bir ifade ile SPK’nın, Seri V No:65 Sayılı Tebliği’nin 17. Maddesi’ne göre; kredili alım 

işlemlerinizde krediniz teminat oranları dikkate alınmak koşuluyla başlangıçta en fazla hesabınıza yatırmış 

olduğunuz nakit ve menkul kıymet (teminat indirgenmiş ağırlıklı ortalama fiyatlara göre) toplamı kadardır. 

 

Böyle bir durumda, başlangıçta alabileceğiniz ‘Pay Senetleri Toplamı’ , Özkaynağınızı oluşturan nakit ve 

menkul kıymet tutarı (teminat indirgenmiş ağırlıklı ortalama fiyatlara göre) ile Size Açılan Kredi tutarının 

toplamına  eşit olacaktır.  

 

Hesaplama şu şekildedir:  

 

 

 

  Özkaynak 
Genel Özkaynak Oranı =  
    Özkaynak + Size Açılan Kredi 

         (Pay Senetleri Toplamı) 



 

 

 

Piyasadaki gelişmelere bağlı olarak Pay Senetleri Toplamınızın değeri düşebilir; buna bağlı olarak 

Özkaynağınız azalır ve sonuçta Genel Özkaynak Oranınız azalır.  

 

SPK’nın Seri V No:65 sayılı Tebliği’nin ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu üzere Özkaynak oranınızın %35’in 

altına düşmesi halinde kredinin devamı için genel özkaynak oranınızı %50’ye çıkarmanız istenmektedir.  

 

Bu işlem tarafınızca takas günü (Pay senedi alım – satımının yapıldığı günü takip eden 2 işgünü içerisinde) 

yapılmadığı takdirde, genel özkaynak oranınızı %50’ye tamamlayacak şekilde Pay Senetlerinizi, İlgili 

mevzuat ve Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi hükümleri uyarınca resen satış  hakkımız 

saklıdır.  

 

Böyle bir uygulamaya maruz kalmamanız için ileride oluşabilecek yükümlülüğünüzü takas gününe kadar 

yerine getirmeniz hususunu bilgilerinize arz ederiz. 

 

Bu yazı krediler hakkında genel bilgilendirme amacıyla yayınlanmıştır. 

 

Saygılarımızla. 

 


