
 

 

 
İŞLEM KISITLARI 
 
FREE RIDING  
Free Riding (freeriding ya da free-riding), pay senedi ya da diğer finansal enstrümanların alım 
satımının yatırımcı hesabında tüm işlemleri karşılaycak şekilde yeterli teminat bulunmadan 
yapılması işlemini tanımlayan bir terimdir. Yüzde yüz özkaynakla çalışan bir hesapta (nakit 
hesap) free riding ihlali, takası gerçekleşmemiş fonlarla (örneğin pay senedi satışından doğan 
alacak tutarı hesaba geçmeden) alınmış enstrümanların satılması ile oluşur. Böyle 
durumlarda, FED’in “T Regülasyonu” aracı kurumlardan free riding ihlali yapan  hesapların 90 
gün süresince dondurulmasını zorunlu kılmaktadır. Dondurulmuş hesaplar alım satıma devam 
edebilir ancak takası dönmemiş satış gelirleri ile finansal enstrüman alımı yapamazlar.  

 
 

İşlem Günü+2 Gün 
ABD’de pay senedi işlemlerinin takası genellikle 2 iş günü sonra gerçekleşmektedir. Bu 
durum, Pazartesi günü alınan bir pay senedinin maliyeti Çarşamba gününe kadar ödenmez 
anlamına gelmektedir ve bu iki günlük takas süresi aracı kurumdan müşteriye sağlanan 
kredinin uzatılması olarak kabul edilir. İşlem bir kredi konusu olarak kabul edildiğinden, bu 
işleyişten resmi olarak FED Kurulu ‘T Yönetmeliği’ ile sorumludur.  

 
Marjin kullanmayan hesaplarda (nakit hesaplar), yatırımcıların vadesi gelen alımları ödemeleri 
için takas gününde yeterli nakit tutara sahip olmaları gerekir. İyi niyet esasına göre, bir 
yatırımcı iki günlük takas süresi içinde hesaptaki fonların veya teminatların ödemesini tam 
olarak yapmayı ve bu ödemeyi yapmadan önce aldığı menkul kıymetleri satmamayı kabul 
eder. 

 
 

Free Riding İhlali 
Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)  Free Riding ihlali konusunda şöyle 
belirtmektedir: “Nakit hesapta, satışını yapmadan önce bir hisse senedi almak için ödeme 
yapılması gerekir. Takas gününde ilgili alım tutarını ödemeden önce bir pay senedi alıp 
satılırsa, kredi kullanımına devam edilmiş olur ve bu durum kredi uzatma hükümlerini ihlal 
eder. Böyle bir durumda aracı kurumunuz hesabınızı 90 gün boyunca dondurmalıdır. ” 

 
Bir yatırımcı, seri bir şekilde alım satım işlemleri yapıyor ve hesaptaki tüm nakit tutarı 
kullanıyorsa, bu kişi muhtemelen "Free Riding İhlali" yapacaktır. Free Riding, 90 günlük 
zorunlu ön ödeme kısıtlamasına tabidir. Yatırımcılar nakit tutarla alım satım işlemleri yapmaya 
devam edebilir, ancak takası dönmemiş satış gelirleriyle alım yapma haklarını kaybederler. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Free Riding İhlali İşlem Örnekleri 

 
 

Örnek A: 
 

1. T gününde, müşteri hesabında nakit 10,000 USD bulunmaktadır, 
2. T gününde, hesap 10,000 USD’lik ABC hissesi satın alır, 
3. T+1 gününde,hesap sahibi ABC paylarını satar ve 10,000 USD’lik XYZ payı alır, 
4. Yatırımcı, XYZ pay alım işleminin tamamını karşılayacak şekilde yeterli teminat yatırmadan 

XYZ paylarını satar. 

 
 

Örnek B: 
 

1. T gününde, hesapta takası gerçekleşmiş ABC payları vardır ve ekstra nakit bulunmamaktadır, 
2. T gününde, hesap 10,000 USD’lik ABC payı satar, 
3. T gününde, hesap 10,000 USD’lik XYZ alır, 
4. T+1 gününde, yatırımcı XYZ pay alım işleminin tamamını karşılayacak şekilde yeterli teminat  

yatırmadan XYZ paylarını satar.  


