
Teminatların ve işlem pozisyonlarının taşınması 

Takasbank teminatların ve işlem pozisyonlarının taşınması ile ilgili altyapısını ulusal ve 

uluslararası düzenlemeleri gözeterek kurmuş, süreçlerini ve iş kurallarını temerrüt öncesi ve sonrası 

taşımaya yönelik olarak farklılaştırmıştır.  

Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği piyasalarda teminatların ve işlem pozisyonlarının taşınması 

ile ilgili esaslar genel olarak MKT Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Teminatların 

ve işlem pozisyonlarının taşınmasındaki piyasalara özgü düzenlemeler ilgili Piyasa Yönerge ve 

Prosedürlerinde de yer almaktadır. 

Temerrüt öncesi taşımada, müşteriye ait pozisyon ve bunların bağlı olduğu teminat hesapları, 

müşterinin bağlı olduğu üyeye yapacağı yazılı talep üzerine devredecek üyenin onayı ve devralacak 

üyenin kabulü ile Takasbank tarafından devralacak üye tarafından açtırılacak hesaplara 

taşınabilmektedir. Takasbank, taşıma işlemlerini devralacak üyenin limit ve pozisyon sınırlarına 

uyumunu gözeterek yerine getirmektedir. 

Temerrüt halinde ise, temerrüt eden üyeye bağlı hesaplarda izlenen bireysel müşteri 

hesaplarındaki pozisyon ve teminatlar, eğer önceden devralacak üyeye ilişkin bir belirleme yapılmış 

ise, temerrüt eden üyenin ayrıca bir onayına gerek duyulmaksızın, temerrüt bildirimini takip eden 24 

saat içinde taşımanın gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  24 saatlik süre Takasbank dahili mevzuatı 

ile, yedek üyeye ilişkin önceden belirleme yapılmasını sağlayan yatırımcıları korumak için 

belirlenmiştir. 24 saat geçmeden bu yatırımcıların pozisyon ve teminatları ile ilgili Takasbank 

tarafından ‘taşıma dışında’ bir temerrüt yönetimi aksiyonu alınmayacaktır. Herhangi bir sebeple 24 

saat içinde içinde taşımanın gerçekleştirilememesi halinde diğer tedbirlerin alınması mümkündür. 

Devralacak üyeye dair herhangi bir belirleme yapılmamış olması halinde ise mütemerrit üye 

(tüzel kişiliğini temsil ve ilzama yetkili olanlar) ile devralmaya istekli bir MKT üyesi arasında anlaşma 

sağlanması ya da müşteriler veya Takasbank tarafından böyle bir üyenin bulunması halinde taşıma 

işlemleri süreye bağlı olmaksızın gerçekleştirilebilecektir. Ancak bu kapsamda taşıma imkânlarının 

araştırılması Takasbank’ın ilgili teminatları da kullanarak pozisyonları kapatmasına engel teşkil 

etmemektedir.  Bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu tarafından temerrüt eden üyeye ilişkin 

verilebilecek talimatlar da belirleyici olacaktır. Takasbank’ın MKT hizmetlerindeki hukuki muhatabı 

üye olduğundan, daha önceden taşımaya ilişkin belirleme yapılmamış olması halinde, üyenin veya 

tasfiye idaresinin rızasının aranmadan, müşterilerin talepleri doğrultusunda işlem tesis edebilmesi 

ancak Sermaye Piyasası Kurul’unun konu ile ilgili vereceği talimatlarla mümkün olabilecektir. 

Takasbank, taşınan işlem pozisyonları ve teminatlara ilişkin olarak Takasbank kayıtları ile 

temerrüt eden üye kayıtları arasında mutabakat sağlanıncaya kadar, teminatların devralan üye 

tarafından çekilmesini engelleyebilmektedir.  

 


