
1 
 

TAKASBANK MKT ÜYELİĞİ GENEL ŞARTLARI  
 

Takasbank’ın MKT üyeliği şartları Merkezi Karşı Taraf  Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde sayılmıştır. 

MKT Üyeliği’nin ön şartı Merkezi Takas Yönetmeliği uyarınca Takasbank’a üye olunmasıdır. TCMB, 
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet gösteren yatırım kuruluşları ile Takasbank tarafından 

önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen diğer kişiler Merkezi Takas Yönetmeliği’nin  9 

uncu maddesinde belirlenen şartları sağlaması koşulu ile Takasbank’a üye olabilir. 

Merkezi Takas Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca Belirlenen Şartlar 

Üye olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir. 

1. Takasbank tarafından takas hizmeti verilen piyasalarda ilgili mevzuata aykırılıklar sebebiyle 

işlem yapma yetkisinin kaldırılmamış olması,  

2. İçeriği Takasbank tarafından belirlenen sözleşme ve öngörülmesi halinde ilgili 

taahhütnamelerin imzalanarak ibraz edilmiş olması,  

3. Takasbank nezdindeki işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla teknik alt yapının oluşturulması 

ve işlerliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmış olması,  

4. Takas hizmeti sunulacak piyasaların veya sermaye piyasası araçlarının özel niteliklerine göre 

Takasbank tarafından öngörülebilecek ek şartların sağlanmış olması.  

Takasbank’ın merkezi karşı taraf olduğu piyasalara ilişkin ilave üyelik şartları Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından çıkarılacak merkezi karşı tarafa ilişkin yönetmelik ile belirlenir. Merkezi Karşı 

Taraf Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen şartları sağlayan kuruluşlar, Takasbank Yönetim 

Kurulu tarafından yetkilendirilmeleri koşuluyla MKT hizmetlerine piyasa veya sermaye piyasası aracı 

bazında MKT üyesi olarak taraf olabilir.  

Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca Belirlenen Şartlar 

MKT üyesi olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir. 

1. Merkezi Takas Yönetmeliği hükümleri uyarınca Takasbank’a üye olunması, 

2. Takasbank tarafından takas veya MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası 

araçlarında ilgili mevzuata aykırılıklar sebebiyle işlem yapma yetkisinin kaldırılmamış 

olması, 

3. İçeriği Takasbank tarafından belirlenen MKT hizmetine ilişkin sözleşme ve/veya 

taahhütnamelerin imzalanarak Takasbank’a ibraz edilmiş olması, 

4. MKT hizmetinin sürekliliğini teminen gerekli bilgi işlem, risk yönetimi, iç kontrol ve iç 

denetim mekanizmalarının oluşturulmuş ve işler hale getirilmiş olması,  

5. MKT hizmetlerine taraf olabilmek için Takasbank tarafından piyasa veya sermaye piyasası 

aracı bazında belirlenecek asgari öz sermayeye sahip olunması,  

6. Mali bünyesinin MKT hizmetlerine taraf olduğu piyasa veya sermaye piyasası araçlarına 

ilişkin Takasbank’a karşı taahhütlerini yerine getirebilecek düzeyde olması,  

7. MKT hizmeti sunulacak piyasaların veya sermaye piyasası araçlarının özel niteliklerine göre 

öngörülebilecek ek şartların sağlanmış olması, 
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8. Takasbank tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgelerin sunulmuş olması. 

Uygulama Esasları  

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliklerle belirlenen üyelik şartlarının Takasbank tarafından 

tatbikine ilişkin genel uygulama esasları Takasbank Merkezi Karşı Taraf Risk Yönetimi Uygulama 

Esasları Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Buna göre;  

1. MKT üyeliğine kabul edilecek üyelerin yeterli moral ve finansal güce ve operasyonel yetkinliğe 

sahip olması şarttır.  

2. MKT hizmeti verilen piyasalarda, gerektiği durumlarda takası yapılan her bir sermaye piyasası 

aracı çeşidi için,  üyelik kategorileri ve üyeliğe kabul kriterleri oluşturularak ilgili piyasa 

yönergeleri ve prosedürlerde yayınlanır. Söz konusu kriterlerin şeffaf, nesnel ve üyelerin 

Takasbank’a karşı olan yükümlülüklerini yerine getirebilecek finansal kaynak ve operasyonel 

yetkinliğe sahip olmalarını sağlayacak nitelikte olmaları zorunludur. 

3. MKT üyelerinin finansal yeterliliklerinin ölçüm ve takibi ile üyelik türlerinin belirlenmesinde, öz 

kaynak büyüklükleri ile Kredi Derecelendirme ve Değerlendirme Sistemleri Genel Esaslar 

Yönetmeliği ve ilgili prosedürler çerçevesinde içsel ve/veya bağımsız kredi derecelendirme 

notları kullanılır.  

4. MKT üyelerinin gerekli operasyonel yetkinliğe sahip olmalarını sağlamak amacıyla, üyelik için 

başvuran kuruluşların yönetim kurullarından yeterli bilgi işlem, risk yönetimi, iç kontrol ve iç 

denetim sistemlerini kurup idame ettirecekleri hususunda yazılı taahhüt alınır. Üyeliğe kabul 

öncesi Takasbank İç Denetim Birimi tarafından, bilgi işlem, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim 

sistemlerinin yerinde denetimi yapılabilir.  

MKT Üyelerinin Genel Yükümlülükleri: 

MKT üyelerinin yükümlülüklerini ifa edip etmediğine ilişkin gözetim ve denetim görevi Takasbank’a 

ait olup, MKT Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca MKT üyelerinin aşağıda sayılan hususlara 

uyması zorunludur: 

1. Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatla MKT hizmetine ilişkin 

olarak belirlenen tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmek, 

2. MKT hizmetinin verildiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, söz konusu hizmete taraf 

olabilmek için gerekli iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim mekanizmalarının sürekliliğini 

sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemleri almak,  

3. Takasbank nezdinde üye hesapları ile bunlara bağlı alt hesapların taşınmasının gerektiği 

hallerde devralacak bir MKT üyesinin önceden belirlenmiş olması halinde müşterileri ile 

imzaladığı çerçeve sözleşmelerde söz konusu hususa ilişkin bilgilere yer vermek,  

4. Çoklu pozisyon hesabının kullanıldığı piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşteri 

tarafından talep edilmesi halinde, müşterilere ait pozisyon ve bunlarla ilişkili teminatların 

Takasbank nezdinde müşteri adına açılan tekil pozisyon hesabı ile teminat hesaplarında 
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izlenebilmesini teminen gerekli tüm önlemleri almak, hesapların açılmasını temin ve takip 

etmek,  

5. Müşteri varlık ve teminatlarının izlenmesine ve saklanmasına ilişkin 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu ve diğer ilgili düzenlemelerde yer alan tüm ilke ve kurallara uygun hareket 

etmek, 

6. MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerde, Takasbank’a 

tevdi edilecek teminatlar içerisinde müşterilere ait teminatların bulunması halinde 

Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği ve ilgili piyasa yönergelerinde belirlenen iş ve 

işlemleri yerine getirmek, 

7. MKT hizmeti kapsamında, Takasbank tarafından talep edilen aidat, ücret, komisyon ve diğer 

yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmek,  

8. Takasbank nezdindeki tekil veya çoklu pozisyon hesapları ile kendi nezdindeki müşteri 

pozisyon ve teminatlarına ilişkin kayıtlar arasında sürekli mutabakatı tesis etmek, 

9. Teminatların izlendiği hesapların yapısı ve Takasbank tarafından sağlanan ayrıştırmanın 

kapsamı, Takasbank nezdinde açılan teminat hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin MKT 

üyesine ait olduğu ve Takasbank tarafından bu yetkinin sadece bulunması gereken teminatla 

sınırlı olarak kısıtlandığı hususlarında müşterilerinin tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini 

temin etmek, 

10. Müşterilerine ait teminatları Takasbank nezdindeki ilgili teminat hesaplarına yatırmak, 

11. Takasbank tarafından öngörülmesi halinde, diğer MKT üyelerine karşı doğabilecek mali ve 

hukuki sorumluluğu teminat altına alan, genel ve özel mahiyette sigorta yaptırılmasına ilişkin 

düzenlemelere uymak, 

12. Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak 

Takasbank ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülen hususlarda talep edilecek 

her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve Takasbank ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

görevlendirilenlerce yapılacak incelemelerde her türlü desteği sağlamak,  

13. Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği kapsamındaki diğer yükümlülüklerini süresi 

içerisinde ve eksiksiz olarak yerine getirmek.  

Müşterilerine ait teminatları, üzerinde tasarruf hakkı olmaksızın çoklu pozisyon hesapları ile 

ilişkilendirilmiş teminat hesaplarına yatıran MKT üyeleri, söz konusu fiil nedeniyle ortaya çıkacak her 

türlü zarardan müşterilerine karşı sorumludur.  

Herhangi bir MKT üyesinin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyeceğini 

öngörmesi halinde, durumu sebeplerini de içeren tüm tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ivedilikle 

Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmesi zorunludur. Söz 

konusu bildirim, Takasbank’ın Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinde ve ilgili piyasa yönergelerinde 

belirlenen gerekli tedbirleri almasına engel teşkil etmez. 



4 
 

Üyelik Türleri: 

MKT üyeleri, doğrudan MKT üyesi ve genel MKT üyesi olmak üzere ikiye ayrılır.  

MKT üyeliğine kabul ve üyelik türünün belirlenmesi, Takasbank tarafından, ilgili kuruluşun; öz 

sermaye tutarı ile Takasbank nezdinde gerçekleştirilen kredi değerliliğini tespite yönelik içsel kredi 

derecelendirme, mali tahlil ve istihbarat çalışmaları, eğer varsa bağımsız derecelendirme notları ve iç 

sistemleri ve teknik altyapısının yeterliliği dikkate alınarak yapılır. MKT üyeliği türlerinin 

belirlenmesinde kullanılan kriterler ilgili piyasa yönergelerinde düzenlenir.  

Takasbank Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile piyasa veya sermaye piyasası 

aracı bazında bu madde ile belirlenenlerden farklı MKT üyeliği türleri tesis etmeye yetkilidir. 

Doğrudan MKT Üyeliği: 

Doğrudan MKT üyeleri, sadece kendilerinin ve/veya müşterilerinin takas işlemlerini 

gerçekleştirmeye yetkilidir. 

 

Genel MKT Üyeliği: 

Genel MKT üyeleri, kendilerinin ve/veya müşterilerinin takas işlemlerinin yanı sıra işlemci 

kuruluşların takas işlemlerini de gerçekleştirmeye yetkilidir. Bir işlemci kuruluşun takas işlemlerini 

gerçekleştiren genel MKT üyesi, ilgili işlemci kuruluşun kendisi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere 

ilişkin yükümlülüklerini Takasbank’a karşı kayıtsız şartsız yerine getirmeyi imzalayacağı sözleşme 

ve/veya taahhütname ile taahhüt eder.  

Takası gerçekleştiren genel MKT üyesi ile takas işlemlerini gerçekleştirdiği ilgili işlemci kuruluş; söz 

konusu işlemci kuruluşun kendisine ve müşterilerine ait ilgili genel MKT üyesi üzerinden 

gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle Takasbank’a karşı oluşan yükümlülüklerden müşterek borçlu ve 

müteselsil kefil olarak sorumludurlar.  

Bir genel MKT üyesi; takas işlemlerini gerçekleştirdiği işlemci kuruluşların, yükümlülüklerini yerine 

getirip getirmediğini takip etmekle, yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde 

gerekli tüm tedbirleri almakla ve tedbirlere rağmen yükümlülüklerin hala yerine getirilmediğinin 

tespiti halinde ise Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun hareket 

etmekle görevlidir.  

Genel MKT üyesinin sorumluluğu, ilgili işlemci kuruluşun MKT hizmetinin verildiği piyasa veya 

sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı Takasbank’a karşı olan tüm hak, 

yükümlülük ve hesaplarının başka bir genel MKT üyesine devri veya tasfiyesi şartıyla kaldırılır. 

 İşlemci Kuruluşlar 
İşlemci kuruluşların yükümlülükleri MKT Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna 

göre genel MKT üyeleri tarafından işlemleri Takasbank’a taahhüt edilen işlemci kuruluşlar; 
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1. Müşteri pozisyon ve teminatlarının, gerek kendisi gerekse MKT üyesi nezdinde izlenmesi ve 

teminatlandırma yöntemleri ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve ilgili piyasa yönergelerinde yer 

alan düzenlemelere uymak,  

2. Müşteri varlık ve teminatlarının izlenmesine ve saklanmasına ilişkin Kanun ve diğer ilgili 

düzenlemelerde yer alan tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmek,  

3. Bağlı olduğu genel MKT üyesi nezdindeki kendi müşterilerine ait hesaplar ile kendi 

nezdindeki müşteri pozisyon ve teminatlarına ilişkin kayıtlar arasında sürekli mutabakatı 

tesis etmek,  

4. Kendi müşterilerine ait genel MKT üyesi nezdinde açılan teminat hesapları üzerindeki 

tasarruf yetkisinin ilgili genel MKT üyesine ait olduğu ve Takasbank tarafından bu yetkinin 

sadece bulunması gereken teminatla sınırlıolarak kısıtlandığı hususlarında müşterilerinin 

tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini temin etmek,  

5. MKT Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak ilgili genel MKT üyesi, 

Takasbank ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülen hususlarda talep edilecek 

her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve Takasbank ile Kurul tarafından görevlendirilenlerce 

yapılacak incelemelerde her türlü desteği sağlamak, 

zorundadır. 

İlgili genel MKT üyesi tarafından, herhangi bir işlemci kuruluşun yukarıda sayılan yükümlülüklerini 

kısmen veya tamamen yerine getirmediğinin tespiti halinde durum söz konusu yükümlülüklerin 

yerine getirilmediğini tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte ivedilikle Takasbank’a iletilir ve söz 

konusu aykırılıkların giderilmesini teminen gerekli tüm tedbirler alınır.  

Genel MKT üyesi tarafından alınan tüm tedbirlere rağmen ilgili işlemci kuruluşun yükümlülüklerini 

tam olarak yerine getirmediği hallerde işlemci kuruluşun müşterilerine ait pozisyon ve teminatlar, 

aralarındaki sözleşme çerçevesinde ilgili MKT üyesinin Takasbank’a ilettiği talep üzerine, ilgili genel 

MKT üyesine devredilir. İşlemci kuruluş devredilen müşteri pozisyon ve teminatlarına ilişkin sahiplik 

bilgilerini, devralan üyeye bildirir. Takasbank tarafından, ilgili MKT üyesinden alınan devir 

gerekçeleri ile devir işlemi hakkında 1 işgünü içinde Kurula ve ilgili kamu otoritesine bilgi verilir. 

MKT Üyelik Türleri Arasında Geçiş: 

Genel ve doğrudan MKT üyelerinin üyelik türleri, Takasbank tarafından belirlenmiş olan şartlara 

uyumları gözetilerek değiştirilebilir. Bu kapsamda, bir doğrudan MKT üyesi, sonradan genel MKT 

üyesi olarak kabul edilebileceği gibi bir genel MKT üyesi de sonradan doğrudan MKT üyesi olarak 

kabul edilebilir.  

Bir doğrudan MKT üyesi Takasbank’a başvurmak ve Takasbank Yönetim Kurulu tarafından uygun 

görülmek suretiyle genel MKT üyesi olabilir.  

Bir genel MKT üyesi, piyasa yönergelerinde belirlenen şartların oluşması halinde Takasbank 

tarafından re’sen veya başvurusu halinde,  Takasbank Yönetim Kurulu kararıyla doğrudan MKT üyesi 

yapılabilir. 
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Bu hallerde, varsa işlemci kuruluşlara ilişkin tüm hak, yükümlülük ve hesapların devri veya 

tasfiyesinin tamamlanması zorunludur. MKT üyelik türleri arasında geçiş halinde, ilgili piyasa 

yöneticisi, söz konusu geçişe ilişkin Takasbank Yönetim Kurulu kararının alınmasını takip eden 

işgünü içerisinde bilgilendirilir.  

Disiplin Hükümleri: 

MKT Yönetmeliğinin 51’nci maddesi uyarınca Yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeyen MKT 

üyeleri hakkında Merkezi Takas Yönetmeliği’nin yedinci bölümünde yeralan disiplin hükümleri 

uygulanacaktır. 

 

 

Uyarı cezası Takasbank Genel Müdürü tarafından verilir. Üyeliğin askıya alınması ve üyelikten sürekli 

çıkarma cezaları ise Takasbank Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Üyeliğin askıya alınması veya 

üyelikten sürekli çıkarma cezasını gerektiren bir fiil nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılan 

üyenin takas işlemlerine devam etmesinin, takas sisteminde telafisi güç zararların doğması sonucuna 
yol açacak nitelikte olması halinde üyenin takas işlemleri yönetim kurulu kararı ile disiplin 

soruşturması sonuçlandırılana kadar tedbiren durdurulabilir. Tedbir kararı derhal Sermaye Piyasası 

Kuruluna ve ilgili piyasa işleticilerine bildirilir. Üyeye disiplin cezasının verilmesini müteakip 

Takasbank Merkezi Takas Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi çerçevesinde cezaların sicilden silinmesi 

için belirlenen süre içinde aynı cezayı gerektiren yeni bir fiil işlemesi halinde ilgiliye bir derece 

ağırlaştırılmış disiplin cezası uygulanır. Üyeliğin askıya alınması ve üyelikten sürekli çıkarma cezaları 

derhal borsa veya piyasa işleticisi ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. İlgili üyenin piyasada işlem 

yapması hususu borsa veya piyasa işleticisi tarafından karara bağlanır. 

DİSİPLİN CEZALARI

Uyarı

Tanım: Üyeye, yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinde daha dikkatli hareket etmesi 
gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarı Cezası Fiilleri:

•Takasbank Merkezi Takas Yönetmeliğinde 
yer alan yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinde ve Takasbank tarafından 
belirlenen ilke ve kurallara uymada 
kayıtsızlık ve dikkatsizlik gösterilmesi,

•Takasbank talimatlarına gerekli dikkat ve 
özenin gösterilmemesi,

•Takasbank’ın takas sisteminin güvenliğini 
teminen Genel Yönetmelik kapsamında 
kendisine yüklenen gözetim faaliyeti 
çerçevesinde Takasbank yetkili 
elemanlarınca talep edilen bilgi ve 
belgelerin verilmemesi ve gerekli desteğin 
sağlamaması.

Üyeliğin Askıya Alınması

Tanım: Üyenin işlemlerinin üç ayı aşmamak üzere 
durdurulmasıdır.

Üyeliğin Askıya Alınması Cezası 
Fiilleri:

•Garanti fonu katkı paylarının ve işlem 
teminatlarının yükseltilmesi veya tamamlanması 
gereken durumlarda, garanti fonu katkı paylarının 
ve teminatların Takasbank tarafından belirlenen 
süre içerisinde yükseltilmemesi veya 
tamamlanmaması,

•Takas işlemlerinde, takas sisteminin güvenli ve 
kesintisiz işlemesini tehlikeye düşürecek önemli 
nitelikte risklerinin bulunması,

•Olağanüstü durumlar nedeniyle Takasbank 
Merkezi Takas Yönetmeliğinin 62 nci maddesi 
çerçevesinde Takasbank tarafından alınan 
önlemlerin yerine getirilmemesi,

•Bir takvim yılı içerisinde üçten fazla uyarı cezası 
alınması.

Üyelikten Çıkarma

Tanım: Takas üyeliğinin sona 
erdirilmesidir.

Üyelikten Çıkarma Cezası 
Fiilleri:

•Takasbank tarafından gerekli tedbirler 
alınmasına rağmen veya alınacak 
tedbirlerden netice alınamayacak derecede 
takas sisteminin işlemesini tehlikeye 
düşürecek nitelikte risklerinin ortaya 
çıkması,

•Askıya alınma cezası verilen üyenin, askıda 
kalma azami süresi içerisinde, bu cezayı 
gerektiren ihlallerine son vermemesi.
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Disiplin Komitesi: 
Yukarıda sayılan disiplin suçları ile ilgili soruşturma yürütülmesinde, Takasbank Yönetim Kuruluna 

yardımcı olmak üzere , Takasbank yöneticileri arasından bir Başkan ve dört üyeden meydana gelen 

bir Disiplin Komitesi oluşturulacaktır.  

Komite öngörülen disiplin suçlarıyla ilgili incelemeleri yapmak ve inceleme sonucunda hazırladığı 

raporu disiplin cezasının niteliğine göre genel müdür veya yönetim kurulunun onayına sunmakla 

görevli ve yetkilidir. 

Disiplin Soruşturmasının Yürütülmesi: 
Disiplin soruşturması Takasbank tarafından re’sen ya da ilgili borsa veya piyasa işleticisinin ihbarı 

üzerine, Takasbank Genel Müdürü kararı ile başlatılır. Disiplin Komitesi, soruşturmanın 

başlatılmasına ilişkin Takasbank Genel Müdürünün kararını bildirilmesini takiben en geç on gün 

içinde disiplin dosyası ile ilgili işlemlere başlar. Yapılacak soruşturmada yazılı savunma istenmesi ve 

bu savunma için suçlamanın üye tarafından tebellüğ edildiği tarihten itibaren en az on beş günlük 

süre tanınması zorunludur. Belirlenen süre içinde savunmasını vermeyen üye, savunma hakkından 

vazgeçmiş sayılır. Komite, hakkında soruşturma yapılan üyenin isteği üzerine veya re’sen kendisini 

veya temsilcilerini dinlemek üzere davet edebilir. Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın davete 

uymayanların dinlenmesinden vazgeçilir. Komite soruşturmanın tamamlanmasını müteakip 10 gün 

içinde raporunu uyarı cezası öngörülenler için genel müdüre; üyeliğin askıya alınması veya üyelikten 

sürekli çıkarma cezası için ise yönetim kurulunun onayına sunar. Takasbank Yönetim Kurulu veya 

Genel Müdürü, Komite’nin raporunu aynen benimseyebileceği gibi, farklı bir karar da alabilir. 

Takasbank Yönetim Kurulu, soruşturma hakkındaki kararını mevcut mevzuat, piyasa teamülü ile 

hakkaniyet ilkeleri uyarınca verir. Yönetim kurulu üyeleri, istihdam ya da ortaklık ilişkisi içinde 

olduğu üyeyi ilgilendiren kararların alınmasında toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar. Karar, 

alındığı günü izleyen üç iş günü içinde iadeli taahhütlü mektupla ilgililerin bilinen adreslerine 

postalanır veya elden imza karşılığı teslim suretiyle tebliğ olunur. 

Disiplin Cezalarının Sicile Kaydı ve Sicilden Silinmesi: 

Disiplin cezaları ilgili üye siciline işlenir. Üyelikten sürekli çıkarma hariç, cezanın kesinleştiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde herhangi bir disiplin suçu işlenmediği takdirde, siciline işlenen önceki cezalar 

tekerrüre esas alınmaz. 

MKT Üyelerinin Faaliyetlerinin Kısıtlanması: 

Sermaye Piyasası Kurulunca veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyetleri sınırlandırılan veya 

geçici olarak durdurulan MKT üyelerinin MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası 

araçlarındaki faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

aksi Takasbank’a bildirilene kadar Takasbank tarafından kısıtlanır.  

Takasbank tarafından herhangi bir MKT üyesinin mali yeterliliğinin yüklenmekte olduğu riskler 

karşısında yetersiz kaldığının tespiti durumunda Takasbank Yönetim Kurulu, söz konusu MKT 

üyesinin MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında faaliyetlerini kısıtlayabilir.  
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Takasbank Yönetim Kurulu, faaliyetleri kısıtlanan MKT üyesine karşı; Takasbank Merkezi Takas 

Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi uyarınca işlem öncesi depo şartının yerine getirilmesi, MKT 

üyeliğinin üç ayı aşmamak üzere askıya alınması, brüt teminatlandırma veya teminat oranlarını 

artırma, sadece risk azaltıcı işlemlere izin verilmesi ve hesap açımının engellenmesi gibi önlemlerle 

ilgili düzenlemelerde yer alan diğer önlemlerden herhangi birini veya birkaçını uygulayabilir.  

Faaliyetleri kısıtlanan MKT üyelerine karşı alınan önlemlerden hangilerinde bir MKT üyesi adına 

tutulan hesapların başka bir MKT üyesine taşınmasının gerekeceği, ilgili piyasa yönergeleri ile 

belirlenir. 

İlgili piyasa veya sermaye piyasası araçlarında faaliyetleri kısıtlanan MKT üyesi hakkında; Sermaye 

Piyasası Kurulu, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili piyasa yöneticisinin ivedilikle 

bilgilendirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının onayı 

alınmaksızın bu konuya ilişkin kamuya açıklama yapılmaması zorunludur. İlgili MKT üyesinin piyasa 

veya sermaye piyasası araçlarında işlem yapması hususu ise söz konusu piyasa yöneticilerinin yetkili 

organlarının kararına bağlıdır. 

İlgili piyasa veya sermaye piyasası araçlarında faaliyetleri kısıtlanan MKT üyesine; Takasbank 

tarafından, faaliyet kısıtlamasına konu hususlardaki yetersizliklerin giderilmesini teminen piyasa 

kuralları ve işlem saatleri dikkate alınarak altı ayı aşmamak üzere bir süre verilir. Bu süre sonunda 

faaliyetlerinin kısıtlanmasına sebep olan koşulların bir veya birkaçının devam etmesi durumunda 

Takasbank Yönetim Kurulu, ilgili MKT üyesinin üyeliğini sona erdirmeye ve gerekli işlemleri yapmaya 

yetkilidir.  

MKT Üyeliğinin Sona Ermesi: 

MKT üyeliği, piyasa veya sermaye piyasası aracı bazında;  

 Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemelerde belirlenen MKT 

üyeliği şartlarından herhangi birinin kaybedildiğinin Takasbank tarafından tespit edilmesi,  

 Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği veya ilgili diğer düzenlemelerde yer alan 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle MKT sisteminin güvenli ve kesintisiz 

işlemesini tehlikeye düşürecek önemli nitelikte risklerin ortaya çıktığının Takasbank 

tarafından tespit edilmesi,  

 Faaliyetleri kısıtlanan MKT üyelerinin kendilerine verilen azami altı aylık süre içinde ilgili 

yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması,  

 MKT üyesinin kendisinin talep etmesi, hallerinde Takasbank Yönetim Kurulu kararı ile sona 

erdirilebilir.  

MKT üyeliğini sona erdirmek isteyen üyeler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, 

MKT üyeliğini sona erdirmek isteyen ilgili üyenin, bu Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği ve 

ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu 

hallerde Takasbank Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir.  
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 Takasbank; bir MKT üyesinin üyeliğini sona erdirirken ilgili piyasa yöneticisinin görüşünü 

alır.  

 Takasbank, MKT üyeliği sona erdirilenlerin, takasını gerçekleştirdiği işlemci kuruluşlara ait 

işlemlerin düzenli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini teminen, ilgili işlemci kuruluşlara ve 

onların müşterilerine ait pozisyonların başka bir genel MKT üyesine devri de dâhil olmak 

üzere gerekli tüm tedbirleri almaya yetkilidir.  

 MKT üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda dâhi, üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin 

Takasbank Yönetim Kurulu kararı tarihine kadar yapılmış işlemlerle ilgili söz konusu 

kuruluşun Takasbank’a karşı Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği ve ilgili diğer 

düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleri devam eder. 

Bir piyasa veya sermaye piyasası aracında MKT üyeliği sona erdirilen üye hakkında; Sermaye Piyasası 

Kurulu, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili piyasa yöneticisinin ivedilikle bilgilendirilmesi 

zorunludur. 

 

 

 

 


