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Sayın Genel Müdür,
Para ve sermaye piyasalarındaki derinliği artırmak, Takasbank Para Piyasası (TPP) etkinliğine
katkı sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla TPP’de aşağıda belirtilen değişiklikler ve
yenilikler yapılmıştır.
TPP teminatlarının çeşitlendirilmesi doğrultusunda, altın ve kira sertifikaları teminat olarak kabul
edilebilecek varlıklar arasına dahil edilmiş olup, bu kapsamda yapılan düzenlemeler aşağıda
belirtilmiştir:







TPP teminatına Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda işlem
gören standartta altın kabul edilecektir. Altın yatırma işlemine ilişkin olarak, öncelikle
üyelerimizin teminata konu altını, mesai saatleri içerisinde Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli
Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası nezdindeki, TPP teminat hesabına bağlı üye alt
hesabına aktarmaları gerekmektedir. Söz konusu aktarım sonrası teminat yatırma işlemi,
üyelerimiz tarafından Bankamız “TPP Teminat Virmanları” ekranları kullanılarak
gerçekleştirilecektir.
T.C. Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen TL cinsinden kira
sertifikaları teminata kabul edilecektir. Teminat virmanları Bankamız “TPP Teminat
Virmanları” ekranları kullanılarak gerçekleştirilecek olup, teminata konu kıymetlerin
üyenin Takasbank nezdindeki 501 serbest depo hesabında bulunması gerekmektedir.
Değerleme katsayısı altın için 0.86, kira sertifikaları için 0.88 olarak uygulanacaktır.
Bahse konu teminatlar temlik talimatı ile teminata alınacak olup güncel talimat örneğine
Bankamız internet sitesinden ulaşılabilecektir.

Temsilci şifre kullanımında erişim güvenliğinin daha fazla etkinleştirilmesi için düzenleme
yapılmış olup bu kapsamda yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:


Bankamız tarafından tahsis edilen TPP temsilci şifresi ile “Emir Giriş Ekranı”na ilk defa
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giriş yapılması durumunda, zorunlu olarak şifre değiştirme ekranına yönlendirme
yapılacak olup şifrenin değiştirilmesi gerekecektir.
Şifre 5 karakter uzunluğunda, Türkçe karakter içermeyen büyük harfler ve rakamlardan
oluşturulmalıdır. En az bir harf ve rakam kullanılmalıdır.
Üye bazında temsilcilerin şifreleri aynı olmamalı ve her temsilcinin kullandığı şifre son 6
şifresinden farklı olmalıdır.
Şifre değişikliği geçerlilik süresi seçimlik olup; 1 ay, 3 ay ve 6 aydır.
Uygulamaya geçiş tarihi itibarıyla mevcut temsilci şifrelerinin de değiştirilmesi
gerekecektir.

Yukarıda yer verilen değişiklikler 10/09/2018 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak olup, aynı
tarih itibarı ile değişiklikleri içeren Takasbank Para Piyasası Kılavuzu’na Bankamız üye
uygulamaları altındaki TPP Menüsünden ve Takasbank Para Piyasası Prosedürü’ne ise Bankamız
internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılabilir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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