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*BENU3KRK8*

Genel Mektup : İstanbul, 

ENERJİ ve EMTİA TAKAS EKİBİ

Konu   EPİAŞ Elektrik Piyasası Nakit Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetine İlişkin Esaslar 
Prosedürü’nde Yapılan Değişiklik Hk.                                            

İlgili EPİAŞ Elektrik Piyasası Üyeleri                                            

Sayın Genel Müdür,
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25/10/2018 tarihli toplantısında alınan "Teminat Usul ve 
Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı"na istinaden Elektrik Piyasası'nda nakit 
teminat bulundurulması zorunluluğu ile ilgili değişikliğe gidilmiş olup, konu ile ilgili Elektrik Piyasası 
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik 17/11/2018 tarihli ve 30598 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
 
Bu çerçevede, "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Elektrik 
Piyasasında Yürüteceği Nakit Takas ve Teminat Yönetimi Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Esaslar 
Prosedürü"nde (Prosedür) sözkonusu değişikliğe ilişkin yapılan değişikliklerin özeti ekli tabloda 
verilmektedir.
 
İlgili  değişiklikler,  01/12/2018  tarihinde  uygulamaya  alınacak  olup  aynı  tarih itibarıyla söz 
konusu  değişiklikleri içeren Prosedürün son haline Bankamız web sitesinden 
(www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/prosedurler)  ulaşılabilir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ek :EPİAŞ Elektrik Piyasası Prosedür Değişiklik Tablosu (1 sayfa)

1489 28/11/2018

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Ek: EPİAŞ Elektrik Piyasası Prosedür Değişiklik Tablosu

Mevcut Değiştirilen Açıklama
Avans borçlarının tahsili  
MADDE 16 – (3)  Saat 15.00 itibarıyla katılımcılar tarafından 
kapatılmayan nakit borçları, sistem tarafından katılımcının serbest cari 
hesabından otomatik olarak kapatılır. Serbest hesapta bakiye yetersiz 
ise sırasıyla; katılımcının nakit teminat fazlası ve bulundurulması 
gereken nakit teminatına başvurulur.
(5)    Bulundurulması gereken nakit teminatından kapatılan borçlar 
için temerrüt faizi hesaplanır.

Avans borçlarının tahsili  
MADDE 16 – (3) Saat 15.00 itibarıyla katılımcılar tarafından 
kapatılmayan nakit borçları, sistem tarafından katılımcının 
serbest cari hesabından otomatik olarak kapatılır. Serbest 
hesapta bakiye yetersiz ise sırasıyla; katılımcının nakit 
teminat fazlası ve bulundurulması gereken teminatın varsa 
nakit kısmına başvurulur.
(5)   Bulundurulması gereken teminatın varsa nakit kısmından 
kapatılan borçlar için temerrüt faizi hesaplanır.

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’nun (EPDK) 
25/10/2018 tarihli 
toplantısında alınan  “EPİAŞ 
Elektrik Piyasası’nda nakit 
teminat bulundurulması 
zorunluluğunun kaldırılması” 
kararı.

Fatura borçlarının tahsili  
MADDE 18 – (8)  Bulundurulması gereken nakit teminatından 
kapatılan borçlar için temerrüt faizi hesaplanır.

Fatura borçlarının tahsili  
MADDE 18 – (8)    Bulundurulması gereken teminatın varsa 
nakit kısmından kapatılan borçlar için temerrüt faizi 
hesaplanır.

Yukarıda belirtilen EPDK 
kararı

İşlem teminatı 
MADDE 27-  (2)   Katılımcıların bulundurmaları gereken nakit ve 
toplam işlem teminat tutarları, her gün EPİAŞ tarafından Takasbank’a 
bildirilir. Katılımcıların mevcut nakit ve toplam işlem teminat tutarları 
da talep edilen saatlerde Takasbank tarafından EPİAŞ’a gönderilir.
(3)   Takasbank tarafından; katılımcının toplam ve nakit teminat 
tutarının, bulundurulması gereken toplam ve nakit teminat tutarının 
altına düşmesi durumunda, eksik nakit ve toplam teminat bilgisi 
Takasbank ekranları, kısa mesaj ve elektronik posta aracılığıyla da 
katılımcılara bildirilir.

İşlem teminatı 
MADDE 27-
(2)    Katılımcıların bulundurmaları gereken toplam işlem 
teminat tutarları, her gün EPİAŞ tarafından Takasbank’a bildirilir. 
Katılımcıların mevcut toplam işlem teminat tutarları da talep 
edilen saatlerde Takasbank tarafından EPİAŞ’a gönderilir.
(3)    Takasbank tarafından; katılımcının toplam teminat 
tutarının, bulundurulması gereken toplam teminat tutarının 
altına düşmesi durumunda, eksik teminat bilgisi Takasbank 
ekranları, kısa mesaj ve elektronik posta aracılığıyla da 
katılımcılara bildirilir.

Yukarıda belirtilen EPDK kararı

Teminat çekme
MADDE 31 – (2)  Üyelerin, EPİAŞ tarafından bildirilen bulundurulması 
gereken teminat tutarının üzerinde nakit teminat bulundurmaları 
durumunda fazla teminat tutarını çekebilirler.
(7)  EPİAŞ tarafından çekilebilir nakit ve toplam teminat bilgisinin 
Takasbank’ a birden fazla iletilmesi durumunda son iletilen bakiyeler 
üzerinden eksik teminatı olan katılımcılara yeniden bilgilendirme yapılır.

Teminat çekme
MADDE 31 – (2) Üyelerin, EPİAŞ tarafından bildirilen 
bulundurulması gereken teminat tutarının üzerinde teminat 
bulundurmaları durumunda fazla teminat tutarını çekebilirler.
(7)   EPİAŞ tarafından çekilebilir toplam teminat bilgisinin 
Takasbank’ a birden fazla iletilmesi durumunda son iletilen 
bakiyeler üzerinden eksik teminatı olan katılımcılara yeniden 
bilgilendirme yapılır.

Yukarıda belirtilen EPDK kararı


