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*BE6E38EZ5*

Genel Mektup : İstanbul, 

TEMİNAT ve TEMERRÜT YÖNETİMİ EKİBİ

Konu   Borçlanma Araçları Piyasası'nda Uygulanacak Gün İçi Teminat Tamamlama Çağrıları Hk.                                            
İlgili Bankalar ve Aracı Kurumlar                                            

 
Sayın Genel Müdür,
 
Bilindiği üzere, Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nde 
(Prosedür), piyasada gün içerisinde bir hesaba ilişkin teminat yetersizliğinin Takasbank tarafından belirlenen 
kriterleri aşması durumunda, bu aşımın giderilmesini teminen gün içi teminat tamamlama çağrısı yapılabileceği 
belirtilmektedir. Bu kapsamda piyasada merkezi karşı taraf hizmeti geçişi sonrası başlatılan gün içi teminat 
tamamlama çağrısına ilişkin kriterlerin standartlaştırılma çalışmaları sona ermiştir.  
 
Buna göre bir hesabın teminat tamamlama çağrısına konu olabilmesi için, aynı anda teminat eksiğinin 10 
milyon TL'nin üzerinde olması ve bahse konu hesabın marjin gereksiniminin, o hesabın toplam değerlenmiş 
teminatına bölünmesi suretiyle hesaplanan risk rasyosunun % 125 den fazla olması gerekmektedir. Ayrıca gün 
içi teminat tamamlama çağrısı yapılma son saati olarak 15:00 belirlenmiştir. Normal piyasa şartlarının söz 
konusu olduğu haller için açıklanan kriterlerin ve sürenin Takasbank tarafından piyasa şartları, üyenin risk 
seviyesi gözetilerek gün içerisinde, herhangi bir duyuruya gerek kalmaksızın farklılaştırılabileceği tabiidir.
 
Açıklanan kriterler doğrultusunda gün içi teminat tamamlama sürecine 01.04.2019 itibarıyla başlanması 
öngörülmekte olup, gün içi teminat tamamlama sürecine ilişkin detaylar Prosedür'de yer almaktadır.
 
Gün içi teminat tamamlama çağrıları üyelerimize telefon ve/veya e-posta aracılığıyla bildirilecektir. Bu nedenle 
gün içi teminat tamamlama süreci ile ilgilenen personelinize ilişkin e-posta ve telefon bilgilerini 
ube@takasbank.com.tr adresine mail yoluyla iletmeniz gerekmektedir. Sonraki süreçte olası güncellemelerin 
tarafınızca aynı iletişim adresimize bildirilmesi önem arz etmektedir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

NİYAZİ BURAK AKAN
DİREKTÖR

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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