
Evrakı Doğrulamak İçin : https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BENU30448
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul
T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26  www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr
Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015

*BENU30448*

Genel Mektup : İstanbul, 

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu   Takasbank Para Piyasası’nda (TPP) Borsa İstanbul A.Ş. Paylarının Teminat Olarak 
Kabul Edilmesi Hk.                                            

İlgili Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri                                            

Sayın Genel Müdür,
 
TPP'de teminat olarak kullanılabilecek varlıkların çeşitlendirilmesi doğrultusunda ve piyasa 
katılımcılarımızdan gelen talepler dikkate alınarak, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) payları teminat 
olarak kabul edilebilecek varlıklar arasına dahil edilmiştir.
 
Bu kapsamda, Borsa ile Bankamız arasında Borsa paylarının teminat olarak kabul edilmesi 
uygulamasına istinaden Borsa paylarının devrine ilişkin protokol akdedilmiştir. Protokol kapsamında, 
Aracı Kurumlar sahip oldukları Borsa paylarını TPP teminatına verebileceklerdir.
 
TPP teminatına Borsa paylarının kabul koşullarına dair detay bilgiler ve yapılan güncellemelere ilişkin 
karşılaştırma tablosu ekte olup, ilgili değişiklikler 13/06/2019 tarihinden uygulamaya alınacaktır. 
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.
 
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

EMRE KOÇBEY
DİREKTÖR

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR VEKİLİ

Ek : TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (5 sayfa)
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MEVCUT HALİ YENİ HALİ
MADDE 4- Tanımlar ve kısaltmalar

(1) Bu Prosedür’de geçen;

………
k) Üye: Mevzuatı uyarınca TPP’de işlem yapabilecek; 
Kanun’da tanımlanan yatırım kuruluşları, Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda tanımlanan 
finansal kuruluşlar, Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet 
gösteren varlık yönetim şirketleri, mali piyasalarda faaliyette 
bulunan ve Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na tabi olan kuruluşlar, 
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında tanımlanan 
kurumlar ile kendi özel kanunu olan ve belirlenmiş katkı 
esasına göre çalışan emekli yardım sandıklarından olup, 
TPP’de işlem yapmak üzere Takasbank tarafından 
yetkilendirilen kuruluşlar,

MADDE 4- Tanımlar ve kısaltmalar

(1) Bu Prosedür’de geçen;

………
k) Üye: Mevzuatı uyarınca TPP’de işlem yapabilecek; 
Kanun’da tanımlanan yatırım kuruluşları, Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanunu’nda tanımlanan finansal kuruluşlar, Bankacılık 
Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim 
şirketleri, mali piyasalarda faaliyette bulunan ve 
Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu’na tabi olan kuruluşlar, Kamu 
Haznedarlığı Genel TebliğiYönetmeliği kapsamında 
tanımlanan kurumlar ile kendi özel kanunu olan ve 
belirlenmiş katkı esasına göre çalışan emekli yardım 
sandıklarından olup, TPP’de işlem yapmak üzere 
Takasbank tarafından yetkilendirilen kuruluşlar,

MADDE 6- Üyelik şartları

(1)Üye olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanmış olması 
gerekir:

a) Kanun’da tanımlanan yatırım kuruluşlarından, 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanunu’nda tanımlanan finansal kuruluşlardan, 
Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren 
varlık yönetim şirketlerinden, mali piyasalarda 
faaliyette bulunup Sigortacılık Kanunu ile Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na tabi 
kuruluşlardan, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 
kapsamında tanımlanan kurumlardan veya kendi özel 
kanunu olan ve belirlenmiş katkı esasına göre çalışan 
emekli yardım sandıklardan olması ve mevzuatlarında 
TPP’de işlem yapmalarını engelleyici bir hususun 
bulunmaması,

MADDE 6- Üyelik şartları

(1) Üye olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanmış 
olması gerekir:

a) Kanun’da tanımlanan yatırım kuruluşlarından, 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Kanunu’nda tanımlanan finansal 
kuruluşlardan, Bankacılık Kanunu kapsamında 
faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerinden, 
mali piyasalarda faaliyette bulunup Sigortacılık 
Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu’na tabi kuruluşlardan, 
Kamu Haznedarlığı Genel TebliğiYönetmeliği 
kapsamında tanımlanan kurumlardan veya 
kendi özel kanunu olan ve belirlenmiş katkı 
esasına göre çalışan emekli yardım 
sandıklardan olması ve mevzuatlarında TPP’de 
işlem yapmalarını engelleyici bir hususun 
bulunmaması,

MADDE 9- Takasbank’ın konumu ve tarafların 
yükümlülükleri

(4)Üyelerin, müşteri ve yatırım fon ve ortaklıkları ile Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında tanımlanan 
kurumların kamu kaynakları için yaptıkları işlemler 
nedeniyle oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 
Takasbank’ın muhatabı üyedir. Üyelerin, müşteri ve 
yatırım fon ve ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Genel 
Tebliği kapsamında tanımlanan kurumlara karşı olan 
yükümlülüklerinden Takasbank sorumlu tutulamaz.

MADDE 9- Takasbank’ın konumu ve tarafların 
yükümlülükleri

(4) Üyelerin, müşteri ve yatırım fon ve ortaklıkları ile 
Kamu Haznedarlığı Genel TebliğiYönetmeliği 
kapsamında tanımlanan kurumların kamu 
kaynakları için yaptıkları işlemler nedeniyle 
oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 
Takasbank’ın muhatabı üyedir. Üyelerin, müşteri 
ve yatırım fon ve ortaklıkları ile Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliği Yönetmeliği 
kapsamında tanımlanan kurumlara karşı olan 
yükümlülüklerinden Takasbank sorumlu 
tutulamaz.

MADDE 17- Emirlerin iletilmesi

(2) TPP’de alış ve satış emirleri üye tarafından müşteriler için 
topluca verilir. Portföy, yatırım fonu ve yatırım 
ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 

MADDE 17- Emirlerin iletilmesi

(2) TPP’de alış ve satış emirleri üye tarafından 
müşteriler için topluca verilir. Portföy, yatırım fonu 
ve yatırım ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Genel 
TebliğiYönetmeliği kapsamında tanımlanan 
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kapsamında tanımlanan kurumların kamu kaynakları için 
verilen emirler ise kodlarının belirtilmesi suretiyle verilir.

kurumların kamu kaynakları için verilen emirler ise 
kodlarının belirtilmesi suretiyle verilir.

MADDE 23- İşlemlerin bildirimi ve izlenmesi

(3) Üyenin portföy, müşteri, yatırım fonu ve ortaklıkları ile 
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında tanımlanan 
kurumların kamu kaynakları kodunu ileterek yapmış 
olduğu işlemler Takasbank nezdindeki üyenin hesabında 
izlenir.

(4) TPP’de pozisyonlar; portföy, yatırım fonları ve yatırım 
ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 
kapsamında tanımlanan kurumların kamu kaynakları 
bazında, müşteriler için ise topluca olmak üzere ayrı ayrı 
izlenir. TPP’de Müşteriler adına tekil pozisyon hesabı 
açılamaz.

MADDE 23- İşlemlerin bildirimi ve izlenmesi

(3) Üyenin portföy, müşteri, yatırım fonu ve 
ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Genel 
TebliğiYönetmeliği  kapsamında tanımlanan 
kurumların kamu kaynakları kodunu ileterek 
yapmış olduğu işlemler Takasbank nezdindeki 
üyenin hesabında izlenir.

(4) TPP’de pozisyonlar; portföy, yatırım fonları ve 
yatırım ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Genel 
TebliğiYönetmeliği kapsamında tanımlanan 
kurumların kamu kaynakları bazında, müşteriler 
için ise topluca olmak üzere ayrı ayrı izlenir. 
TPP’de Müşteriler adına tekil pozisyon hesabı 
açılamaz.

MADDE 25 - Teminatlara ilişkin genel hükümler

(1) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının teminata 
konu olması durumunda, Kanun’un 47’nci maddesi 
uyarınca Takasbank ile üye arasında yazılı teminat 
sözleşmesi yapılır.

(2) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarını konu alan 
teminat sözleşmelerinde, teminatların mülkiyetinin 
Takasbank’a devrinin kararlaştırılması mümkündür. 
Teminatların mülkiyetinin devrinin kararlaştırılması 
halinde Takasbank, sözleşme kurulduğu anda ve teminat 
konusu sermaye piyasası araçlarının kanuni usullere 
uyarak devredilmesi sonucu mülkiyet hakkına sahip olur.

(3) Üyenin temerrüdü nedeniyle ya da ilgili mevzuat veya 
sözleşme hükümlerinde öngörülen nedenlerle 
teminatlardan Takasbank’ın alacaklarının karşılanması 
söz konusu olduğunda Takasbank, herhangi bir ihbar veya 
ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin 
ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol 
ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine 
getirme yükümlülüğü olmaksızın, teminat konusu 
malvarlığını, işleminin teminatı olan kıymetleri, 
Takasbank en iyi gayret göstererek organize ve/veya 
tezgahüstü piyasalardan satarak satım bedelinden 
alacağını karşılama hakkına sahiptir. Takasbank, 
teminatların mülkiyetinin devralmış olması şartıyla, 
teminat konusu sermaye piyasası araçlarının değerini 
borçlunun yükümlülüklerinden mahsup etme hakkına da 
sahiptir.

(4) Üyeler gerek portföy gerekse yatırım fon ve ortaklıkları ile 
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında tanımlanan 
kurumların kamu kaynakları ve müşterileri için yapmış 
oldukları işlemler için 30’uncu maddede belirlenen 
teminatı, ilgili teminat hesabına yatırmak zorundadırlar. 
Teminat yükümlülüğünün, üyenin üzerinde tasarruf 
hakkına sahip varlıklardan karşılanması şarttır.

MADDE 25 - Teminatlara ilişkin genel hükümler

(1) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının 
teminata konu olması durumunda, Kanun’un 47’nci 
maddesi uyarınca Takasbank ile üye arasında yazılı 
teminat sözleşmesi yapılır.

(2) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarını konu 
alan teminat sözleşmelerinde, teminatların 
mülkiyetinin Takasbank’a devrinin 
kararlaştırılması mümkündür. Teminatların 
mülkiyetinin devrinin kararlaştırılması halinde 
Takasbank, sözleşme kurulduğu anda ve teminat 
konusu sermaye piyasası araçlarının kanuni usullere 
uyarak devredilmesi sonucu mülkiyet hakkına sahip 
olur.

(2)(3) Diğer varlıkların teminata konu olması 
durumunda söz konusu varlıkların mülkiyeti de 
Takasbank’a yazılı teminat sözleşmeleriyle 
devredilir.

(3)(4) Üyenin temerrüdü nedeniyle ya da ilgili 
mevzuat veya sözleşme hükümlerinde öngörülen 
nedenlerle teminatlardan Takasbank’ın 
alacaklarının karşılanması söz konusu olduğunda 
Takasbank, herhangi bir ihbar veya ihtarda 
bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin 
ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka 
bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı 
yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, teminat 
konusu malvarlığını, işleminin teminatı olan 
kıymetleri, Takasbank en iyi gayret göstererek 
organize ve/veya tezgahüstü piyasalardan satarak 
satım bedelinden alacağını karşılama hakkına 
sahiptir. Takasbank, teminatların mülkiyetinin 
devralmış olması şartıyla, teminat konusu sermaye 
piyasası araçlarının ve/veya diğer varlıkların 
değerini borçlunun yükümlülüklerinden mahsup 
etme hakkına da sahiptir.

(4)(5) Üyeler gerek portföy gerekse yatırım fon ve 
ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Genel 
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TebliğiYönetmeliği kapsamında tanımlanan 
kurumların kamu kaynakları ve müşterileri için 
yapmış oldukları işlemler için 30’uncu maddede 
belirlenen teminatı, ilgili teminat hesabına yatırmak 
zorundadırlar. Teminat yükümlülüğünün, üyenin 
üzerinde tasarruf hakkına sahip varlıklardan 
karşılanması şarttır.

MADDE 26- Teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar

(1) TPP’de kullanılabilecek teminat türleri aşağıda 
belirtilmiştir:

a) Nakit (TL, ABD Doları ve Euro)
b) Devlet İç Borçlanma Senedi
c) Takasbank tarafından belirlenen ve Borsa’da 

işlem gören paylar
ç) Teminat Mektubu 
d) Yatırım Fonu Katılma Belgesi
e) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç 

edilen Euro tahvil
f) Banka tahvil ve bonoları
g) T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 

ihraç edilen kira sertifikaları
ğ) Borsalarda işlem gören standartta altın
h) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

MADDE 26- Teminat olarak kabul edilebilecek 
varlıklar

(1) TPP’de kullanılabilecek teminat türleri aşağıda 
belirtilmiştir:

a) Nakit (TL, ABD Doları ve Euro)
b) Devlet İç Borçlanma Senedi
c) Takasbank tarafından belirlenen ve 

Borsa’da işlem gören paylar
ç) Teminat Mektubu 
d) Yatırım Fonu Katılma Belgesi
e) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

ihraç edilen Euro tahvil
f) Banka tahvil ve bonoları
g) T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. 

tarafından ihraç edilen kira sertifikaları
ğ) Borsalarda işlem gören standartta altın
h) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
h)ı) Borsa payı

MADDE 27- Teminat yatırma, çekme ve değiştirme

(8) Pay, yatırım fonu katılma belgesi, banka bono/tahvil ve 
varlığa dayalı menkul kıymet teminat işlemleri, MKK 
nezdindeki hesaplar üzerinde virman hareketi yaratır. Bu 
varlıklara ilişkin teminat yatırma işlemi yapılabilmesi için 
ilgili üyenin MKK nezdinde portföy hesabı (4 hesap 
sınıflı) bulunması gerekir.

………………

(11) Payların teminata alınması durumunda;
................

MADDE 27- Teminat yatırma, çekme ve değiştirme

(8) Pay, yatırım fonu katılma belgesi, banka 
bono/tahvil, ve  varlığa dayalı menkul kıymet ve 
Borsa payı teminat işlemleri, MKK nezdindeki 
hesaplar üzerinde virman hareketi yaratır. Bu 
varlıklara ilişkin teminat yatırma işlemi 
yapılabilmesi için ilgili üyenin MKK nezdinde 
portföy hesabı (4 hesap sınıflı) bulunması gerekir.

………………

(11)Borsa’da işlem gören Ppayların teminata 
alınması durumunda;

................

(17) Borsa paylarının teminata verilmek 
istenmesi durumunda; şekli ve kapsamı 
Takasbank tarafından belirlenmiş talimatın 
Bankamıza ulaştırılması sonrası Takasbank’ın 
vereceği onaya ek olarak, Borsa’nın 
takasbankpayteminati@borsaistanbul.com e-posta 
adresine iletilecek talimatı takiben Borsa’nın onayı 
ile teminat girişi gerçekleşir. Borsa paylarının 
teminat çıkış işlemlerinde ise; yine Borsa’nın e-
posta adresine talimat iletilmesi ve Borsa’nın onayı 
gerekmektedir.

mailto:takasbankpayteminati@borsaistanbul.com
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MADDE 28- Teminat değerleme katsayıları
(2) Teminat değerlenmesinde kullanılacak katsayılar aşağıda 

belirtilmiştir:
      Teminat Türleri          Değerleme Katsayıları

Nakit 
TL 1,00
USD                    0,92
EURO 0,93

Hazine Bonosu / Devlet Tahvili              0,91
Pay              0,76
Yatırım Fonu Katılma Belgesi              0,82
Teminat Mektubu              1,00
Euro Tahvil              0,83
Kira Sertifikaları              0,88
Altın              0,83
Banka Bonosu / Tahvili              0,73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet              0,91

MADDE 28- Teminat değerleme katsayıları
(2) Teminat değerlenmesinde kullanılacak katsayılar 

aşağıda belirtilmiştir:
      Teminat Türleri          Değerleme Katsayıları

Nakit 
TL 1,00
USD                    0,92
EURO 0,93

Hazine Bonosu / Devlet Tahvili              0,91
Pay              0,76
Yatırım Fonu Katılma Belgesi              0,82
Teminat Mektubu              1,00
Euro Tahvil              0,83
Kira Sertifikaları              0,88
Altın              0,83
Banka Bonosu / Tahvili              0,73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet              0,91
Borsa Payı                                                1,00

MADDE 29- Teminat değerlemesi
(1) Takasbank her gün sonunda aşağıda belirtilen 
fiyatlarla teminatların değerlemesini yapar:
             ....……………………………………..

g) Altın için; değerlemenin yapıldığı güne ait Borsa 
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 
Piyasası son seansında T+0 valörlü işlemler için 
oluşan USD/ONS fiyatı ile TCMB döviz alış kuru 
kullanılarak hesaplanan fiyat, eğer işlem 
gerçekleşmemişse bir önceki seansta oluşan 
ağırlıklı ortalama fiyat.

MADDE 29- Teminat değerlemesi
(1) Takasbank her gün sonunda aşağıda belirtilen 
fiyatlarla teminatların değerlemesini yapar:
              ………………………………………………..

g) Altın için; değerlemenin yapıldığı güne 
ait Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve 
Kıymetli Taşlar Piyasası son seansında T+0 
valörlü işlemler için oluşan USD/ONS fiyatı ile 
TCMB döviz alış kuru kullanılarak hesaplanan 
fiyat, eğer işlem gerçekleşmemişse bir önceki 
seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyat.
ğ) Borsa payı için; Borsa ile Takasbank 
arasında akdedilen protokol ile  belirlenen fiyat. 
Kar payı ödemesi ve sermaye artırımı 
sonrasında Borsa tarafından ayrıca fiyat 
belirlenirse, teminatlar oluşan fiyatla yeniden 
değerlenir. 

MADDE 30- Teminat oranları
(5) Teminata kabul edilecek döviz ödemeli ve dövize 
endeksli kıymetler, banka bono ve tahvilleri, varlığa dayalı 
menkul kıymetler ile Euro tahvillerin değerlenmiş toplamının; 
nakit, TL ödemeli devlet tahvili ve hazine bonoları, yatırım 
fonu katılma belgeleri, altın, kira sertifikaları ve teminat 
mektubu değerlenmiş teminat toplamını aşan kısmı dikkate 
alınmaz.

MADDE 30- Teminat oranları
(5) Teminata kabul edilecek döviz ödemeli ve 
dövize endeksli kıymetler, banka bono ve tahvilleri, 
varlığa dayalı menkul kıymetler, Borsa payları ile Euro 
tahvillerin değerlenmiş toplamının; nakit, TL ödemeli 
devlet tahvili ve hazine bonoları, yatırım fonu katılma 
belgeleri, altın, kira sertifikaları ve teminat mektubu 
değerlenmiş teminat toplamını aşan kısmı dikkate 
alınmaz.

MADDE 32- Teminatlardan doğan haklar
(3) Üyelerin teminat olarak vermiş oldukları payların sermaye 

artırımı veya temettü hakları üye adına Takasbank 
tarafından kullanılır.

      ......................................
(6) İtfa tarihinde teminat hesabında bulunan TL ödemeli 

devlet tahvili ve hazine bonoları, kira sertifikaları, varlığa 
dayalı menkul kıymetler ile banka bono ve tahvillerinin 
itfaları, teminat hesabında gerçekleştirilir ve itfa bedelleri 
üyenin teminat hesabına aktarılır. Üyenin teminatında 
bulunan TL ödemeli devlet tahvili ve hazine bonoları, kira 
sertifikaları, banka bono ve tahvilleri, varlığa dayalı 

MADDE 32- Teminatlardan doğan haklar
(3) Üyelerin teminat olarak vermiş oldukları payların 

ve Borsa paylarının sermaye artırımı veya temettü 
hakları üye adına Takasbank tarafından kullanılır.
.............................................

(6) Borsa paylarının bedelsiz sermaye artırımı sonucu 
elde edilen ortaklık payları ve temettü tutarları 
Takasbank teminat hesabına aktarılır. Üye, bedelini 
yatırmak sureti ile bedelli sermaye artırımından 
kaynaklanan haklarını kullanabilir.

(6)(7) İtfa tarihinde teminat hesabında bulunan TL 
ödemeli devlet tahvili ve hazine bonoları, kira 
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menkul kıymetler ile Euro tahvillerin kupon ödemeleri 
üyenin teminat hesabına, döviz ödemeli devlet tahvili ve 
hazine bonolarının kupon ödemeleri ise 11YP-Üye 
Serbest Hesabı’na aktarılır.

sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ile 
banka bono ve tahvillerinin itfaları, teminat 
hesabında gerçekleştirilir ve itfa bedelleri üyenin 
teminat hesabına aktarılır. Üyenin teminatında 
bulunan TL ödemeli devlet tahvili ve hazine 
bonoları, kira sertifikaları, banka bono ve tahvilleri, 
varlığa dayalı menkul kıymetler ile Euro tahvillerin 
kupon ödemeleri üyenin teminat hesabına, döviz 
ödemeli devlet tahvili ve hazine bonolarının kupon 
ödemeleri ise 11YP-Üye Serbest Hesabı’na 
aktarılır.

MADDE 40- Temerrüt yönetim süreci
(4) Takasbank, temerrüde düşen üyenin önce serbest 
hesabına, serbest hesabında bulunan nakdin yeterli olmaması 
durumunda teminatlarına başvurur. Üyenin temerrüdü 
nedeniyle teminatlarına başvurulması durumunda Takasbank; 
herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, ilave süre verme, adli 
veya idari mercilerden izin ya da onay alma, teminatın açık 
artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi 
bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın işleminin 
teminatı olan kıymetleri, Takasbank en iyi gayret göstererek 
organize ve/veya tezgahüstü piyasalardan satarak satım 
bedelinden alacağını karşılama hakkına sahiptir.

MADDE 40- Temerrüt yönetim süreci
(4) Takasbank, temerrüde düşen üyenin önce 
serbest hesabına, serbest hesabında bulunan nakdin 
yeterli olmaması durumunda teminatlarına başvurur. 
Üyenin temerrüdü nedeniyle teminatlarına 
başvurulması durumunda Takasbank; herhangi bir ihbar 
veya ihtarda bulunma, ilave süre verme, adli veya idari 
mercilerden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma 
ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi 
bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın 
işleminin teminatı olan kıymetleri, Takasbank en iyi 
gayret göstererek organize ve/veya tezgahüstü 
piyasalardan satarak satım bedelinden alacağını 
karşılama hakkına sahiptir. Başvurulan teminatın Borsa 
payı olması durumunda Takasbank, teminatın borca 
karşılık gelen kısmını Borsa’ya devretmek suretiyle 
nakde dönüştürerek elde edilen tutarı borcuna mahsup 
eder.


