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EPİAŞ Elektrik Piyasası Nakit Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetine İlişkin Esaslar
Prosedürü’nde (Prosedür) Yapılan Değişiklik Hk.
Elektrik Piyasası Üyeleri

Sayın Genel Müdür,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 02.02.2020 tarih ve 31027 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği"nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik,
EPİAŞ Teminat Usul ve Esasları mevzuatındaki değişiklikler ve Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine
İlişkin Yöntem kapsamında Bankamız Prosedürü'nde takas ve teminat yönetimi süreçlerinde
güncellemeler yapılmıştır.
Bu çerçevede, yapılan değişiklikleri içeren Prosedür karşılaştırma tablosu Ek'te olup, 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.
Beyhan ARASAN
DİREKTÖR

Gökhan ELİBOL
GENEL MÜDÜR VEKİLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ek : Prosedür Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (8 sayfa) (8 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEL93V3YM Pin Kodu :
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İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’NİN ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. ELEKTRİK
PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN
ESASLAR PROSEDÜR DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
Madde İçeriği – Mevcut Hali
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4

Madde İçeriği – Yeni Hali
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4
h) Karşılığı olmayan piyasa işlemi: Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliği’nde tanımlanan, piyasa katılımcılarının piyasa
işlem miktarlarının; satış, alış, ithalat, ihracat miktarları ile üretimlerine
ilişkin verilerin kullanılmasıyla hesaplanan miktarı aştığı tespit edilen
işlemleri,

h) Merkezi Uzlaştırma Bankası: Piyasa katılımcıları
arasındaki Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliği’nde belirlenecek olan mali işlemleri yürütmek
üzere kullanılan, 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak
yetkilendirilen Takasbank’ı,

ıh) Merkezi Uzlaştırma Bankası: Piyasa katılımcıları arasındaki Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde belirlenecek olan
mali işlemleri yürütmek üzere kullanılan, 06.12.2012 tarihli ve 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak
yetkilendirilen Takasbank’ı,

ı) Merkezi Uzlaştırma Bankası Katılımcı Anlaşması:
Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanarak, piyasa
katılımcıları ile merkezi uzlaştırma bankası arasında
teminat yönetimi ve nakit takas hizmetlerine ilişkin olarak
imzalanacak olan anlaşmayı,

iı) Merkezi Uzlaştırma Bankası Katılımcı Anlaşması: Piyasa İşletmecisi
tarafından hazırlanarak, piyasa katılımcıları ile merkezi uzlaştırma
bankası arasında teminat yönetimi ve nakit takas hizmetlerine ilişkin
olarak imzalanacak olan anlaşmayı,

i) Nakit takası: Piyasa’da gerçekleşen işlemlerle ilgili
olarak ortaya çıkan nakit takas yükümlülüklerinin, Enerji
Piyasaları İşletme A.Ş.'nin görüşü alınmak suretiyle
Takasbank tarafından belirlenen süre ve şartlarda, piyasa
katılımcıları tarafından yerine getirilmesi suretiyle
Takasbank tarafından taraflar arasında fon transferini
sağlayan süreçlerin tamamını,

ji) Nakit takası: Piyasa’da gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya
çıkan nakit takas yükümlülüklerinin, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin
görüşü alınmak suretiyle Takasbank tarafından belirlenen süre ve
şartlarda, piyasa katılımcıları tarafından yerine getirilmesi suretiyle
Takasbank tarafından taraflar arasında fon transferini sağlayan
süreçlerin tamamını,

j) Piyasa Katılımcısı, katılımcı: Elektrik Piyasası
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde tanımlanan
lisans sahibi tüzel kişileri,

kj) Piyasa Katılımcısı, katılımcı: Elektrik Piyasası Dengeleme ve
Uzlaştırma Yönetmeliği’nde tanımlanan lisans sahibi tüzel kişileri,

k) Serbest hesap: Üyelerin Takasbank nezdindeki TL (11)
ve döviz (11YP) serbest cari hesaplarını,

kl) Serbest hesap: Üyelerin Takasbank nezdindeki TL (11) ve döviz
(11YP) serbest cari hesaplarını,

l) Sistem: Takasbank sistemini,

ml) Sistem: Takasbank sistemini,

m) SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial nm) SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication):
Uluslararası
finansal Telecommunication): Uluslararası finansal telekomünikasyon ağı ve
telekomünikasyon ağı ve mesajlaşma altyapısını,
mesajlaşma altyapısını,
n) T: Alım-satım İşlemlerinin gerçekleştirildiği günü,

on) T: EPİAŞ tarafından brüt borç/alacak bilgilerinin gönderildiği Alımsatım İşlemlerinin gerçekleştirildiği günü,

o) Takasbank: Merkezi Uzlaştırma Bankası olarak öo) Takasbank: Merkezi Uzlaştırma Bankası olarak yetkilendirilen
yetkilendirilen İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’yi, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’yi,
ö) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

öp) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

p) USD: ABD para birimini,

rp) USD: ABD para birimini,

r) Üye: Elektrik Piyasası’nda işlem yapma yetkisi olan
piyasa katılımcısını, katılımcıyı,

sr) Üye: Elektrik Piyasası’nda işlem yapma yetkisi olan piyasa
katılımcısını, katılımcıyı,

s) Yönetim Kurulu: Takasbank Yönetim Kurulu’nu,

şs) Yönetim Kurulu: Takasbank Yönetim Kurulu’nu,

Netleştirme
MADDE 14 - (1) Avans işlemleri için, EPİAŞ tarafından
işlem günü (T) gönderilen brüt borç/alacak bilgileri
üzerinden katılımcı bazında netleştirme yapılarak net
borçlar/alacaklar hesaplanır. Net borç/alacak arasındaki
fark, EPİAŞ borç-alacağı olarak hesaplanır. Netleştirme
sonrası oluşan net borç/ alacak bilgileri Takasbank
ekranlarında gösterilir.
Avans borçlarının tahsili
MADDE 16- (1) Borçlu üyeler, Takasbank nezdindeki 11
serbest cari hesaplarına EFT aracılığıyla, işlem gününü
takip eden ilk iş günü (T+1) takas son saatine kadar borç
tutarlarını gönderirler.

Netleştirme
MADDE 14 - (1) Avans işlemleri için, EPİAŞ tarafından brüt borç
alacak bilgilerinin gönderildiği işlem günü (T) gönderilen brüt
borç/alacak bilgileri üzerinden katılımcı bazında netleştirme yapılarak
net borçlar/alacaklar hesaplanır. Net borç/alacak arasındaki fark, EPİAŞ
borç-alacağı olarak hesaplanır. Netleştirme sonrası oluşan net borç/
alacak bilgileri Takasbank ekranlarında gösterilir.

(2) Takasbank sisteminde, üyelerin 11 serbest cari
hesaplarından, takas son saatine kadar tahsil edilen borçlar
“Avans Takas Havuzu”, takas son saati sonrası ve ilerleyen
günlerde tahsil edilen borçlar ise “Avans Temerrüt
Havuzu” hesaplarına aktarım yapılarak nakit borçlar
kapatılır. Kısmi borç kapatma mümkündür.

(2) Takasbank sisteminde, üyelerin 11 serbest cari hesaplarından, takas
son saatine kadar tahsil edilen borçlar “Avans Takas Havuzu”, takas son
saati sonrası ve ilerleyen günlerde tahsil edilen borçlar ise “Avans
Temerrüt Havuzu” hesaplarına aktarım yapılarak nakit borçlar kapatılır.
Kısmi borç kapatma mümkündür.

2) 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.

32) 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 TL nakit kısmına otomatik olarak başvurulur. Nakit teminattan
karşılanamayan borç kalması durumunda, herhangi bir ihbara gerek
kalmaksızın katılımcının diğer teminatları borçlarına mahsup edilir.
Teminata konu malvarlığı, herhangi bir ön şartı yerine getirme
yükümlülüğü olmaksızın en iyi gayret gösterilerek ve en iyi fiyat
üzerinden nakde çevrilerek borçlu katılımcının yükümlülükleri kapatılır.

Avans borçlarının tahsili
MADDE 16- (1) Borçlu üyeler, Takasbank nezdindeki 11 serbest cari
hesaplarına EFT aracılığıyla, EPİAŞ tarafından brüt borç/alacak
bilgilerinin gönderildiği işlem gününü takip eden ilk iş günü (T+1) takas
son saatine kadar borç tutarlarını gönderirler.

(3) Serbest hesap ve nakit teminat fazlasından kapatılan (43) Serbest hesap ve TL nakit teminat fazlasından kapatılan borçlar için
borçlar için temerrüt faizi hesaplanmaz.
temerrüt faizi hesaplanmaz.
(4) Bulundurulması gereken teminatın varsa nakit
kısmından kapatılan borçlar için temerrüt faizi hesaplanır.

(54) Bulundurulması gereken teminatın varsa nakit kısmından kapatılan
borçlar için temerrüt faizi hesaplanır.

(5) EPİAŞ’ın borcu olması durumunda, borç EPİAŞ’ın
(65) EPİAŞ’ın borcu olması durumunda, borç EPİAŞ’ın Takasbank
Takasbank nezdinde açılan EPİAŞ geçici fark fonu nezdinde açılan EPİAŞ geçici fark fonu hesabından kapatılır.
hesabından kapatılır.
Avans alacaklarının dağıtımı
MADDE 17- (3) Avans alacakları, “Avans Takas Havuzu”
hesabından üyelerin 11- serbest cari hesaplarına dağıtılır.
Katılımcıların serbest cari hesaplarına alacak olarak geçen
tutarlar;
a) Katılımcının aylık temliği bulunması durumunda;
serbest cari hesabında blokeye alınır.
b) Katılımcının günlük temliği bulunması durumunda;
temlik tutarı kadar temlik hesabına EFT ile
gönderilir.
c) Katılımcının temliği bulunmaması ya da temliği
olması durumunda da günlük temlik tutarı dışında
kalan tutar; katılımcının aracı banka hesabına EFT
ile gönderilir.
d) Katılımcı adına tanımlı icra temliği bulunması
durumunda; temlik tutarının dışında kalan kısım da
Takasbank’a bildirilen icra temliği hesabına
gönderilir.

Avans alacaklarının dağıtımı
MADDE 17- (3) Avans alacakları, “Avans Takas Havuzu” hesabından
üyelerin 11- serbest cari hesaplarına dağıtılır. Katılımcıların serbest cari
hesaplarına alacak olarak geçen tutarlar;
a) Katılımcının EPİAŞ tarafından bildirilen karşılığı olmayan
piyasa işlemi bulunması durumunda; bildirilen tutar kadar avans
alacağı ilgili fatura dönemine kadar, TL nakit teminat hesabında
blokeye alınır ve nemalandırılır. Söz konusu tutar EPİAŞ
tarafından diğer mevzuat kapsamındaki teminata ilişkin
kontrollerde katılımcının sunmuş olduğu toplam teminat tutarı
içerisinde dikkate alınmaz.
b) Katılımcının Piyasa işletmecisi tarafından işletilen piyasalara
ilişkin süresinde ödenmemiş borçları olması durumunda, ilgili
borçlara mahsup edilir.
ac) Katılımcının aylık temliği bulunması durumunda; serbest
cari hesabında blokeye alınır.
bd) Katılımcının günlük temliği bulunması durumunda; temlik
tutarı kadar temlik hesabına EFT ile gönderilir.
ce) Katılımcının temliği bulunmaması ya da temliği olması
durumunda da günlük temlik tutarı dışında kalan tutar;

katılımcının aracı banka hesabına EFT ile gönderilir.
df) Katılımcı adına tanımlı icra temliği bulunması durumunda;
temlik tutarının dışında kalan kısım da Takasbank’a bildirilen
icra temliği hesabına gönderilir.
Fatura borçlarının tahsili
Fatura borçlarının tahsili
MADDE 18- (2) Fatura bilgileri Takasbank’a ulaştığında MADDE 18- (2) Fatura bilgileri Takasbank’a ulaştığında;
katılımcının net borç/alacağı olmaması ve katılımcının
a) kKatılımcının fatura net borç/alacağı olmaması
aylık temliği dolayısıyla bloke edilen avans alacakları
b) ve kKatılımcının aylık temliği dolayısıyla bloke edilen avans
olması durumunda; katılımcının ilgili dönem için bloke
alacakları olması
edilen avans alacakları tebliğ tarihinde saat 15.00’de EFT
ile katılımcının aracı banka hesabına gönderilir.
c) Katılımcının karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla bloke
edilen avans alacağı olması
durumunda; katılımcının aylık temliği dolayısıyla ilgili dönem
için bloke edilen avans alacakları ile karşılığı olmayan piyasa
işlemi dolayısıyla bloke edilen avans alacağı, nemasıyla birlikte,
fatura tebliğ tarihinde katılımcının süresinde ödenmemiş
borçlarına mahsup edilerek saat 15.00’de EFT ile katılımcının
temlik ve/veya aracı banka hesabına gönderilir.

(5) Katılımcıların T+6 ncı iş günü başında fatura borcunu
kapatmamış olması ve aylık temliği dolayısıyla bloke
edilmiş avans alacağı olması durumunda, bloke edilen
avans alacakları fatura borcuna mahsup edilir.

(5) Katılımcıların T+6 ncı iş günü başında fatura borcunu kapatmamış
olması durumunda ve aylık temliği dolayısıyla bloke edilmiş avans
alacağı ve karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla bloke edilmiş
avans alacağı neması ile birlikte olması durumunda, bloke edilen avans
alacakları fatura borcuna mahsup edilir.

(6) Son ödeme tarihinde katılımcılar tarafından kapatılmayan nakit
(6) Son ödeme tarihinde katılımcılar tarafından borçları, ertesi iş günü (T+7) sistem tarafından katılımcının serbest cari
kapatılmayan nakit borçları, ertesi iş günü (T+7) sistem hesabından otomatik olarak kapatılır. Serbest hesapta bakiye yetersiz ise

tarafından katılımcının serbest cari hesabından otomatik
olarak kapatılır. Serbest hesapta bakiye yetersiz ise
sırasıyla; katılımcının nakit teminat fazlası ve nakit
teminatına başvurulur.

sırasıyla; katılımcının nakit teminat fazlası ve bulundurulması gereken
teminatın varsa TL nakit teminatına kısmına otomatik olarak başvurulur.
Nakit teminattan karşılanamayan borç kalması durumunda herhangi bir
ihbara gerek kalmaksızın katılımcının diğer teminatları borçlarına
mahsup edilir. Teminata konu malvarlığı, herhangi bir ön şartı yerine
getirme yükümlülüğü olmaksızın en iyi gayret gösterilerek ve en iyi fiyat
üzerinden nakde çevrilerek borçlu katılımcının yükümlülükleri kapatılır.

Fatura alacaklarının dağıtımı
MADDE 19 - (2) Fatura alacağı son ödeme tarihi, tebliğ
tarihini takip eden 7 nci iş günüdür. Katılımcıların EPİAŞ’a
kestiği fatura bilgilerinin EPİAŞ tarafından onaylandığı
gün tebliğ tarihidir.

Fatura alacaklarının dağıtımı
MADDE 19 - (2) Fatura alacağı son ödeme tarihi, en geç tebliğ tarihini
takip eden 7 nci iş günüdür. Katılımcıların EPİAŞ’a kestiği fatura
bilgilerinin EPİAŞ tarafından onaylandığı gün tebliğ tarihidir.
(7) Katılımcıların serbest cari hesaplarına alacak olarak geçen tutarlar;

(7) Katılımcıların serbest cari hesaplarına alacak olarak
geçen tutarlar;
(a) Katılımcının aylık temliknamesi bulunması
durumunda; fatura dönemi için bloke edilen avans
alacakları ve fatura alacağı birleştirilerek temlik
tutarı kadar katılımcının temlik hesabına EFT ile
gönderilir.
(b) Katılımcının günlük temliği bulunması
durumunda; temlik tutarı kadar temlik hesabına
EFT ile gönderilir.
(c) Katılımcının temliği bulunmaması durumunda
veya temliği olması durumunda aylık/günlük temlik
tutarı dışında kalan tutar; katılımcının Takasbank’ a
bildirmiş olduğu aracı banka hesabına EFT ile
gönderilir.
(ç) Katılımcı adına tanımlı icra temliği bulunması
durumunda; temlik tutarının dışında kalan kısım da
Takasbank’ a bildirilen icra temliği hesabına

(a) Katılımcının Piyasa işletmecisi tarafından işletilen piyasalara
ilişkin süresinde ödenmemiş borçları olması durumunda, ilgili
borçlara mahsup edilir.
(ba) Katılımcının aylık temliknamesi bulunması durumunda;
fatura dönemi için bloke edilen avans alacakları, ve fatura
alacağı ve var ise karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla
bloke edilen avans alacağı birleştirilerek temlik tutarı kadar
katılımcının temlik hesabına EFT ile gönderilir.
(cb) Katılımcının günlük temliği bulunması durumunda; fatura
alacağı ve var ise ilgili fatura dönemine ait karşılığı olmayan
piyasa işlemi dolayısıyla bloke edilen avans alacağı temlik tutarı
kadar temlik hesabına EFT ile gönderilir.
(çc) Katılımcının temliği bulunmaması durumunda veya temliği
olması durumunda aylık/günlük temlik tutarı dışında kalan tutar
ve ilgili fatura dönemine ait karşılığı olmayan Piyasa işlemi
dolayısıyla bloke edilen avans alacağı; katılımcının Takasbank’
a bildirmiş olduğu aracı banka hesabına EFT ile gönderilir.

gönderilir.

İşlem teminatı
MADDE 27- (8) Katılımcıların EPİAŞ’ a yatırmakla
yükümlü oldukları eksik teminat mektuplarını, GÖP için
bildirim yapılan günü takip eden iş günü (T+1) saat 10:30,
GİP için bildirim yapılan gün saat 17:00’ ye kadar
tamamlamaları gerekmektedir.

(dç) Katılımcı adına tanımlı icra temliği bulunması durumunda;
temlik tutarının dışında kalan kısım da Takasbank’ a bildirilen
icra temliği hesabına gönderilir.
İşlem teminatı
MADDE 27- (8) Katılımcıların EPİAŞ’ a yatırmakla yükümlü oldukları
eksik teminat mektuplarını, GÖP için bildirim yapılan günü takip eden
iş günü (T+1) saat 10:30, GİP için bildirim yapılan gün saat 17:00’ ye
kadar tamamlamaları Teminat Usul ve Esasları mevzuatı ile belirlenmiş
olan son saate kadar EPİAŞ’a iletmeleri gerekmektedir.

(9) Teminata kabul edilecek kıymetler, teminatlara ilişkin değerleme
(9) Teminata kabul edilecek kıymetler, teminatlara ilişkin katsayıları ve teminat kompozisyonu, merkezi uzlaştırma
değerleme katsayıları ve teminat kompozisyonu, EPİAŞ’ın kuruluşununEPİAŞ’ın uygun görüşüyle doğrultusunda Takasbank
EPİAŞ tarafından belirlenir.
uygun görüşüyle Takasbank tarafından belirlenir.
İşlem teminatlarının değerlemesi
MADDE 29-(2) Teminatlar, Takasbank tarafından gün
sonunda değerlemeye tabi tutulur. DİBS’ler, TCMB
tarafından belirlenen DİBS’lerin gösterge niteliğindeki
günlük değerleri kullanılarak değerlenir. USD ve EUR için
TCMB tarafından ilan edilen günlük döviz alış kurları
kullanılır.

İşlem teminatlarının değerlemesi
MADDE 29-(2) Teminatlar, Takasbank tarafından gün sonunda
değerlemeye tabi tutulur. DİBS’ler, TCMB tarafından belirlenen
DİBS’lerin gösterge niteliğindeki günlük değerleri kullanılarak
değerlenir. Döviz cinsinden teminatlar (USD ve EUR) ile için döviz
cinsinden teminat mektuplarının değerlemesinde TCMB tarafından ilan
edilen günlük döviz alış kurları kullanılır.

Teminat yatırma
Teminat yatırma
MADDE 30 – (2) Teminat yatırma işlemleri, sistemin açık MADDE 30 – (2) Teminat yatırma işlemleri, sistemin açık olduğu
olduğu saatler içerisinde yapılabilir.
saatler içerisinde yapılabilir. Yarım iş günlerinde teminat yatırma işlemi
gerçekleştirilemeyecek olup, tam gün tatil olarak kabul edilir.
Teminat çekme
Teminat çekme
MADDE 31- (4) Teminat çekme son saatlerine aşağıda yer MADDE 31- (4) Teminat çekme başlangıç ve son saatlerine aşağıdaki
verilmiştir.
tabloda yer verilmiştir. Piyasa İşletmecisi tarafından bulundurması
gereken teminat bilgilerinin arıza halleri nedeniyle merkezi uzlaştırma

Nakit (TL)
Mektubu)
15:40

Nakit dışı (USD,EUR,DIBS,Teminat kuruluşuna 15:05’ten sonra bildirilmesi halinde de aşağıdaki tabloda yer
alan teminat çekme son saatleri uygulanır. Yarım iş günlerinde teminat
çekme işlemi gerçekleştirilemeyecek olup, tam gün tatil olarak kabul
17:00
edilir.
Naki
t
(TL)

Nakit dışı
(USD,EUR,DIBS,Teminat
Mektubu)

15:40

17:00
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