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*BE6E446NP*

Genel Mektup : İstanbul, 

TEMİNAT ve TEMERRÜT YÖNETİMİ EKİBİ

Konu : Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Verilen Piyasalarda Üyelikten Ayrılma Şartlarındaki 
Değişiklikler Hk.                                            

İlgili : Bankalar, Aracı Kurumlar                                            

Bilindiği üzere mevcut düzenlemeler kapsamında üyeler, merkezi karşı taraf (MKT) hizmeti verilen 
piyasalarda üyelikten ayrılmak için ancak Takasbank'a karşı olan tüm yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri sonrası başvuruda bulunabilmektedirler. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 
bahse konu mevzuat hükmünde revizyona gidilmiştir. 
 
Söz konusu revizyon ile üyelerimize pozisyonlarını kapatmadan üyelikten ayrılmaları için başvuruda 
bulunabilme hakkı verilmiş, pozisyonların kapatılması için 30 günlük süre tanınmış ve bu şekilde 
yapılan başvurular için garanti fonu katkı payı sınırı belirlenmiştir.
 
Karşılaştırma tabloları ekte yer alan değişikliklerin işlendiği güncel Yönerge ve Prosedürlere web 
sitemizde yer alan "Mevzuat" başlığı altındaki "Yönergeler" ve "Prosedürler" bölümünden erişilebilir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Serkan AŞKAR
GENEL MÜDÜR YRD.

Gökhan ELİBOL
GENEL MÜDÜR VEKİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ek :
1- MKT Hizmeti Verilen Piyasa Prosedürleri Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (9 sayfa)
2- MKT Hizmeti Verilen Piyasa Yönergeleri Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (10 sayfa)
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BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü  

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 
 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, MKT Yönetmeliğinin ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim 

Kurulu, MKT üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, MKT Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim 

Kurulu, MKT üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. Üyelikten ayrılma talebinin 

Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülükler yerine 

getirilmeden yapılması halinde üyeye bu yükümlülüklerini tamamlaması için, talebi 

bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük süre verilir. Verilen süre içerisinde yükümlülüklerini 

yerine getiren üye durumu yazılı olarak Takasbank’a bildirir, bildirim sonrası 

gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele alınır. 30 

günlük süre içerisinde yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirmeyen üyeler ancak tüm 

pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan sonra üyelikten çıkmak için tekrar başvuruda 

bulunabilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 58-  

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca karara 

bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz 

kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi 

devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ayın ilk iş günü gün 

sonu işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT 

üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar 

MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 58-  

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için 

süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, 

talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması 

halinde,  talepte bulunulan ayın ilk iş günü gün sonu işlemleri kapsamında hesaplanan 

garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Üyelikten ayrılma talebinin 

sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması durumunda ise bu oranlar üç 

ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu 

yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde 

bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 



BİAŞ Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 

 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, MKT Yönetmeliği’nin ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim 

Kurulu, MKT üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. 

 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin MKT Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim 

Kurulu, MKT üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. Üyelikten ayrılma talebinin bu 

Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülükler yerine 

getirilmeden yapılması halinde üyeye bu yükümlülüklerini tamamlaması için, talebi 

bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük süre verilir. Verilen süre içerisinde yükümlülüklerini 

yerine getiren üye durumu yazılı olarak Takasbank’a bildirir, bildirim sonrası 

gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele alınır.  30 

günlük süre içerisinde yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirmeyen üyeler ancak tüm 

pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan sonra üyelikten çıkmak için tekrar başvuruda 

bulunabilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 43-  

 

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca karara 

bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz 

kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi 

devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ay itibariyle 

yatırılmış olması gereken garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Takasbank 

tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden 

ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine 

kabul edilmeyebilir. 

 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 59-  

 

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için 

süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, 

talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması 

halinde,  talepte bulunulan ay itibariyle yatırılmış olması gereken ayın ilk iş günü gün sonu 

işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Üyelikten ayrılma talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması 

durumunda ise bu oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel 

garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma 

talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 



BİAŞ SWAP Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 
 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 10-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini 

sona erdirmeye izin verebilir. 

 

 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 10-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. Üyelikten ayrılma talebinin bu Prosedür ve ilgili 

diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması 

halinde üyeye bu yükümlülüklerini tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 

günlük süre verilir. Verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu 

yazılı olarak Takasbank’a bildirir, bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu 

toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini 

tamamıyla yerine getirmeyen üyeler ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan 

sonra üyelikten çıkmak için tekrar başvuruda bulunabilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 39-  

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca karara 

bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz 

kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi 

devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ayın ilk iş günü gün 

sonu işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT 

üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar 

MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 39-  

 (3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için 

süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, 

talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde 

talepte bulunulan ayın ilk iş günü gün sonu işlemleri kapsamında hesaplanan itibarıyla 

güncellenen garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Üyelikten ayrılma 

talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması durumunda ise bu 

oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu 

yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde 

bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 



BİAŞ Para Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 
 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 10-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini 

sona erdirmeye izin verebilir. 

 

 

 

 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 10-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. Üyelikten ayrılma talebinin Prosedür ve ilgili diğer 

düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde 

üyeye bu yükümlülüklerini tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük 

süre verilir. Verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı 

olarak Takasbank’a bildirir, bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu 

toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini 

tamamıyla yerine getirmeyen üyeler ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan 

sonra üyelikten çıkmak için tekrar başvuruda bulunabilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 35-  

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca karara 

bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz 

kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi 

devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ay itibariyle 

yatırılmış olması gereken garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Takasbank 

tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden 

ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine 

kabul edilmeyebilir. 

 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 35-  

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için 

süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, 

talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması 

halinde,  talepte bulunulan ay itibariyle yatırılmış olması gereken ayın ilk iş günü itibarıyla 

güncellenen garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Üyelikten ayrılma 

talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması durumunda ise bu 

oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu 

yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde 

bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 



BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 
 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin sona ermesi  

MADDE 14 –  

Merkezi Takas Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin ilgili hükümleri ile Merkezi Karşı Taraf 

Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri doğrultusunda üyelik sona erdirilebilir. 

 

 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 14-  

Merkezi Takas Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin ilgili hükümleri ile Merkezi Karşı 

Taraf Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri doğrultusunda üyelik sona erdirilebilir. 

(1) MKT üyeliği, 

a) Bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemelerde belirlenen MKT üyeliği şartlarından 

herhangi birinin kaybedildiğinin Takasbank tarafından tespit edilmesi, 

b) Bu Prosedür veya ilgili diğer düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi nedeniyle MKT sisteminin güvenli ve kesintisiz işlemesini tehlikeye 

düşürecek önemli nitelikte risklerin ortaya çıktığının Takasbank tarafından tespit edilmesi, 

c) MKT Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde 

faaliyetleri kısıtlanan MKT üyelerinin aynı maddenin altıncı fıkrası ile kendilerine verilen 

azami altı aylık süre içinde ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması, 

ç) MKT üyesinin kendisinin talep etmesi, hallerinde Yönetim Kurulu kararı ile sona 

erdirilebilir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. Üyelikten ayrılma talebinin Prosedür ve ilgili diğer 

düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde 

üyeye bu yükümlülüklerini tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük 

süre verilir. Verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı 

olarak Takasbank’a bildirir, bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu 

toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini 

tamamıyla yerine getirmeyen üyeler ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan 

sonra üyelikten çıkmak için tekrar başvuruda bulunabilir. 

(3)  Takasbank, bir MKT üyesinin üyeliğini sona erdirirken Borsa’nın görüşünü alır. 

(4) MKT üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda dâhi, üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin 

Yönetim Kurulu kararı tarihine kadar yapılmış işlemlerle ilgili söz konusu kuruluşun 

Takasbank’a karşı bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleri 

devam eder. 

(5) MKT üyeliği sona erdirilen üye hakkında; Kurul, ilgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile Borsa’nın ivedilikle bilgilendirilmesi zorunludur. 



BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 
 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 53-  

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca karara 

bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz 

kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi 

devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ay itibarıyla 

yatırılmış olması gereken garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Takasbank 

tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden 

ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine 

kabul edilmeyebilir. 

 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 53-  

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için 

süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, 

talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması 

halinde,  talepte bulunulan ay itibarıyla yatırılmış olması gereken ayın ilk iş günü gün sonu 

işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Üyelikten ayrılma talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması 

durumunda ise bu oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel 

garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma 

talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 



Ödünç Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin sona ermesi  

MADDE 9-  

(1) MTK Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin ilgili hükümleri ile MKT Yönetmeliğinin 15 

inci maddesi hükümleri doğrultusunda üyelik sona erdirilebilir. 

 

 

Üyeliğin sona ermesi  

MADDE 9-  

(1) MTK Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin ilgili hükümleri ile MKT Yönetmeliğinin 

15 inci maddesi hükümleri doğrultusunda üyelik sona erdirilebilir. MKT üyeliği, 

a) Bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemelerde belirlenen MKT üyeliği şartlarından 

herhangi birinin kaybedildiğinin Takasbank tarafından tespit edilmesi, 

b) Bu Prosedür veya ilgili diğer düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi nedeniyle MKT sisteminin güvenli ve kesintisiz işlemesini tehlikeye 

düşürecek önemli nitelikte risklerin ortaya çıktığının Takasbank tarafından tespit edilmesi, 

c) MKT Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde 

faaliyetleri kısıtlanan MKT üyelerinin aynı maddenin altıncı fıkrası ile kendilerine verilen 

azami altı aylık süre içinde ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması, 

ç) MKT üyesinin kendisinin talep etmesi, hallerinde Yönetim Kurulu kararı ile sona 

erdirilebilir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. Üyelikten ayrılma talebinin Prosedür ve ilgili diğer 

düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde 

üyeye bu yükümlülüklerini tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük 

süre verilir. Verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı 

olarak Takasbank’a bildirir, bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu 

toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini 

tamamıyla yerine getirmeyen üyeler ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan 

sonra üyelikten çıkmak için tekrar başvuruda bulunabilir.  

(3) Takasbank, bir MKT üyesinin üyeliğini sona erdirirken Borsa’nın görüşünü alır. 

(4) Takasbank, MKT üyeliği sona erdirilenlerin, takasını gerçekleştirdiği işlemci 

kuruluşlara ait işlemlerin düzenli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini teminen, ilgili 

işlemci kuruluşlara ve onların müşterilerine ait pozisyonların başka bir genel MKT üyesine 

devri de dâhil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri almaya yetkilidir. 

(5) MKT üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda dâhi, üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin 

Yönetim Kurulu kararı tarihine kadar yapılmış işlemlerle ilgili söz konusu kuruluşun 

Takasbank’a karşı bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleri 

devam eder. 

(6) MKT üyeliği sona erdirilen üye hakkında; Kurul, ilgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile ilgili piyasa yöneticisinin ivedilikle bilgilendirilmesi zorunludur. 



Ödünç Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

 

Garanti Fonuna İlişkin Esaslar 

Genel Esaslar 

MADDE 36- 

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca karara 

bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz 

kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi 

devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ayın ilk iş günü gün 

sonu işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT 

üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar 

MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

Garanti Fonuna İlişkin Esaslar 

Genel Esaslar 

MADDE 36- 

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için 

süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, 

talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması 

halinde,  talepte bulunulan ayın ilk iş günü gün sonu işlemleri kapsamında hesaplanan 

itibarıyla güncellenen garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Üyelikten 

ayrılma talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması durumunda 

ise bu oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel garanti 

fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma 

talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 



Tezgahüstü Türev Araçlar Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik 

Karşılaştırma Tablosu 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini 

sona erdirmeye izin verebilir. 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. Üyelikten ayrılma talebinin Prosedür ve ilgili diğer 

düzenlemeler kapsamındaki tüm yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde 

üyeye bu yükümlülüklerini tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük 

süre verilir. Verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı 

olarak Takasbank’a bildirir, bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu 

toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini 

tamamıyla yerine getirmeyen üyeler ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan 

sonra üyelikten çıkmak için tekrar başvuruda bulunabilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 40-  

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca karara 

bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz 

kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi 

devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ay itibariyla 

yatırılmış olması gereken garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Takasbank 

tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden 

ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine 

kabul edilmeyebilir. 

 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 40-  

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak bu Prosedür ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için 

süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, 

talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması 

halinde,  talepte bulunulan ay itibariyle yatırılmış olması gereken ayın ilk iş günü gün sonu 

işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Üyelikten ayrılma talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması 

durumunda ise bu oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel 

garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma 

talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 



BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi  

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 
 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini 

sona erdirmeye izin verebilir. 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. 

Üyelikten ayrılma talebinin yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde üyeye bu yükümlülüklerini 

tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük süre verilir. Verilen süre 

içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı olarak Takasbank’a bildirir, 

bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele 

alınır. 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirmeyen üyeler 

ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan sonra üyelikten çıkmak için tekrar 

başvuruda bulunabilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 42-  

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca karara 

bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz 

kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam 

eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ay itibariyle yatırılmış olması 

gereken garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Takasbank tarafından muhtemel 

garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma 

talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 42-  

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için 

süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, 

talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması 

halinde,  talepte bulunulan ay itibariyle yatırılmış olması gereken ayın ilk iş günü gün sonu 

işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Üyelikten ayrılma talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması 

durumunda ise bu oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel 

garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma 

talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 



BİAŞ Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 

 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini 

sona erdirmeye izin verebilir. 

 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. 

Üyelikten ayrılma talebinin yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde üyeye bu yükümlülüklerini 

tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük süre verilir. Verilen süre 

içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı olarak Takasbank’a bildirir, 

bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele 

alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirmeyen üyeler 

ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan sonra üyelikten çıkmak için tekrar 

başvuruda bulunabilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 43-  

 

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca karara 

bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz 

kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam 

eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ay itibariyle yatırılmış olması 

gereken garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Takasbank tarafından muhtemel 

garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma 

talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 43-  

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için 

süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, 

talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması 

halinde,  talepte bulunulan ay itibariyle yatırılmış olması ayın ilk iş günü gün sonu 

işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Üyelikten ayrılma talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması 

durumunda ise bu oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel 

garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma 

talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 



BİAŞ SWAP Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 
 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 10-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, bu Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini 

sona erdirmeye izin verebilir. 

 

 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 10-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. 

Üyelikten ayrılma talebinin yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde üyeye bu yükümlülüklerini 

tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük süre verilir. Verilen süre 

içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı olarak Takasbank’a bildirir, 

bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele 

alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirmeyen üyeler 

ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan sonra üyelikten çıkmak için tekrar 

başvuruda bulunabilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 33-  

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca karara 

bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, 

ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz 

kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam 

eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ayın ilk iş günü gün sonu 

işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT 

üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT 

üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 33-  

 (3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için 

süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, 

talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde 

talepte bulunulan ayın ilk iş günü gün sonu işlemleri kapsamında hesaplanan itibarıyla 

güncellenen garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Üyelikten ayrılma 

talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması durumunda ise bu 

oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu 

yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde 

bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 



BİAŞ Para Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 
 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 10-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, bu Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. 

 

 

 

 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 10-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini 

sona erdirmeye izin verebilir. 

Üyelikten ayrılma talebinin yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde üyeye bu yükümlülüklerini 

tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük süre verilir. Verilen süre 

içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı olarak Takasbank’a bildirir, 

bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu toplantısında Üyenin ayrılma talebi ele 

alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirmeyen üyeler 

ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan sonra üyelikten çıkmak için tekrar 

başvuruda bulunabilir. 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 29-  

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca 

karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından 

kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT 

üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz 

çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ay 

itibariyle yatırılmış olması gereken garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT 

üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar 

MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 29-  

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz Yönetim 

Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu 

tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş 

MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde 

henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde,  talepte 

bulunulan ay itibariyle yatırılmış olması gereken ayın ilk iş günü itibarıyla güncellenen 

garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. Üyelikten ayrılma talebinin sözkonusu 

yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması durumunda ise bu oranlar üç ve dört katı 

olarak uygulanır. Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden 

kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen 

kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 



BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 
 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin sona ermesi  

MADDE 14 –  

Merkezi Takas Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin ilgili hükümleri ile Merkezi Karşı 

Taraf Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri doğrultusunda üyelik sona erdirilebilir. 

 

 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 14-  

Merkezi Takas Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin ilgili hükümleri ile Merkezi Karşı 

Taraf Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri doğrultusunda üyelik sona 

erdirilebilir. 

(1) MKT üyeliği, 

a) Bu Yönerge ve ilgili diğer düzenlemelerde belirlenen MKT üyeliği şartlarından 

herhangi birinin kaybedildiğinin Takasbank tarafından tespit edilmesi, 

b) Bu Yönerge veya ilgili diğer düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi nedeniyle MKT sisteminin güvenli ve kesintisiz işlemesini tehlikeye 

düşürecek önemli nitelikte risklerin ortaya çıktığının Takasbank tarafından tespit 

edilmesi, 

c) MKT Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde 

faaliyetleri kısıtlanan MKT üyelerinin aynı maddenin altıncı fıkrası ile kendilerine 

verilen azami altı aylık süre içinde ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması, 

ç) MKT üyesinin kendisinin talep etmesi, hallerinde Yönetim Kurulu kararı ile sona 

erdirilebilir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT 

üyeliğini sona erdirmek isteyen ilgili üyenin Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde 

Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. 

Üyelikten ayrılma talebinin yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde üyeye bu yükümlülüklerini 

tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük süre verilir. Verilen süre 

içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı olarak Takasbank’a 

bildirir, bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu toplantısında Üyenin 

ayrılma talebi ele alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini tamamıyla yerine 

getirmeyen üyeler ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan sonra üyelikten 

çıkmak için tekrar başvuruda bulunabilir.  

(3) Takasbank, bir MKT üyesinin üyeliğini sona erdirirken Borsa’nın görüşünü alır. 

(4) Takasbank, MKT üyeliği sona erdirilenlerin, takasını gerçekleştirdiği işlemci 

kuruluşlara ait işlemlerin düzenli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini teminen, ilgili 

işlemci kuruluşlara ve onların müşterilerine ait pozisyonların başka bir genel MKT 

üyesine devri de dâhil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri almaya yetkilidir. 



BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 
 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

(5) MKT üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda dâhi, üyeliğin sona erdirilmesine 

ilişkin Yönetim Kurulu kararı tarihine kadar yapılmış işlemlerle ilgili söz konusu 

kuruluşun Takasbank’a karşı bu Yönergeve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki 

yükümlülükleri devam eder. 

(6) MKT üyeliği sona erdirilen üye hakkında; Kurul, ilgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile ilgili piyasa yöneticisinin ivedilikle bilgilendirilmesi zorunludur.  

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 34-  

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca 

karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından 

kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT 

üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz 

çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ay 

itibarıyla yatırılmış olması gereken garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT 

üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar 

MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 34-  

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi 

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının 

iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu 

yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut 

olmaması halinde,  talepte bulunulan ay itibarıyla yatırılmış olması gereken ayın ilk iş 

günü gün sonu işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi 

takdirde üç katıdır. Üyelikten ayrılma talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine 

getirilmeden yapılması durumunda ise bu oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. 

Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT 

üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar 

tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 



Ödünç Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 

 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 
 

 

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin sona ermesi  

MADDE 9-  

(1) MTK Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin ilgili hükümleri ile MKT Yönetmeliğinin 

15 inci maddesi hükümleri doğrultusunda üyelik sona erdirilebilir. 

 

 

Üyeliğin sona ermesi  

MADDE 9-  

(1) MTK Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin ilgili hükümleri ile MKT 

Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükümleri doğrultusunda üyelik sona erdirilebilir. 

MKT üyeliği, 

a) Bu Yönerge ve ilgili diğer düzenlemelerde belirlenen MKT üyeliği şartlarından 

herhangi birinin kaybedildiğinin Takasbank tarafından tespit edilmesi, 

b) Bu Yönerge veya ilgili diğer düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi nedeniyle MKT sisteminin güvenli ve kesintisiz işlemesini tehlikeye 

düşürecek önemli nitelikte risklerin ortaya çıktığının Takasbank tarafından tespit 

edilmesi, 

c) MKT Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde 

faaliyetleri kısıtlanan MKT üyelerinin aynı maddenin altıncı fıkrası ile kendilerine 

verilen azami altı aylık süre içinde ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması, 

ç) MKT üyesinin kendisinin talep etmesi, hallerinde Yönetim Kurulu kararı ile sona 

erdirilebilir. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. 

Üyelikten ayrılma talebinin yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde üyeye bu yükümlülüklerini 

tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük süre verilir. Verilen süre 

içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı olarak Takasbank’a 

bildirir, bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu toplantısında Üyenin 

ayrılma talebi ele alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini tamamıyla yerine 

getirmeyen üyeler ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan sonra üyelikten 

çıkmak için tekrar başvuruda bulunabilir.  

(3) Takasbank, bir MKT üyesinin üyeliğini sona erdirirken Borsa’nın görüşünü alır. 

(4) Takasbank, MKT üyeliği sona erdirilenlerin, takasını gerçekleştirdiği işlemci 

kuruluşlara ait işlemlerin düzenli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini teminen, ilgili 

işlemci kuruluşlara ve onların müşterilerine ait pozisyonların başka bir genel MKT 

üyesine devri de dâhil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri almaya yetkilidir. 

(5) MKT üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda dâhi, üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin 

Yönetim Kurulu kararı tarihine kadar yapılmış işlemlerle ilgili söz konusu kuruluşun 
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Takasbank’a karşı bu Yönergeve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki 

yükümlülükleri devam eder. 

(6) MKT üyeliği sona erdirilen üye hakkında; Kurul, ilgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile ilgili piyasa yöneticisinin ivedilikle bilgilendirilmesi zorunludur. 

 

 

Garanti Fonuna İlişkin Esaslar 

Genel Esaslar 

MADDE 27- 

(2) MKT üyelerinin garanti fonu/fonları katkı payları, yatırılmış ve talep edilmesi halinde 

yatırılacak ilave garanti fonu katkı paylarından oluşur. Garanti Fonunun MKT 

Yönetmeliği, Yönerge ve Prosedür hükümleri çerçevesinde kullanılması durumunda, 

MKT üyelerinden yatırılmış garanti fonu katkı payı tutarını geçmemek üzere ilave katkı 

yatırmaları istenebilir. 1 Nisan-31 Mart tarihleri arasındaki bir yıllık dönem içinde 

Üyelerden en fazla dört sefer ilave katkı payı yatırmaları istenebilir. Bir seferde talep 

edilebilecek ilave garanti fonu katkı payı, her bir üye için, talebe mesnet teşkil eden 

temerrütlerin vuku bulduğu ay için hesaplanmış yatırılması gereken garanti fonu katkı payı 

tutarını aşamaz. İlave garanti fonu katkı payı tutarı, bir kez yatırılmış tutarın tamamı olarak 

veya dilimler halinde toplam yatırılmış tutarı geçmemek şartıyla birden çok kez talep 

edilebilir. Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim 

Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu 

tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre 

verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep 

tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, 

talepte bulunulan ay itibarıyla yatırılmış olması gereken garanti fonu tutarının iki katı, aksi 

takdirde üç katıdır. Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden 

kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu 

değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir 

(3)Temerrüde düşen üyenin teminatları, garanti fonu katkısı ve Takasbank tarafından 

ÖPP’deki karşılanmış riskler için yapılan sermaye tahsisi yetersiz kalmadıkça, diğer 

üyelerin garanti fonu katkılarına başvurulmaz. 

(4)ÖPP üyeliği sonlanan üyelerin garanti fonu katkı payının geri ödeme esasları hakkında 

MKT Yönetmeliği 33 üncü madde hükümleri uygulanır. 

(5)Üyeler tarafından garanti fonuna yatırılacak katkı paylarının, kendi mülkiyetlerindeki 

varlıklardan karşılanması esastır. 

(6)ÖPP garanti fonu, Takasbank tarafından temsil ve idare edilir. 

(7)Garanti fonundaki varlıklar amacı dışında kullanılamaz. 

 

 

Garanti Fonuna İlişkin Esaslar 

Genel Esaslar 

MADDE 27- 

(2) MKT üyelerinin garanti fonu/fonları katkı payları, yatırılmış ve talep edilmesi 

halinde yatırılacak ilave garanti fonu katkı paylarından oluşur. Garanti Fonunun MKT 

Yönetmeliği, Yönerge ve Prosedür hükümleri çerçevesinde kullanılması durumunda, 

MKT üyelerinden yatırılmış garanti fonu katkı payı tutarını geçmemek üzere ilave katkı 

yatırmaları istenebilir. 1 Nisan-31 Mart tarihleri arasındaki bir yıllık dönem içinde 

Üyelerden en fazla dört sefer ilave katkı payı yatırmaları istenebilir. Bir seferde talep 

edilebilecek ilave garanti fonu katkı payı, her bir üye için, talebe mesnet teşkil eden 

temerrütlerin vuku bulduğu ay için hesaplanmış yatırılması gereken garanti fonu katkı 

payı tutarını aşamaz. İlave garanti fonu katkı payı tutarı, bir kez yatırılmış tutarın tamamı 

olarak veya dilimler halinde toplam yatırılmış tutarı geçmemek şartıyla birden çok kez 

talep edilebilir.  

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi 

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının 

iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu 

yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut 

olmaması halinde,  talepte bulunulan  ay itibarıyla yatırılmış olması gereken ayın ilk iş 

günü itibarıyla güncellenen garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Üyelikten ayrılma talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmeden yapılması 

durumunda ise bu oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. Takasbank tarafından 

muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT üyeliğinden ayrıldığı 

veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar MKT üyeliğine 

kabul edilmeyebilir. 

(34)Temerrüde düşen üyenin teminatları, garanti fonu katkısı ve Takasbank tarafından 

ÖPP’deki karşılanmış riskler için yapılan sermaye tahsisi yetersiz kalmadıkça, diğer 

üyelerin garanti fonu katkılarına başvurulmaz. 

(45)ÖPP üyeliği sonlanan üyelerin garanti fonu katkı payının geri ödeme esasları 

hakkında MKT Yönetmeliği 33 üncü madde hükümleri uygulanır. 

(56)Üyeler tarafından garanti fonuna yatırılacak katkı paylarının, kendi 

mülkiyetlerindeki varlıklardan karşılanması esastır. 
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(6 7)ÖPP garanti fonu, Takasbank tarafından temsil ve idare edilir. 

(7 8)Garanti fonundaki varlıklar amacı dışında kullanılamaz. 
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Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona erdirmek 

isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyen ilgili üyenin, Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde Yönetim Kurulu, MKT 

üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. 

 

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

MADDE 14-  

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde MKT üyeliğini sona 

erdirmek isteyenler, durumu Takasbank’a yazılı olarak bildirir. Şu kadar ki, MKT 

üyeliğini sona erdirmek isteyen ilgili üyenin Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır. Bu hallerde 

Yönetim Kurulu, MKT üyeliğini sona erdirmeye izin verebilir. 

Üyelikten ayrılma talebinin yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamındaki tüm 

yükümlülükler yerine getirilmeden yapılması halinde üyeye bu yükümlülüklerini 

tamamlaması için, talebi bildirdiği tarihten itibaren 30 günlük süre verilir. Verilen süre 

içerisinde yükümlülüklerini yerine getiren üye durumu yazılı olarak Takasbank’a 

bildirir, bildirim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim Kurulu toplantısında Üyenin 

ayrılma talebi ele alınır.  30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini tamamıyla yerine 

getirmeyen üyeler ancak tüm pozisyon ve yükümlülüklerini kapattıktan sonra üyelikten 

çıkmak için tekrar başvuruda bulunabilir. 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 34-  

(3) Üyelikten ayrılma talebinde bulunan ancak bu talepleri henüz Yönetim Kurulu’nca 

karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi Yönetim Kurulu tarafından 

kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının iadesi için süre verilmiş MKT 

üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu yükümlülüğü, talep tarihinde henüz 

çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut olmaması halinde, talepte bulunulan ay 

itibariyle yatırılmış olması gereken garanti fonu tutarının iki katı, aksi takdirde üç katıdır. 

Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT 

üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar tekrar 

MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 

 

 

 

Garanti Fonu ve genel esasları 

MADDE 34-  

(3) Üyelikten ayrılma talebini de bulunan ancak Yönerge ve ilgili diğer düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ileten ve bu talepleri henüz 

Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmamış veya MKT üyeliğinden ayrılma talebi 

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, ancak yatırılmış garanti fonu katkı payının 

iadesi için süre verilmiş MKT üyelerinin maruz kalabileceği maksimum garanti fonu 

yükümlülüğü, talep tarihinde henüz çözümlenmesi devam eden bir temerrüdün mevcut 

olmaması halinde,  talepte bulunulan ay itibariyle yatırılmış olması gereken ayın ilk iş 

günü gün sonu işlemleri kapsamında hesaplanan garanti fonu tutarının iki katı, aksi 

takdirde üç katıdır. Üyelikten ayrılma talebinin sözkonusu yükümlülüklerin yerine 

getirilmeden yapılması durumunda ise bu oranlar üç ve dört katı olarak uygulanır. 

Takasbank tarafından muhtemel garanti fonu yükümlülüklerinden kaçınmak için MKT 

üyeliğinden ayrıldığı veya ayrılma talebinde bulunduğu değerlendirilen kuruluşlar 

tekrar MKT üyeliğine kabul edilmeyebilir. 
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