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*BSEBRH1K84*

Genel Mektup :      İstanbul, 

FON PLATFORMLARI EKİBİ

Konu : Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Uygulama Esasları Değişikliği Hk.                                            

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Katılım Bankaları
Portföy Yönetim Şirketleri                                            

Sayın Genel Müdür,
            

TEFAS hizmetinin geliştirilmesi kapsamında Uygulama Esasları'nda değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda 
TEFAS'ın işleyişini kolaylaştırmak ve talimat iptallerinin azalmasını sağlamak amacıyla işlem limiti 
hesaplamasına yalnızca "valör günü gelen TL satış talimatları"nın dâhil edilmesi çerçevesinde düzenleme 
yapılmıştır.
 
Bununla birlikte TEFAS'ta uygulanan temerrüt hükümlerinin detaylandırılması ve olağanüstü durumlarda 
Takasbank tarafından gerekli müdahalelerin yapılabilmesine ilişkin hükümler eklenmiş olup, değişiklikler 
ekli "TEFAS Uygulama Esasları Değişiklik Karşılaştırma Tablosu"nda yer almaktadır.
 
Bahsedilen değişiklikler, 20/06/2022 tarihinde uygulamaya alınacak olup aynı tarih itibarıyla söz konusu 
değişiklikleri içeren "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları"na Bankamız 
internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılabilecektir.
 
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Zehra Zeynep ÖÇAL
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :TEFAS Uygulama Esasları Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (3 Sayfa)

1800 17/06/2022

http://www.takasbank.com.tr/


Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Uygulama Esasları Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 

1 
 

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) 
Uygulama Esasları 

MEVCUT 

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) 
Uygulama Esasları  

YENİ 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MADDE 19- İşlem ve fonlama limiti tahsisi ile teminatlar 

8) Platforma iletilen her alım talimatı için üye bazında işlem limiti 
kontrolü yapılır. İşlem limiti aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
 
İşlem Limiti = Kullanılabilecek fonlama limiti + TL ve yabancı 
para nakit borç kapatma hesap bakiyesi + valör günü gelen satış 
talimatları toplamı - eşleşen alım talimatları toplamı 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MADDE 22- Temerrüt esasları 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MADDE 19- İşlem ve fonlama limiti tahsisi ile teminatlar 

8) Platforma iletilen her alım talimatı için üye bazında işlem limiti 
kontrolü yapılır. İşlem limiti aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
 
İşlem Limiti = Kullanılabilecek fonlama limiti + TL ve 
yabancı para nakit borç kapatma hesap bakiyesi + valör günü 
gelen TL satış talimatları toplamı - eşleşen alım talimatları 
toplamı 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MADDE 22- Temerrüt esasları 

10) Temerrüdün valör tarihinde kapanmaması durumunda üyeye 
temerrüt halini sona erdirmesi için en geç valör tarihini takip 
eden iş günü saat 11.00’e kadar Takasbank tarafından süre 
verilir. Verilen süre sonuna kadar temerrüt halinin sona 
erdirilmemesi halinde Takasbank tarafından üyenin 
teminatlarına başvurulur. Üyenin 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, teminat konusu malvarlığını en iyi 
gayret göstererek organize ve/veya tezgahüstü piyasalardan 
satarak satım bedelinden temerrüt tutarını tahsil etme hakkına 
sahiptir. Takasbank, mütemerrit TEFAS üyesinin hangi 
teminatlarının nakde çevrileceğine likiditesi ve piyasalara 
etkilerini göz önünde bulundurarak karar verir. 
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Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) 
Uygulama Esasları 

MEVCUT 

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) 
Uygulama Esasları  

YENİ 

 
10) Yükümlülüğünü yerine getirdiği halde, karşı tarafın temerrüde 

düşmesi nedeniyle valör gününde alacağını alamayan üyeye, 
temerrüde düşen üyeden tahsil edilen temerrüt faizinin 2/3’ü, 
mağduriyet ödemesi olarak Takasbank nezdindeki serbest cari 
hesabına ödenir. Mağduriyet ödemesinin yapılabilmesi için, aynı 
gün yapılamayan teslim ya da ödemenin; Takasbank, MKK ve 
TCMB’nin sisteminde meydana gelen sorunlardan 
kaynaklanmaması ve temerrüde düşen üyenin yazılı itirazının 
geçersiz kabul edilerek temerrüt faizinin tahsil edilmesi 
gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
8) Temerrüt faizi tahakkuk ettirilen üyelerin, temerrüt itirazının 
olması durumunda, neden ve açıklamalarını içeren yazılı 
temerrüt itirazı talepleri, Takasbank tarafından değerlendirilerek 
uygun bulunması halinde temerrüt iptal edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) 10)Yükümlülüğünü yerine getirdiği halde, karşı tarafın 
temerrüde düşmesi nedeniyle valör gününde alacağını 

alamayan üyeye, temerrüde düşen üyeden tahsil edilen temerrüt 

faizinin 2/3’ü, mağduriyet ödemesi olarak Takasbank 

nezdindeki serbest cari hesabına ödenir. Ancak, mağduriyet 
ödemesi almak istemeyen üyenin, bu talebini yazılı olarak 

Takasbank’a bildirmesi halinde kendisine ödeme yapılmaz. 
Mağduriyet tutarları günlük bazda hesaplanır. Mağduriyet 

ödemesinin yapılabilmesi için, aynı gün yapılamayan teslim ya 
da ödemenin; Takasbank, MKK ve TCMB’nin sisteminde 

meydana gelen sorunlardan kaynaklanmaması ve temerrüde 
düşen üyenin yazılı itirazının geçersiz kabul edilerek temerrüt 

faizinin tahsil edilmesi gerekmektedir. 
 

12) 8) Temerrüt faizi tahakkuk ettirilen üyelerin eden üye, temerrüt 
itirazının olması durumunda, neden ve açıklamalarını içeren 

yazılı temerrüt itirazı talepleri itiraz nedenini ve açıklamalarını 

içeren bir yazı ile temerrüt tahakkuk tarihinden itibaren en geç 
3 iş günü içerisinde Takasbank’a başvurabilir. Takasbank 

tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde temerrüt 

iptal edilir. Takasbank bünyesinde oluşturulan Temerrüt 

Komitesi tarafından yapılan değerlendirmede itirazın haklı 
bulunması durumunda temerrüt faizi uygulanmaz, tahsil 

edilmiş olması halinde ilgili tutar üyeye iade edilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

MADDE 25- Yürürlük 

1) Uygulama Esasları, Yönetim Kurulu onayını takiben Takasbank 
tarafından duyurulan tarihte yürürlüğe girer. 
 

MADDE 26- Yürütme 
1) Uygulama Esaslarına ilişkin hükümleri Takasbank Yönetim 

Kurulu yürütür. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

MADDE 25- Olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler 

1) Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun 
işlerliği ve güvenirliğinin olumsuz etkileneceğini öngördüğü 
olağanüstü durumların varlığı halinde alınacak önlemleri 
belirlemeye ve bu önlemleri uygulamaya yetkilidir. Söz konusu 
durumlarda işlem saatlerinin değiştirilmesi, talimat iletiminin 
durdurulması ve diğer her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

MADDE 265- Yürürlük 

1) Uygulama Esasları, Yönetim Kurulu onayını takiben 
Takasbank tarafından duyurulan tarihte yürürlüğe girer. 
 

MADDE 276- Yürütme 
1) Uygulama Esaslarına ilişkin hükümleri Takasbank Yönetim 

Kurulu yürütür. 
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