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*BSR56L8RJB*

Genel Mektup :      İstanbul, 

MERKEZİ RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

Konu : VİOP Prosedür Değişikliği Hk.                                            

İlgili : Bankalar ve Aracı Kurumlar                                            

Sayın Genel Müdür,

Merkezi karşı taraf hizmeti verilen piyasalarda risk ve teminat yönetimi faaliyetlerinin yanı sıra fiyat 
oluşumlarında gözlemlenen anomalilerin engellenmesi, üyelerin kendi taraflarında yaptıkları risk yönetimi 
faaliyetlerine katkı sağlanması ve üyelerin VİOP'ta alabilecekleri pozisyonlarının karşılığında hesaplanan 
risklerin belirlenen sınırları aşmasının engellenmesi amacıyla bazı düzenleme değişikliklerine gidilmiştir. 

Bu kapsamda;

 Pay dayanak varlıklar için halen endeks için kullanılan yapıya benzer bir yapı geliştirilmiştir. Buna 
göre tüm pay dayanak varlıklar için tarihsel açık pozisyon verileri dikkate alınarak maktu bir sicil 
limiti getirilmiş, bu maktu limitin aşılması halinde ise sınır açık pozisyonun % 10'u olarak 
belirlenmiştir. Bahse konu iki sınırın, yapılacak gün sonu kontrollerinde  aynı anda aşılması 
durumunda ilgili sicilin pozisyon artırıcı emir iletimi kısıtlanmakta, pozisyonları kapatması içinse bir 
günlük süre verilmektedir.

 Diğer dayanak varlıklar için geçerli olan limitler de tarihsel açık pozisyonlar dikkate alınarak gözden 
geçirilmiş ve aşım halinde uygulanacak sınır, pay dayanak varlıklar ile uyumlu olarak % 10 
seviyesine indirilmiştir.

 Risk limitini aşan üyelere yönelik geçerli olan uygulamalar sıkılaştırılmıştır. Buna göre üye risk 
limitinin aşılması durumunda alınan ek teminat oranları artırılmış, aşım limiti % 300 düzeyinden, % 
200 düzeyine indirilmiştir. Toplam risk limitinin ve VİOP risk limitinin eşanlı olarak % 200'ün 
üzerinde aşılması durumunda VİOP'ta pozisyon artırıcı emir iletiminin engellenmesine, alınan 
teminatların % 100'e kadar artırılmasına yönelik mevzuata hükümler eklenmiştir.

 Üyelerin yeni uygulamalara yönelik kendi taraflarındaki iş süreçlerini oluşturmalarını teminen, yeni 
sicil bazında pozisyon limitlerinin geçerlilik tarihi 04.01.2023 olarak, risk limitinin aşılması 
durumunda emir iletiminin durdurulması ve pozisyon kapatılması ile ilgili süreçlerin ise iki ay sonra 
yürürlüğe alınması planlanmıştır. 
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Bahse konu değişiklikleri içeren prosedür karşılaştırma ve dayanak varlık bazında adet limit tabloları ekte 
yer almaktadır.
 
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Murat GÖRGÜN
Genel Müdür Yardımcısı

Avşar R. SUNGURLU
Genel Müdür 

Yönetim Kurulu Üyesi

Ek :
1- VİOP Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (7 Sayfa)
2- Sözleşme Adet Limitleri (2 Sayfa)
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EK-1

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’NİN BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI’NDA 
YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN TAKAS ESASLARI PROSEDÜRÜ

Madde İçeriği – Eski Hali Madde İçeriği – Yeni Hali

Sicil bazında pozisyon limiti
MADDE 24- (1) Sicil bazında pozisyon limiti, aynı dayanak varlığa bağlı 
tüm sözleşmeler için bir yatırımcıya ait sicile bağlı tüm hesaplarda 
alınabilecek aynı yönlü pozisyonların karşılık gelebileceği azami dayanak 
varlık sayısıdır.
(2) Pozisyon limiti kontrollerinde aynı varlığa dayalı sözleşmelerdeki 
aynı yönlü pozisyonlar (“Uzun Alım Opsiyonu Pozisyonu + Kısa Satım 
Opsiyonu Pozisyonu + Uzun Vadeli İşlem Pozisyonu” veya “Kısa Alım 
Opsiyonu Pozisyonu + Uzun Satım Opsiyonu Pozisyonu + Kısa Vadeli 
İşlem Pozisyonu”) birlikte değerlendirilir ve yüksek olan miktar pozisyon 
limiti kontrolünde dikkate alınır.
(3)  Sözleşme bazında limitler aşağıdaki şekilde uygulanır.

Sözleşme Sicil bazında pozisyon 
limiti

Sicil bazında limitin 
aşılması halinde 

uygulanacak üst limit

Pay vadeli 
işlem ve 
opsiyon

Her dayanak varlık için 
MKK tarafından açıklanan 
fiili dolaşımdaki pay 
miktarının % 3’üne denk 
gelen dayanak varlık 
sayısıdır.

Altın 
vadeli 

5.000.000 adet - Piyasadaki ilgili 
dayanak varlığa bağlı 
sözleşmelerde, aynı yönlü 

Sicil bazında pozisyon limiti
MADDE 24- (1) Sicil bazında pozisyon limiti, aynı dayanak varlığa bağlı 
tüm sözleşmeler için bir yatırımcıya ait sicile bağlı tüm hesaplarda 
alınabilecek aynı yönlü pozisyonların karşılık gelebileceği azami dayanak 
varlık sayısıdır.
(2) Pozisyon limiti kontrollerinde aynı varlığa dayalı sözleşmelerdeki aynı 
yönlü pozisyonlar (“Uzun Alım Opsiyonu Pozisyonu + Kısa Satım 
Opsiyonu Pozisyonu + Uzun Vadeli İşlem Pozisyonu” veya “Kısa Alım 
Opsiyonu Pozisyonu + Uzun Satım Opsiyonu Pozisyonu + Kısa Vadeli 
İşlem Pozisyonu”) birlikte değerlendirilir ve yüksek olan miktar pozisyon 
limiti kontrolünde dikkate alınır.
(3)  Sözleşme bazında limitler aşağıdaki şekilde uygulanır. Sicil bazında 
maktu pozisyon limiti ile sicil bazında limitin aşılması halinde 
uygulanacak üst limitin birlikte aşımı sicil bazında pozisyon limit aşımı 
(depasman) olarak kabul edilir. 

Sözleşme Sicil bazında pozisyon 
limiti

Sicil bazında limitin 
aşılması halinde 

uygulanacak üst limit

Pay 
Vadeli 
İşlem ve 
Opsiyon 
Sözleşmel
eri

Her dayanak varlık için 
MKK tarafından açıklanan 
fiili dolaşımdaki pay 
miktarının % 3’üne denk 
gelen dayanak varlık 
sayısıdır.
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işlem ve 
opsiyon

toplam açık pozisyonun 
%20’si

Buğday 
ELÜS 
vadeli 
işlem 
sözleşmesi

15.000 adet - Piyasadaki ilgili 
dayanak varlığa bağlı 
sözleşmelerde, aynı yönlü 
toplam açık 
pozisyonunun %20’si

Ege 
Pamuk 
vadeli 
işlem 
sözleşmesi

3.000 adet - Piyasadaki ilgili 
dayanak varlığa bağlı 
sözleşmelerde, aynı yönlü 
toplam açık 
pozisyonunun %20’si

Diğer 
vadeli 
işlem ve 
opsiyon

Aynı varlığa dayalı 
sözleşmelerdeki aynı yönlü 
pozisyonlar bazında 50.000 
sözleşmedir. 

Aynı dayanak varlığa bağlı 
ancak sözleşme 
büyüklükleri farklı olan 
nakdi uzlaşmalı 
sözleşmelerde, sicil bazında 
pozisyon limitlerine ilişkin 
azami dayanak varlık sayısı 
standart sözleşmelerin denk 

- Piyasadaki ilgili 
dayanak varlığa bağlı 
sözleşmelerde, aynı yönlü 
toplam açık pozisyonun 
%20’si
- Üye başvurusu 
üzerine gerçek kişilerde 
100.000, tüzel kişilerde 
150.000, banka ve aracı 
kurum statüsündeki yerli 
ve yabancı yatırım 
kuruluşları için 250.000 
adete kadar limit verilir.

Tüm 
Vadeli 
İşlem ve 
Opsiyon 
Sözleşmel
eri

Her dayanak varlık için 
genel mektupla duyurulacak 
maktu değerlerdir.  

Piyasadaki ilgili dayanak 
varlığa bağlı 
sözleşmelerde aynı yönlü 
toplam açık pozisyonun 
%10’udur. 

Altın 
Vadeli 
İşlem 
Sözleşmel
eri 
(XAUTR
Y)

5.000.000 250.000 adet Piyasadaki ilgili dayanak 
varlığa bağlı 
sözleşmelerde, aynı yönlü 
toplam açık pozisyonun 
%10’udur.

Buğday 
ELÜS 
vadeli 
işlem 
sözleşmesi

15.000 adet Piyasadaki ilgili dayanak 
varlığa bağlı 
sözleşmelerde, aynı 
yönlü toplam açık 
pozisyonunun %20’si

Ege 
Pamuk 
vadeli 
işlem 
sözleşmesi

3.000 adet Piyasadaki ilgili dayanak 
varlığa bağlı 
sözleşmelerde, aynı 
yönlü toplam açık 
pozisyonunun %20’si
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geldiği dayanak varlık sayısı 
üzerinden (50.000 sözleşme 
x sözleşme büyüklüğü) üst 
limiti olarak takip edilir.

(4) Müşterek hesapların almış olduğu pozisyon sayıları, tek bir sicil 
üzerinden takip edilir.
(5) (Değişik: 31.05.2022 tarihli ve 1799 sayılı Genel Mektup ile) Sicil 
bazında pozisyon limitleri, Piyasa’da yaşanan gelişmeler ve Borsa’nın 
görüşü alınarak Genel Müdür tarafından 10 katına kadar artırılabilir.
(6) (Değişik: 06.10.2022 tarihli ve 1821 sayılı Genel Mektup ile) Piyasa 
yapıcı hesaplar için paya dayalı Vadeli işlem ve Opsiyon sözleşmeleri 
hariç limit uygulaması yapılmaz.
(7) Öz sermaye halinde ilgili dayanak varlık pozisyon limiti yeniden 
hesaplanır.
(8) (Eklenen: 10.02.2022 tarihli ve 1770 sayılı Genel Mektup ile) 
Pozisyon limiti kontrollerinde netleştirmeye konu teminat miktarı dikkate 
alınmaz.

Diğer 
Vadeli 
İşlem Ve 
Opsiyon 
Sözleşmel
eri

Aynı varlığa dayalı 
sözleşmelerdeki aynı yönlü 
pozisyonlar bazında 50.000 
10.000 sözleşmedir. 

Aynı dayanak varlığa bağlı 
ancak sözleşme 

büyüklükleri farklı olan 
nakdi uzlaşmalı 

sözleşmelerde, sicil bazında 
pozisyon limitlerine ilişkin 
azami dayanak varlık sayısı 
standart sözleşmelerin denk 

geldiği dayanak varlık 
sayısı üzerinden (10.000 

sözleşme x sözleşme 
büyüklüğü) üst limiti olarak 

takip edilir.

Piyasadaki ilgili dayanak 
varlığa bağlı 
sözleşmelerde, aynı yönlü 
toplam açık pozisyonun 
%10’udur.
Üye başvurusu üzerine 
gerçek kişilerde 100.000, 
tüzel kişilerde 150.000, 
banka ve aracı kurum 
statüsündeki yerli ve 
yabancı yatırım 
kuruluşları için 250.000 
adete kadar limit verilir.

(4) Müşterek hesapların almış olduğu pozisyon sayıları, tek bir sicil 
üzerinden takip edilir.
(5) (Değişik: 31.05.2022 tarihli ve 1799 sayılı Genel Mektup ile)) Sicil 
bazında pozisyon limitleri, Piyasa’da yaşanan gelişmeler ve Borsa’nın 
görüşü alınarak Genel Müdür tarafından 10 katına kadar artırılabilir. Sicil 
bazında maktu pozisyon limitleri üye talebi üzerine 10 katına kadar 
artırılabilir. 2 kattan fazla olan talepler için Borsanın olumlu görüşü 
aranır.
(6) (Değişik: 06.10.2022 tarihli ve 1821 sayılı Genel Mektup ile) Piyasa 
yapıcı hesaplar için paya dayalı Vadeli işlem ve Opsiyon sözleşmeleri 
hariç limit uygulaması yapılmaz.
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Risk limitleri
MADDE 32- (1) (Değişik: 09.06.2017 tarihli ve 1357 sayılı Genel 
Mektup ile) Takasbank, MKT hizmeti verdiği piyasalarda üyelere mali 
yeterlilikleri nispetinde risk limitleri tanımlar. Risk limitleri Üyelerin 
MKT hizmeti verilen piyasalarda taşıdıkları pozisyonlar ile bağlantılı risk 
limiti hesaplamasına esas bulunması gereken teminat tutarları üzerinden 
belirlenir
(2) (Eklenen: 09.06.2017 tarihli ve 1357 sayılı Genel Mektup ile) Risk 
limitleri MKT hizmeti verilen her bir Piyasa için ayrı ayrı olarak 
belirlenir, BISTECH sisteminde limit takibi belirlenen toplam tutar 
üzerinden yapılır.
(3) Her bir Üye için tanınmış olan risk limiti o Üyeye mahsustur ve 
Takasbank tarafından ilgili Üyeye bildirilir.
(4)(Değişik: 09.06.2017 tarihli ve 1357 sayılı Genel Mektup ile, 
15.01.2020 tarihli ve 1608 sayılı Genel Mektup ile) (Değişik: 10.02.2022 
tarihli ve 1770 sayılı Genel Mektup ile)  Üyenin MKT hizmeti verilen 
tüm piyasalarda kendisi ve müşterileri için almış olduğu netleştirmeye 
konu teminat değerleri de dikkate alınarak bulunan tüm pozisyonlardan 
kaynaklı risk limiti hesaplamasına esas bulunması gereken teminat 
tutarının risk limitini aşıp aşmadığı gün içi risk hesaplama anlarında 
kontrol edilir. Akşam seansında yapılan işlemlere ait limit kontrolü gün 
başı ilk risk hesaplama anında kontrol edilir. 

(76) Öz sermaye halinde ilgili dayanak varlık pozisyon limiti yeniden 
hesaplanır.
(87) (Eklenen: 10.02.2022 tarihli ve 1770 sayılı Genel Mektup ile) 
Pozisyon limiti kontrollerinde netleştirmeye konu teminat miktarı dikkate 
alınmaz.
(8) Sicil bazında limit hesaplamasında dikkate alınan  fiili dolaşımdaki 
pay adetleri haftanın son iş günü güncellenir.
(9) Maktu olarak belirlenen limitler piyasa koşulları da gözetilerek ayda 
bir gözden geçirilir.  Gerekli görülmesi halinde bir aylık sürenin bitimi 
beklemeden piyasa şartları doğrultusunda limitler revize edilir.

Risk limitleri
MADDE 32- (1) (Değişik: 09.06.2017 tarihli ve 1357 sayılı Genel 
Mektup ile) Takasbank, MKT hizmeti verdiği piyasalarda üyelere mali 
yeterlilikleri nispetinde risk limitleri tanımlar. Risk limitleri Üyelerin 
MKT hizmeti verilen piyasalarda taşıdıkları pozisyonlar ile bağlantılı risk 
limiti hesaplamasına esas bulunması gereken teminat tutarları üzerinden 
belirlenir
(2) (Eklenen: 09.06.2017 tarihli ve 1357 sayılı Genel Mektup ile) Risk 
limitleri MKT hizmeti verilen her bir Piyasa için ayrı ayrı olarak 
belirlenir, BISTECH sisteminde limit takibi belirlenen toplam tutar 
üzerinden yapılır.
(3) Her bir Üye için tanınmış olan risk limiti o Üyeye mahsustur ve 
Takasbank tarafından ilgili Üyeye bildirilir.
(4)(Değişik: 09.06.2017 tarihli ve 1357 sayılı Genel Mektup ile, 
15.01.2020 tarihli ve 1608 sayılı Genel Mektup ile) (Değişik: 10.02.2022 
tarihli ve 1770 sayılı Genel Mektup ile)  Üyenin MKT hizmeti verilen 
tüm piyasalarda kendisi ve müşterileri için almış olduğu netleştirmeye 
konu teminat değerleri de dikkate alınarak bulunan tüm pozisyonlardan 
kaynaklı risk limiti hesaplamasına esas bulunması gereken teminat 
tutarının risk limitini aşıp aşmadığı gün sonu gün içi risk hesaplama 
anında anlarında kontrol edilir. Akşam seansında yapılan işlemlere ait 
limit kontrolü gün başı ilk risk hesaplama anında kontrol edilir. 
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(5)(Değişik: 09.06.2017 tarihli ve 1357 sayılı Genel Mektup ile) Üyenin 
risk limitini aşması durumunda aşan kısım kademeli olarak bu maddenin 
7 nci fıkrasında belirlenmiş katsayılar ile çarpılır ve elde edilen toplam 
tutar, Üyenin risk limitlerine ilişkin aşımlardan kaynaklanan 
yükümlülüklerinin takip edildiği “ilave işlem teminatı” hesabına 
yansıtılır. İlave işlem teminatı hesabında teminat açığı olan Üyeye 
elektronik ortamda  teminat tamamlama çağrısı yapılır. İlave işlem 
teminatı yükümlülüğünün, teminat tamamlama çağrısını takip eden iş 
günü saat 15:00’a kadar yerine getirilmemesi durumunda temerrüt 
hükümleri uygulanır. 

(6) (Değişik: 08.04.2022 tarihli ve 1790 sayılı Genel Mektup ile) 
Limit/Risk oranının %300’ü aşması durumunda ise teminat bakiyelerinin 
yeterli olup olmadığına bakılmaksızın Üyenin tüm hesapları üzerinden 
emir iletimi engellenebilir. Emir iletimi engellenen hesapların mevcut tüm 
pasif emirleri BISTECH işlem sisteminde otomatik olarak iptal edilir. 
Risk limiti hesaplamasına esas bulunması gereken teminat tutarının, 
üyeye tanımlanan risk limitine oranının % 300 seviyesinin altına inmesi 
durumunda, emir iletimine tekrar izin verilir.

(7)(Değişik: 06.10.2022 tarihli ve 1821 sayılı Genel Mektup ile) Bir 
Üyeye ait tüm hesaplardaki bulunması gereken teminatların toplamının 
Üyenin risk limitine oranı ve ilgili oranlara denk gelen katsayılar aşağıda 
verilmiştir. Her bir aralığa denk gelen tutarlar münhasıran o aralık için 
belirlenmiş katsayılar ile çarpılarak limit aşımı sonucu talep edilecek ilave 
teminat tutarı toplamına ulaşılır. 

 

(5)(Değişik: 09.06.2017 tarihli ve 1357 sayılı Genel Mektup ile) Üyenin 
risk limitini aşması durumunda aşan kısım kademeli olarak bu maddenin 
7 6 ncı fıkrasında belirlenmiş katsayılar ile çarpılır ve elde edilen toplam 
tutar, Üyenin risk limitlerine ilişkin aşımlardan kaynaklanan 
yükümlülüklerinin takip edildiği “ilave işlem teminatı” hesabına 
yansıtılır. İlave işlem teminatı hesabında teminat açığı olan Üyeye 
elektronik ortamda  teminat tamamlama çağrısı yapılır. İlave işlem 
teminatı yükümlülüğünün, teminat tamamlama çağrısını takip eden iş 
günü saat 15:00’a kadar yerine getirilmemesi durumunda temerrüt 
hükümleri uygulanır.

(6)(7)(Değişik: 06.10.2022 tarihli ve 1821 sayılı Genel Mektup ile) Bir 
Üyeye ait tüm hesaplardaki risk limiti hesaplamasına esas bulunması 
gereken teminat tutarlarının toplamının bulunması gereken teminatların 
toplamının Üyenin risk limitine oranı ve ilgili oranlara denk gelen 
katsayılar aşağıda verilmiştir. Her bir aralığa denk gelen tutarlar 
münhasıran o aralık için belirlenmiş katsayılar ile çarpılarak limit aşımı 
sonucu talep edilecek ilave teminat tutarı toplamına ulaşılır. 
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Başlangıç Teminatı / Risk Limiti Oranı Katsayı 

%100 < oran ≤ %130 0,2 

%131 < oran ≤ %150 0,3 

%151 < oran ≤ %200 1,0 

%201 < oran ≤ %300 1,5 

%301 < oran 2,0 

Risk Limiti Hesaplamasına Esas 
Bulunması Gereken Teminat Tutarı 

Başlangıç Teminatı / Risk Limiti Oranı Katsayı 

%100 < oran ≤ %130 0,75 0,2

%131 < oran ≤ %150 1,0 0,3 

%151 < oran ≤ %200 2,0 1,0

%201 < oran 3,0 1,5

(7)(6) (Değişik: 08.04.2022 tarihli ve 1790 sayılı Genel Mektup ile)  
Limit/Risk oranının %300’ü aşması durumunda ise teminat bakiyelerinin 
yeterli olup olmadığına bakılmaksızın Üyenin tüm hesapları üzerinden 
emir iletimi engellenebilir. Emir iletimi engellenen hesapların mevcut tüm 
pasif emirleri BISTECH işlem sisteminde otomatik olarak iptal edilir. 
Risk limiti hesaplamasına esas bulunması gereken teminat tutarının, 
üyeye tanımlanan risk limitine oranının % 300 seviyesinin altına inmesi 
durumunda, emir iletimine tekrar izin verilir. Risk/Limit oranının gün 
sonu risk hesaplama anı için yapılan kontrollerde %200’ü aşması 
durumunda ise, VİOP’ta risk limiti hesaplamasına esas bulunması 
gereken teminat tutarlarının VİOP için tahsis edilen limitin %200’ünü 
aşıp aşmadığı ayrıca kontrol edilir. Risk/limit oranı ile VİOP limitindeki 
aşımların her ikisinin de % 200 oranını aşması durumunda teminat 
bakiyelerinin yeterli olup olmadığına bakılmaksızın üyenin VİOP’taki 
tüm hesapları üzerinden pozisyon arttırıcı emir iletimi engellenir. Emir 
iletimi engellenen hesapların mevcut tüm pasif emirleri BISTECH işlem 
sisteminde otomatik olarak iptal edilir. Bir sonraki gün sonunda yapılan 
kontrollerde ilgili üyenin Risk/Limit oranının % 200’ün altına inmesi 
veya VİOP’ta risk limiti hesaplamasına esas bulunması gereken teminat 
tutarlarının VİOP için tahsis edilen limitin, % 200’ünün altına inmesi 
durumunda, pozisyon artırıcı emir iletimine tekrar izin verilir.
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(8) (Değişik: 06.02.2018 tarihli ve 1403 sayılı Genel Mektup ile, 
08.03.2019 tarihli ve 1528 sayılı Genel Mektup ile, 06.10.2022 tarihli ve 
1821 sayılı Genel Mektup ile) Hesaplanan toplam ilave işlem teminatı 
gereksiniminin en az % 30’unun Türk Lirası teminattan oluşması gerekir. 
İlave işlem teminatı hesabına teminat olarak kabul edilecek varlıklar ile 
teminat değerleme sürecinde bu varlıklara uygulanacak grup limitleri 
aşağıda verilmektedir. Teminatların Üyenin kendisine ait olan veya 
üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu varlıklardan karşılanması 
zorunludur.

(8) (Değişik: 06.02.2018 tarihli ve 1403 sayılı Genel Mektup ile, 
08.03.2019 tarihli ve 1528 sayılı Genel Mektup ile, 06.10.2022 tarihli ve 
1821 sayılı Genel Mektup ile) Hesaplanan toplam ilave işlem teminatı 
gereksiniminin en az % 30’unun Türk Lirası teminattan oluşması gerekir. 
İlave işlem teminatı hesabına teminat olarak kabul edilecek varlıklar ile 
teminat değerleme sürecinde bu varlıklara uygulanacak grup limitleri 
aşağıda verilmektedir. Teminatların Üyenin kendisine ait olan veya 
üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu varlıklardan karşılanması 
zorunludur.
(9)   İlgili üye tarafından söz konusu limit aşımlarının iki işlem günü 
içinde kapatılmadığı durumda, Takasbank hesaplanan ilave işlem teminatı 
tutarını % 100 oranına kadar artırmaya yetkilidir. 

Geçici Madde-
MADDE 69 – (1) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen genel 
mektupla duyurulacak limit değerleri 04.01.2023 tarihinde yürürlüğe 
girer.
(2) Daha önce limit artışı verilen siciller için mevcut artırılmış limitler 
kullanılmaya devam edilir.
(3) 32 nci maddenin yedinci ve dokuzuncu fıkraları  duyurulduğu tarihten 
itibaren iki ay sonra yürürlüğe girer. 
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EK-2

Her bir dayanak varlığa ait pozisyon adedi limitleri aşağıdaki gibidir.

Sözleşme Adet Limitleri
Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri 

(Futures and Options)
Kontratlar
(Contracts) Adet Limitleri

AEFES 1,000
AKBNK 117,000
AKSEN 6,000
ALARK 6,000
ALKIM 1,000
ARCLK 3,000
ASELS 16,000
BIMAS 5,000
CCOLA 1,000

CNHTRY 1,000
DOHOL 68,000
ECILC 6,000

EKGYO 118,000
ELCBASM 1,000
ELCBASQ 250
ELCBASY 100

ENJSA 7,000
EREGL 20,000

EURTRY 50,000
EURUSD 5,000
FROTO 1,000
GARAN 58,000
GBPUSD 5,000
GUBRF 7,000
HALKB 34,000
HEKTS 7,000
ISCTR 70,500
ISFIN 27,000

ISGYO 37,000
KARSN 14,000
KCHOL 19,000
KOZAA 9,000
KOZAL 2,000
KRDMD 33,000



Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)

Sözleşme Adet Limitleri
Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri 

(Futures and Options)
Kontratlar
(Contracts) Adet Limitleri

MGROS 1,000
ODAS 107,000

OYAKC 8,000
PETKM 55,000
PGSUS 1,000

RUBTRY 5,000
SAHOL 64,000
SASA 3,000

SASX10 1,000
SISE 45,000

SKBNK 68,000
SOKM 4,000

TAVHL 6,000
TCELL 22,500
THYAO 35,000
TKFEN 8,000
TLREF 2,500
TOASO 3,000
TRGYO 7,000

TRT020926T17 1,000
TRT131130T14 1,000
TRT200923T18 1,000

TSKB 114,000
TTKOM 24,000
TUPRS 2,000
TURSG 17,000
ULKER 2,000

USDTRY 100,000
USDTRYK 100,000

VAKBN 52,000
VESTL 6,000

X10XBD 1,000
XAGUSD 15,000
XAUTRY 250,000
XAUUSD 6,600
XLBNKD 1,000
XPDUSD 1,000
XPTUSD 1,000
XU030D 30,000
YKBNK 170,000


