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Genel Mektup : İstanbul, 

ÖDÜNÇ PİYASALAR EKİBİ

Konu : Takasbank Ödünç Pay Piyasası Uygulama Esasları Prosedürü ve Seans Saatleri Değişikliği Hk.                                            
İlgili : Aracı Kurumlar                                            

Sayın Genel Müdür,

Malumunuz olduğu üzere, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 04/10/2019 tarihi itibarı ile "gün ortası tek fiyat" ve gün ortası 
"ara" bölümleri kaldırılmış olup kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmaktadır.
 
Takasbank tarafından işletilmekte olan Ödünç Pay Piyasası'nın (ÖPP) etkinliğinin artırılması ve Borsa İstanbul Pay 
Piyasası ile uyum sağlanması amacıyla ÖPP'de saat 09.30-12.00 ve 13.30-16.45 olmak üzere iki seansta yapılan işlemlerin, 
10/05/2021 tarihi itibarı ile 09.30-16.45 saatleri arasında tek seansta yapılmasına karar verilmiştir.
 
ÖPP işlemlerinin tek seansta yapılması kararı ve seans saatlerinin değişikliği ile birlikte Takasbank Ödünç Pay Piyasası 
Uygulama Esasları Prosedürü'nde (ÖPP Prosedürü) revizyona gidilmiştir. ÖPP Prosedürü'nün "Seanslar ve seans 
saatleri" başlıklı 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, "Valör ve vadeler" başlıklı 17 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasında, "Emrin unsurları" başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Emir türleri" başlıklı 20 nci maddesinin 
birinci fıkrasında, "Emirlerin değiştirilmesi" başlıklı 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Teminat ve risk 
değerleme yöntemi" başlıklı 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında ve "Teminat tamamlama çağrısı" başlıklı 34 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasında düzenlemeler yapılmıştır. Sözkonusu değişiklikleri içeren karşılaştırma tablosu ekte yer 
almaktadır.

Yukarıda belirtilmiş olan değişiklikler, 10/05/2021 tarihinde uygulamaya alınacak olup aynı tarih itibarıyla güncellenen 
ÖPP Prosedürü'ne ve yeni ÖPP işlem saatlerine Bankamız internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz,

Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emre KOÇBEY
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Ödünç Pay Piyasası Uygulama Esasları Prosedürü Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu (4 sayfa)
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Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni Açıklama 

Üye temsilcilerine ilişkin esaslar 

Madde 12 

(5) Üyeler yetkilendirme taleplerinde; temsilcilerin 
T.C. kimlik numaralarını, T.C. vatandaşı olmamaları 

halinde vergi kimlik numaralarını ve pasaport 

fotokopilerini bildirmelidir. 
 

Üye temsilcilerine ilişkin esaslar 

Madde 12 

(5) Üyeler yetkilendirme taleplerinde; temsilcilerin 
T.C. kimlik numaralarını ve Takasbank’ ın talep 

ettiği diğer belgeleri, T.C. vatandaşı olmamaları 

halinde vergi kimlik numaralarını ve pasaport 

fotokopilerini bildirmelidir. 
 

 
MASAK mevzuatı gereği; üye yetkilendirme 

taleplerinde temsilcilere ait talep edilecek 
evraklara ekleme yapılması. 

Seanslar ve seans saatleri 

Madde 16 

(1) İşlemler saat 09:30-12:00 ve 13:30-16:45 olmak 
üzere 2 seansta yapılır. 
 

Seanslar ve seans saatleri 

Madde 16 

(1) İşlemler saat 09:30-12:00 ve 13:30-16:45 olmak 
üzere 2 seansta saatleri arasında tek seansta yapılır. 
 

 
Tek seans uygulaması ile birlikte işlem 

saatlerinde değişiklik yapılması. 

Valör ve vadeler 

Madde 17 

(4) Vadesiz işlemler, ödünç alana erken kapama 

ödünç verene ise geri çağırma hakkını verir. Vadesiz 
emirler de, diğer vade türleri gibi; “seanslık”, 
“günlük”, “kalanı iptal et” ve “blok eşleşmezse iptal 

et” olarak verilebilir ve yalnızca vadesiz emirler ile 

eşleşebilir. Bu vade türünde işlem oluştuktan sonra 

ödünç alan veya veren tarafın herhangi birinden 
işlem kapatma talebi gelmedikçe işlem maksimum 

bir yıla kadar devam eder. Sistemde işlemin vadesi 

belli olana kadar gün sayısı 365 gün, vade tarihi bir 

yıl olarak tutulur. Vadesiz emirleri geri 

çağırma/erken kapama işlemi, gün içinde saat 

18:00’e kadar yapılabilir. 

Valör ve vadeler 

Madde 17 

(4) Vadesiz işlemler, ödünç alana erken kapama 

ödünç verene ise geri çağırma hakkını verir. Vadesiz 

emirler de, diğer vade türleri gibi; “seanslık”, 
“günlük”, “kalanı iptal et” ve “blok eşleşmezse iptal 

et” olarak verilebilir ve yalnızca vadesiz emirler ile 

eşleşebilir. Bu vade türünde işlem oluştuktan sonra 

ödünç alan veya veren tarafın herhangi birinden 

işlem kapatma talebi gelmedikçe işlem maksimum 

bir yıla kadar devam eder. Sistemde işlemin vadesi 

belli olana kadar gün sayısı 365 gün, vade tarihi bir 

yıl olarak tutulur. Vadesiz emirleri geri 

çağırma/erken kapama işlemi, gün içinde saat 

18:00’e kadar yapılabilir. 
 
 

 
Tek seans uygulaması ile birlikte, emir 
türlerinden “seanslık” emir türünün 

kaldırılması. 
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Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni Açıklama 

Emrin unsurları 

Madde 18 

(1)/b Emir Türü: “Seanslık”, “Günlük”, “Kalanı 

İptal Et” veya “Blok Eşleşmezse İptal Et” olabilir. 
 

Emrin unsurları 

Madde 18 

(1)/b Emir Türü: “Seanslık”, “Günlük”, “Kalanı 

İptal Et” veya “Blok Eşleşmezse İptal Et” olabilir. 

 
Tek seans uygulaması ile birlikte, emir 
türlerinden “seanslık” emir türünün 

kaldırılması. 

Emir türleri 

Madde 20 

(1)/a Seanslık Emir: Girildiği seans içinde geçerli 

olan ancak girildiği seansın sonunda sistem 

tarafından gerçekleşmeyen kısmının otomatik olarak 

iptal edildiği emir türüdür. Emir girildiği anda 

kısmen veya tamamen gerçekleşmezse, 

gerçekleşmeyen kısım ekranda pasif olarak görünür. 
 
(1)/b Günlük Emir: Seanslık emirden farklı olarak, 

birinci seans bittiğinde silinmeyip, ikinci seans 

sonunda gerçekleşmeyen kısmının otomatik olarak 

iptal edildiği emir türüdür. Emir girildiği anda 

kısmen veya tamamen gerçekleşmezse, 

gerçekleşmeyen kısım ekranda pasif olarak görünür. 

Sadece ilk seansta girilebilir. 
 

Emir türleri 

Madde 20 

(1)/a Seanslık Emir: Girildiği seans içinde geçerli 

olan ancak girildiği seansın sonunda sistem 

tarafından gerçekleşmeyen kısmının otomatik olarak 

iptal edildiği emir türüdür. Emir girildiği anda 

kısmen veya tamamen gerçekleşmezse, 

gerçekleşmeyen kısım ekranda pasif olarak görünür. 
 

(1)/ab Günlük Emir: Seanslık emirden farklı olarak, 

birinci seans bittiğinde silinmeyip, ikinci seans 

sonunda gerçekleşmeyen kısmının otomatik olarak 

iptal edildiği emir türüdür. Seans sonunda 
gerçekleşmeyen kısmının otomatik olarak iptal 

edildiği emir türüdür. Emir girildiği anda kısmen 

veya tamamen gerçekleşmezse, gerçekleşmeyen 

kısım ekranda pasif olarak görünür.  Sadece ilk 
seansta girilebilir. 
 

 
Tek seans uygulaması ile birlikte, emir 
türlerinden “seanslık” emir türünün 

kaldırılması. 

Emirlerin değiştirilmesi 

Madde 21 

(3)/b Emir türü: Emir türlerinde yalnızca birinci 

seans içinde değişiklik yapılabilir. “Seanslık” olan 

emirler “Günlük” emir; “Günlük” olan emirler ise 

“Seanslık” emir olarak değiştirilebilir. 

 

Emirlerin değiştirilmesi 

Madde 21 

(3)/b Emir türü: Emir türlerinde yalnızca birinci 

seans içinde değişiklik yapılabilir. “Seanslık” olan 

emirler “Günlük” emir; “Günlük” olan emirler ise 

“Seanslık” emir olarak değiştirilebilir. 

 
Tek seans uygulaması ile birlikte, emir türü 

değişikliği yapılabilmesi seçeneğinin 

kaldırılması. 



 
Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı) 

 

 

Takasbank Ödünç Pay Piyasası Prosedürü Değişiklikleri Karşılaştırma Tablosu 

 

  

Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni Açıklama 

Teminat yatırma ve çekme 

Madde 29 

(9)  Devlet Tahvili, Hazine Bonoları ve kira 

sertifikalarının teminata verilmek istenmesi 

durumunda; eğer bunlar müşteri adına kayıtlı ise 

MKK nezdindeki hesaplar üzerinden, portföy ve fon 

hesapları adına kayıtlı ise Takasbank nezdindeki 501 
numaralı serbest depo hesabından teminata verilir. 

TL cinsinden ihraç edilmiş kira sertifikaları teminata 

kabul edilir. 
 

Teminat yatırma ve çekme 

Madde 29 

(9)  Devlet Tahvili, Hazine Bonoları ve kira 

sertifikalarının teminata verilmek istenmesi 

durumunda; eğer bunlar müşteri adına kayıtlı ise 

MKK nezdindeki hesaplar üzerinden, portföy ve fon 

hesapları adına kayıtlı ise Takasbank nezdindeki 501 
numaralı serbest depo hesabından teminata verilir. 

TL cinsinden ihraç edilmiş kira sertifikaları teminata 

kabul edilir. 

 
Merkezi Karşı Taraf Bölümünün, YP ödemeli 

kira sertifikalarının teminat olarak kabul 

edilmesi ve TL ödemeli kira sertifikaları ile aynı 

değerleme grubunda yer alması kapsamında 

gerçekleştirilen geliştirmelerin devreye alınmış 

olması kapsamında ilgili ifadenin çıkarılması. 

Teminat ve risk değerleme yöntemi 

Madde 32 

(2)/a  Paylar ve Borsa Yatırım Fonları; 
değerlemenin yapıldığı güne ait Borsada seans 

sonunda oluşan ağırlıklı ortalama fiyat, gün içi 

değerlemede ise Borsada saat 12:30’da oluşan 

ağırlıklı ortalama fiyatlar ile değerlenir. Eğer 

Borsada işlem gerçekleşmemişse, son seansa ait en 

iyi alış ve en iyi satış emirlerinin aritmetik 

ortalaması, en iyi alış veya en iyi satış emirlerinden 

birinin olmaması halinde işlem gördüğü en son seans 

ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılır. 
 

Teminat ve risk değerleme yöntemi 

Madde 32 

(2)/a  Paylar ve Borsa Yatırım Fonları; 
değerlemenin yapıldığı güne ait Borsada seans 

sonunda oluşan ağırlıklı ortalama fiyat, gün içi 

değerlemede ise Borsada saat 12:030’da oluşan 

ağırlıklı ortalama fiyatlar ile değerlenir. Eğer 

Borsada işlem gerçekleşmemişse, son seansa ait en 

iyi alış ve en iyi satış emirlerinin aritmetik 

ortalaması, en iyi alış veya en iyi satış emirlerinden 

birinin olmaması halinde işlem gördüğü en son seans 

ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılır. 
 

 
Tek seans uygulaması ile birlikte, seans arası 

olmayacağı için payların ve borsa yatırım 

fonlarının gün içi değerleme saatinin 

değiştirilmesi. 
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Madde İçeriği – Eski Madde İçeriği - Yeni Açıklama 

Teminat tamamlama çağrısı 

Madde 34 

(6)  Payların ve borsa yatırım fonlarının gün içi 

değerlemesi sonucu oluşan risk değerleri 13:00’a 

kadar güncellenir. Üyeler, teminat tamamlama 

çağrısı ile ilgili bilgileri Teminat Tamamlama 

Çağrısı İzleme Ekranı’ndan takip etmekle 

yükümlüdürler. Gün içi değerleme sonrasında 
teminat tamamlama çağrısı yapılan üyeye saat 

13:25’e kadar ilgili hesabın teminatını tamamlaması 

için süre tanınır. 13:25’e kadar teminatlarını 

başlangıç teminat tutarına tamamlamayanların varsa 

pasifte bekleyen talep emirleri, son girilenden ilk 
girilene doğru, teminat tamamlama çağrısından 

çıkıncaya kadar iptal edilir. Pasif talep emirlerinin 

tümü iptal olmasına rağmen üyenin ilgili hesabının 

teminat tamamlama çağrısı halen devam ediyor ise 

varsa pasif teklif emirlerinin tamamı da iptal edilir. 
 

Teminat tamamlama çağrısı 

Madde 34 

(6)  Payların ve borsa yatırım fonlarının gün içi 

değerlemesi sonucu oluşan risk değerleri 123:300’a 

kadar güncellenir. Üyeler, teminat tamamlama 

çağrısı ile ilgili bilgileri Teminat Tamamlama 

Çağrısı İzleme Ekranı’ndan takip etmekle 

yükümlüdürler. Gün içi değerleme sonrasında 

teminat tamamlama çağrısı yapılan üyeye saat 

13:25’e kadar ilgili hesabın teminatını tamamlaması 

için süre tanınır. 13:25’e kadar teminatlarını 

başlangıç teminat tutarına tamamlamayanların varsa 

pasifte bekleyen talep emirleri, son girilenden ilk 
girilene doğru, teminat tamamlama çağrısından 

çıkıncaya kadar iptal edilir. Pasif talep emirlerinin 
tümü iptal olmasına rağmen üyenin ilgili hesabının 

teminat tamamlama çağrısı halen devam ediyor ise 

varsa pasif teklif emirlerinin tamamı da iptal edilir. 

 
Tek seans uygulaması ile birlikte, seans arası 

olmayacağı için payların ve borsa yatırım 

fonlarının gün içi değerleme saatinin 

değiştirilmesinin sonucu olarak teminat 

tamamlama çağrısı saatinin de değiştirilmesi. 

Takas ve ödemeler 

Madde 44 

(1)/c  Sözleşme temditi  
Ödünç alan ve ödünç veren üyelerin her ikisinin de 

kabulu durumunda vadesi gelen sözleşmelerin 

kapama işlemi yapılmadan sözleşme temdit işlemi 

(sözleşme vade uzatımı) gerçekleştirilebilir. Temdit 

işleminde hem vade hem de komisyon oranında 

değişiklik yapılabilir. 
 

Takas ve ödemeler 

Madde 44 

(1)/c  Sözleşme temditi  
Ödünç alan ve ödünç veren üyelerin her ikisinin de 

kabulu durumunda vadesi gelen sözleşmelerin 

kapama işlemi yapılmadan sözleşme temdit işlemi 

(sözleşme vade uzatımı) gerçekleştirilebilir. Temdit 

işleminde hem vade hem de komisyon oranında 

değişiklik yapılabilir. Otomatik ödünç verme talimat 

ekranları aracılığı ile oluşan emirlerden gerçekleşen 

sözleşmeler temdit işlemine konu edilemez. 

 
Takasbank tarafından sermaye piyasalarının 

derinleşmesi ve gelişmesine yönelik yapılan 

çalışmalar kapsamında geçmiş dönemlerde 

devreye alınmış olan "Otomatik Ödünç Verme 

Talimat Ekranları" aracılığı ile oluşan 

emirlerden gerçekleşen sözleşmelerin diğer 

sözleşmelerden farklı olarak temdit işlemine 

konu edilememesi nedeniyle Prosedür’ de atıfta 

bulunulması. 
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