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İstanbul, 29 Temmuz 2009                                                           2009/1058 
 
 
 
 
GENEL MEKTUP 

No:605 
 
 
 
 
SAYIN ÜYEMİZ, 
 
Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) ve likidite senetlerinin 
kaydileştirilmesi projesi çerçevesinde repo-ters repo işlemleri 
konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası ve İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile yapılan ortak 
çalışma neticesinde hazırlanan “Repo – Ters Repo İşlemlerinin Üye 
Bazında Takibine İlişkin Esaslar” başlıklı taslak rapor ekte 
iletilmektedir.  
 
Taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin 3 Ağustos 2009 Pazartesi gününe 
kadar Birliğimize gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
İlkay ARIKAN  
GENEL SEKRETER 
 
 
 
 
Ek: Repo – Ters Repo İşlemlerinin Üye Bazında Takibine İlişkin Esaslar Taslak 
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Repo --- I'ers Repo mi teri i^lemlerinin iiye bazinda izienmesine ili;kin uyguiama

esaslari.

A. GENEL ESASLAR

I. Repo - tors repo i^lemleri hak sahibi hesaplarinda izlenmeksizin Takasbank

sisteminde iiye bazinda farkli tipte hesaplar altinda izlenecektir.

2. IMKB repo-ters repo kiymetlerinin takasi mevcut uygulamadaki ^ekliyle

yi rUti.ilecektir.

3. Repo-tern repo i^lemlerindeki kontrol ve!veya izleme ve raporlama tonksiyonu

'l akasbank tarafindan viirutiilecektir

B. IIESAP VAPISI

Takasbank sisteminde araci kurum ve banka hesap yapisinda herhangi bir degi.^iklik

olmayacak, menkul kiymetler iiye hesabi altinda amaclarina gore detaylandirilan ce^itli alt

hcsaplarda takip edilmeye devam eclilecektir.

C. I$LEM TARAFLARINA V1i'. '1'URLERINE GORE I$LEY($

1. Bankalar ve Araci Kurumlaru i Mii^terileri He Yaptiklari Repo Itilemleri:

a. Yetkili I.urulu ;lar, IMKI3 di^inda mii^terileri He gerceklestirdikleri repo

i,Iemlerine konu edilen kiymetleri '. CMl3 tarafindan Resmi Gazctcdc Hall

edilen ilyatlar dikkate alinarak Takasbank sisteminde hem Bankalar hem de

Araci Kurumlar igin ayilnus olan 106 nolu Repo Bloke Depo Hesaplarinda

vade sonuna kadar bloke edeceklerdir (TCMB nezdindeki repo teminat

depolarinin kapatilarak kiymetlcrin fakasbank'a devri halinde; bankalar,

'I'C'vlB nezdinde vadesi gelmemiti repolar kar}iIi inda bulunan 106 nolu

dcpo hesaplarinda muhaf►za ettikleri kiymetleri Elektronik Menkul Kiymet

Transfer (EMKT) sistemi araciligi lie 'fakasbank'in I'CMB nezdindeki 007

nolu mO teri i&mleri depo hesabina devredeceklerdir. TCM'1B nezdindeki
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Takashank hesabina devredilen kiymctler ilgili iiycnin Takasbank nezdindeki

501 nolu Serbest Depo I-Iesabina otomatik olarak aktarilacak, bankalar ise bu

kiymetleri Takasbank Tahvil Otomasyon Sistemi aracili6i He Takasbank

nezdindcki kendilerine alt 106 nolu Repo Bloke Depo Ilesabina

aktaracaklardir).

b. Araci kurumlarda oldugu gibi bankalar da. borsa di,inda miistcrileri He

yapmi, olduklari repo i,Icmleri karsiligi olan menkul kiymetleri Takasbank

nezdindeki 106 nolu "Repo Bloke Deposuna" giinliik olarak aktaracaklardir.

SOz konusu kiymetlcr TCMB nezdinde ise, aktarim I:MKT sistemi vasitasiyla

once "Takasbank nezdindeki 501 nolu "Serbest Deposuna" yapilacak, buradan

da Takasbank "Tahvil Otomasyon Sistemi" i.izerinden 106 nolu depova

aktarilacaktir. Takasbank sistemi live uzaktan eri,imine saat 2I:00'a kadar

a4il: tutuldugundan iiyeler Takasbank nezdindeki aktarim i,Iemlerini bit saate

kadar yapabileceklerdir .

c. Mi tcrinin, repoya konu kiymetlcrimn baska bir yetkili kurulusta saklanmasi

talebi halindc 112 nolu Repo Emanct Bloke hesabi kullanilacaktir.

2. Bankalar ve Araci Kurumlarin Mii^terileri ile Yaptilclari Ters Repo I^lemleri:

MMlO;terileri He gerceklestirdikleri tern repo islemlerinde mevcut uygulama

devam cdeccktir.

3. Bankalar ve Araci Kurumlarin Kendi Aralarinda Yaptilclari Repo ve Ters Repo

ll,lemleri:

Banka vc Araci Kurumlar kendi aralarinda ^,ergekle,tirdikleri Repo ve Ters

Repo i,Icmleri sonucunda i,lem karsih`gi verilen kiymetleri MKK. TCMB

vcya "I'VS nezdindeki hesaplarincla saklayabileceklerdir. Ancak tors repo

karsiIiv,i alinan kiymetlerin mii,teri repo islemlerinde kullanilmasi Clurumunda

kiymetlerin ters repo yapan kurumun "Takasbank nezclindeki hesaplarina

aktarilmasi gerekecektir.
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4. Rankalar ve Araci Kurumlarln 1NiK13'de Yaptiklari Repo ve Ters Repo

Itilcmlcri:

IMK13 Tahvil ve Bono Piyasasinda ters repo i^Iemi ile alinan kiymetlerTVS

sisteminde 1101 nolu "hers Repo Bloke Depo 1-lesahinda bloke edilecektir.

5. Zincirlemc Repo : Rankalar vc Araci Kurumlarin IMK13 'den "hers Repo He

Aldiklari Kiymetleri NI terilerine Repolamalari:

[ers repo ile alinarak 1101 nolu depoda tutulan kiymetlerin Mii;teri repo

i^lemlerinde kullanilnlasi halindc 1 103 nolu Ters Repo Mii,teri Repo Bloke

hesabina, nlii*terinin kivnletleri bazka bir yetkili kurulu^ta bloke olarak

tutnlak istemesi halinde ise II3 nolu Repo F.manet Bloke Ilesabula

aktarllacaktlr.

D.I$LEN7 LAINIANLARI

l3anka vc Araci kurumlarlll TCM13 ve/veva NiKK nezdinde bulunan

kiynletlerini repo-tern repo i^lenllerinde kullannlalari halinde repo kartiilii

klymctlcri Takasbank'in TCM13 nczdindeki depo hesabina I:MKT sisteminin

kapani; saatine kadar aktarabileceklerdir. Takasbank sisteminde nlii^teri repo

i lemleri kar illgl klymctlcri 106) nolu repo bloke depo hesabina

aktarinllaruli scat 21:00'e kadar yapabilmeleri nliimk: n olacaktir.

E. 13ILDIRIVI VE KONTROL ESASLARI

a. Araci Kurulu^Iarul repo-ters repo bildirim i.^lemlerini 'hakasbank sisteminde

saat 21 :00'e kadar yapabilnleleri miimkiin olacaktir.

b. Araci Kurulu^Iarln Takasbank sistemine nlii;teri bazinda yaptiklarl repo

bildirinlleri SOIIUCU dogan repo bloke viikiimliiliikleri toplaim, araci

I.urulu,lann Takasbank nezdindeki 106 ve 1 103 nolu repo bloke depolari ile

toplu bazda karsila.^tirilarak, bloke nllktari, menkUl kiyrnet tamnllari, nlenkUl

klynlet de erlemeleri kontrol edilecek ve eksik ya da farkllliklar giinliik

bazda raporlanabilecektir. Ayrica, bildirilen her bir i^lem bazlnda. (nlUtiteri

IlUmarasi bazinda her bir i;lem ayri ayri bildiriiccektir) iiyenin 'I CMI3 Resmi
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G,azete liyatlarina gore yeterli tiitarda kiymet bildirimi yapip yapmamis

olduLi da ayni yazilim He kontrol edilerek. islcmin Valorl tutarini

karsilamayan kiymet bildirimleri de raporlanabilecektir.

c. I akasbank sisteminde iiretilen soz konusu raporlar. SI'K'ya, 13DDK'va.

'I'C N'IB'ye. dicer di zenleyici ve denctlevici otoritelere elektronik ortamda

sa^ulanabi Icccktir.
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