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G E L cAK BA5BAKANLIK
Setmaye Piyasasi Kurulu

AractlikFaaliyetieri Dairesi Ba^kanligi

Says :32992422-299-E.13992 15.12.2017
Konu :KAS i5Iemleri teminatlan hk.

TORMYE SERMAYE PIYASALARI BIRL!I;I
Bfytlkdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4

34394 Levent/Istanbul

Kurulumuzun 111-37.1 saytlt "Yatirim .Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere Ili^kin Esaslar
Hakkinda Teblig"inin (111-37.1 saytlt Teblig) "Kaldiracll iclemlerde teminatlarin i lenmesi vc
raporlanmast " ba$liklt 271A maddesinde, 25,12,2017 tarihinde yllrtlr111ge girmesi ong6rtllen "Yattrtm
Hizmetleri ve Faaliyetleri He Yan H'tzmetlere 11i kin Esaslar.Hakkinda Teblig'de Degisiklik Yapilmasinn

Dair 111-37.1.c saytlt Teblig (11I-37.1.c saytlt Teblig) 20,11.2017 tarih ve 30216 saytlt Resnzi
Gazcte'de yayimlanmi tir. Teblig degi ikligi ile Wdir icli alim sattm i^lemlerine (KAS i$lemlen) ili;kin
verilerin araci kurumlarca Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A,; ,'ye (Takasbank) raporlanmasi ve
mtl$teri teminatlammn Takasbank nezdindeki mU teri alt hesaplanna aktanlmasi i§lemlerine ili kin bir
takim degi iklikleryapilrni ttr.

Yapilan degi^iklikler gercevesinde araci kurum'lartarafindan Takasbank 'a yapilmasi gereken
raporlamalar ve teminat gtlncelleme i&mlerine ili^kin aciklamalar a§agida yer al naktadir.

1) KAS ^lemleri raporlamalarina ih kin olaralt;;

Mevcut durumda mtl*terilerin KAS i^lemleri teminatlari 111-37.1 saytlt Teblig'in 27/A maddesinin
altinci fikrasi rcerccvesindc, acik pozisyonlardan olujan kar/zarar tutarlart dikkatc altnmakstzin,
mQ4terilerin raporlama ant itibariyla hesaplannda bulunan brtlt varltk tutarlart (balance) esas alinarak
Takasbank'a aktanimaktrt, bu rretrevede Takasbank'a yapilan raporlama ilemleri de milterilerin brat
varlik tutarlan tizerinden yaptlmaktadir.

111-37.1 saytlt Teblig' in 271A maddesinin degigiklik sonrasi yedinci fikrast uyarnnca, aract
kurumlann rniltenlerin,

• Brut varlik tutarlannin ve
• Brut varlik tutarlarina yansimayan, agik pozisyonlanndan olu$an kadzarar tutarlan He swap vb.

diger maliyetier dikkate alinarak hesaplanan net varlik tutarlannin

ayri ayri olmak Ozere , en ger ertesi i^ gUnu icerisinde Takasbank ' in belirledigi esaslar
cercevesinde m0§rteri bazinda Takabank'a raporlanmasi gerekmektedir . Araci kurumiar tarafindan
Takasbank'a yapilan raporlamalar esas alinarak , mU terilerin Takasbank nezdindeki alt hesaplannda
bulunan brut varlik ve net varlik tutarlartni gtlnluk olarak takip edebilmelerine ili§kin i^lernler Takasbank
tarafindan gercekle tirilmektedir. Bu kapsamda, mQ teriler tarafindan Takasbank'in sisteminden
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goriintalenecek tutarlar ile aract kurumlarin 41em platformunda garalen tutarlar ve mu^-terilere gun sonu
itibanyla yapilan bildirimler arasinda hediangi bier farkin olu^mamasi gerekeecktir.

III-37.1 sayih Tebiig'e Gecici Madde 7 olarak eklenen geci^ hakmfnde ungorUldugu uzere, yeni
dUzenlemeye gore yapilacak ilk raporlama i^lemi 02.01.2018 tarihli i; lemlere ili§kin gun sonu verilcri
esas aluiarak 03,01.2018 gana Takasbank'a yapilacakttr. Bu kapsnmda araci kurumlann ma^terilerin
02.01.2018 tarihi gUn sonu itibariyla hesaplarinda olu. an brat varlik - net varlrk verilerini 03.01.2018
tarihinde mU teri bazinda olacak ekilde Takasbank'a raporlamalan gerekmektedir.

2) Mu^tcri teminatlarinin gtincelleninesine ve muhasebeic$ tirilmesine ili^kin olarak;

111-37.1 sayili Teblig'in degi^iklik sonrasi 27/A maddesinin yedinci ve sekizinci fikralan ile Gecici
Madde 7 hiikamleri rercevesinde aract kurumlarin, 02,01.2018 tarihi gan sonu verileri dikkate
alinarak, 03.01.2018 tarihinde,

• Her bir ma^terinin net varlrk tutarlanni Takasbank nezdindeki mtl^teri alt hesaplanna ve
• Tam masterilerin brut varlrk toplamlarinin net varlik toplamlanni a an kismin yansmi Takasbank

nezdinde araci kurumlar adina agilacak bir "KAS I Iemleri Teminat Yedeklerrr' hesabina

aktarmalari gerekmektedir. KAS i§lemleri teminat yedekleri hesabina aktanm i^lemierinde,
ma§teri bazinda brut varlrk - net varhk farki hesaplamasi yapilmayncak, tam mu^teri lerin brat varlik
tutarlari toplamlart ile net varlik tutarlan toplami arasindaki farkrn dikkate alinmasi gerekecektir.
Mti^teri bazinda hesaplama yapilmayacak olmasi sebebiyle brat varlik tutarr net varlik tutanndan fazia
olan mil§teriler igin ayrica bir i^leme gerek kalmayacaktir. Aract kurumlann tam mU terilerinin brat
varlik tutarlan toplamtnin net varlik tutarlan toplamlartndan dkak olmnsi halinde ise Teblig'in degi^iklik
sonrasi 27/A maddesinin yedinci fikrasinin (a) bendi kapsaminda mti tcrilerin net varlik tutarlart

Takasbank nezdindeki mU teri bazinda alt hesaplara yatirrlacak ancak aynt fikranin (b) bendi
kapsamindateminat yedekleri hesabina aynca bir teminat aktanmi yapilmasi gerekmeyecektir. Daltn
acik bir ifadeyle, KAS i^lemleri teminatyedekleri hesabinda bulunacak tutarlar mU. terilerin brut varhk
tutarlan toplamt ile net varlik tutarlan toplamt arnsrndaki pozitif firkin yarisi olarak hesaplanacakur.
Ancak belirtmek gerekir ki her durumda mtl^terilerin net varlik tutarlartnin mU.teri bazinda alt
hesaplarda bulundurulmasi gerekmektedir.

Teblig degilikliklerinin uygulanmaya ba^lanacagi 02.01.2018 tarihinden itibaren, mu§terilerin grin
icinde kapanmayon pozisyonlannda, gin sonu raporlarna aninda acik pozisyonlartn net varlik tutarlanni
yansitacak ekilde degerlemesinin yapilmasi ve teminat aktarim i^lernlerinin buna gore yapilmasi
gerekmektedir. Muhasebele tirme yontemi acisindan ifade etmek gerekirse, mevcut durumda 1230
Kaldirarlt l lemlcrden Alacakltlar hesabi ile 1.521 Kaldiraclt Alim Satim l^lemlcri Takas Merkezi -
Ma^tcri hesabt gun sonu arik pozisyonlann kar/zarar tutarlannin yansitilmamasi sebebiyle rnU§terilerin
brut varlrk tutarlarmi gostermektedir. Yeni dtizenlemenin uygulanmayn ba Iamasiyla birlikte 1230
Kaldirarh 1 1em1erden AIacaklilar hesabi ile 1521 Kaldiracli Alim Satim i Iemleri Takas Merkezi --
Ma§teri hesabi, raporlama ani itibariyla mO^tcri hesaplarinda olu§an net varlik tutarlarini gtisterecekti.r.
Ma^terinin brat teminattutari nazim hesaplarda izienmeye devam edilecektir.

MU^terilerin brat varliklart ile net varliklari arasindaki farkin yansinin araci kurumlar tarafindan
Takasbank nezdinde agilacak bir teminat yedekleri hesabina aktanlacagr goz onande bulundurulursa,
muhasebe sisteminde bu tutar irin 1521 Kaldirach Alum Satim 1§lemleri Takas Merkezi - Ma^teri
hesabi altinda "KAS 1^lemleri Teminat Yedekleri Hesabs" adiyla ma^teri hesaplarindan ayri bir hesap
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acilarak yedek t.erninat tutnrrntn 1521 hesabi alttnda izienmesi gerekmektedir. Soz konusu degi4iklikler
dt§tndaki muhasebele§tirme ilemlerinin, Birliginizin 03.11.2011 tarih ve 667 nolu Genel Mcktubu ile
KAS i^lemlerine aractlik fhaliyetinde bulunan atu kurumlara bildirildigi ekliyle mullasebele$tiriimesine
devam edilmesi uygun olacaktxr.

Ote yandan, "KAS I Iemleri Teminat Yedekleri H esabi"nda yer alan tutarlarin Turk Lirast veya
Tlirkiye Cumhuriyet Merkez Bankast tarafmdan gllnl0k alim satim kurlarr Ilan edilen yabanci para
birimleri cinsinden bulundurulmasinda bir sakinca bulunmayip , hesabin tamamtntn veya bir b8l5munUn
d0viz cinsinden tutulmasi halinde, araet kurumiann mizaniarinda d6viz tutarlartntn nominal degerlerinin,
araci kurumlann serbest varliklanndan ve mll§teri varliklarindan ayn olacak ^ckildc nazim hesaplarda
izienmesi gerekmektedir.

Bu cercevede, i§bu yazimtzda yer alan aciklamalar He yazimiz ekinde yer alan KAS i4lemleri
yedek teminat hesaplama y6ntemlerine ili$kin urneklerin KAS i^lemlerine aracrltk eden tlyelerinize
bildirilmesi hususunda geregini rica ederim.

e-imzaltdir
All lhsan GONGOR

Daire Ba§kani
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III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair III-37.1.c Sayılı Tebliğ Hükümleri
Çerçevesinde, Kaldıraçlı İşlemler Teminatlarının Güncellenmesine İlişkin Örnekler

Aşağıda 10 müşterisi olan X Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) müşterilerinin
29.12.2017 tarihi gün sonu raporlama anı itibarıyla hesaplarında oluşan brüt varlık ve net
varlık bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır:

Tablo 1: Aracı Kurum Müşterilerinin Hesap Bilgileri (29.12.2017 gün sonu)
Müşteri 28.12.2017 Gün

Sonu Brüt Varlık
Tutarı

Açık Pozisyon
Kar/Zararı

Kapanan
Pozisyonların
Kar/Zararı
ve Teminat
Giriş/Çıkışı

Brüt Varlık Net Varlık

A 25.000 5.000 -1.000 24.000 29.000
B 25.000 -5.000 1.000 26.000 21.000
C 33.000 0 1.000 34.000 34.000
Ç 45.000 -10.000 0 45.000 35.000
D 30.000 -20.000 1.000 31.000 11.000
E 40.000 0 0 40.000 40.000
F 35.000 -15.000 0 35.000 20.000
G 90.000 -50.000 5.000 95.000 45.000
H 52.000 5.000 12.000 64.000 69.000
I 75.000 -1.000 -2.000 73.000 72.000

TOPLAM 467.000 376.000

III-37.1 sayılı Tebliğ’in Geçici Madde 7 hükmü çerçevesinde KAS işlemleri müşteri
teminatlarının güncellenmesine ilişkin değişikliklerin 02.01.2018 tarihi gün sonu verileri esas
alınarak 03.01.2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanması gerekmektedir. Bu çerçevede
Aracı Kurum’un 29.12.2017 tarihi itibarıyla Tebliğ değişikliği öncesi uygulamayı esas
alarak, müşterilerin 29.12.2017 tarihi raporlama anı itibarıyla hesaplarında bulunan brüt
varlık tutarlarını ertesi iş günü olan 02.01.2018 tarihi itibarıyla Takasbank’a aktarması
gerekmektedir. 02.01.2018 tarihi itibarıyla Aracı Kurum müşterilerinin Takasbank nezdindeki
alt hesaplarında toplam 467.000 USD teminat bulunmalıdır. Müşteri teminatlarının yatırılması
işlemlerinde yapılageldiği üzere “1230 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinden Alacaklılar
Hesabı” ile “1521.00 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Takas Merkezi – Müşteri Hesabı”
kullanılacaktır.

İlerleyen günlere ilişkin teminat yatırma işlemleri örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Tablo 2: Aracı Kurum Müşterilerinin Hesap Bilgileri (02.01.2018 gün sonu)
Müşteri 29.12.2017

Gün Sonu
Brüt Varlık

Tutarı

Açık
Pozisyon

Kar/Zararı

Kapanan Pozisyonların
Kar/Zararı ve Teminat
Giriş/Çıkışı

Brüt Varlık Net Varlık

A 24.000 -4.000 4.000 28.000 24.000
B 26.000 -9.000 -2.000 24.000 15.000
C 34.000 -7.000 15.000 49.000 42.000
Ç 45.000 -4.000 3.000 48.000 44.000
D 31.000 -10.000 -13.000 18.000 8.000
E 40.000 -8.000 -1.000 39.000 31.000
F 35.000 -6.000 -3.000 32.000 26.000
G 95.000 -50.000 10.000 105.000 55.000
H 64.000 -7.000 0 64.000 57.000
I 73.000 -10.000 15.000 88.000 78.000

TOPLAM 495.000 380.000



Aracı Kurum müşterilerinin 02.01.2018 tarihi gün sonu raporlama anı itibarıyla brüt
varlık toplamı 495.000 USD ve net varlık toplamı 380.000 USD’dir. Aracı Kurum’un
03.01.2018 tarihinde Takasbank’a müşterilerin brüt varlık tutarları toplamı olan 495.000
USD’yi ve net varlık tutarları olan 380.000 USD’yi her biri müşteri bazında olmak üzere ayrı
ayrı raporlaması gerekmektedir.

03.02.2018 tarihinde Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat aktarım işlemleri ise
aşağıdaki gibidir:

a) Bir önceki gün sonu itibarıyla Aracı Kurum’un müşteri hesaplarında toplam
467.000 USD teminat bulunmaktadır. Müşterilerin net varlık tutarları toplamı olan 380.000
USD Takasbank nezdindeki müşteri alt hesaplarına aktarılacaktır. Dolayısıyla müşteri alt
hesaplarının 03.01.2018 tarihinde müşterilerin raporlama anı itibarıyla net varlık tutarlarına
göre güncellenmesinin ardından 87.000 USD (467.000 – 380.000) serbest kalacaktır.

b) Müşterilerin brüt varlık tutarları toplamının net varlık tutarları toplamından büyük
olması sebebiyle Aracı Kurum’un brüt varlığın net varlığı aşan kısmının yarısını ifade eden
57.500 USD’yi ((495.000 – 380.000)/2) KAS İşlemleri Teminat Yedekleri Hesabı’na
aktarması gerekecektir. 87.000 USD serbest tutardan geri kalan 29.500 USD’yi ise kendi
banka hesaplarına aktarabilecektir. (USD/TRY = 3,8)

Söz konusu işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları aşağıda yer almaktadır:

1230 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinden Alacaklılar 330.600 TL
1521 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Takas Merkezi –

1521.00. KAS İşlemleri Teminat Yedekleri Hesabı1 218.500 TL
1030 Y.P. Bankalar 112.100 TL

5990 Dönem Kar/Zararı 330.600 TL
1521 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Takas Merkezi – Müşteri 330.600 TL

Tablo 3: Aracı Kurum Müşterilerinin Hesap Bilgileri (03.02.2018 gün sonu)
Müşteri 02.01.2018

Gün Sonu
Brüt Varlık

Tutarı

Açık Pozisyon
Kar/Zararı

Kapanan
Pozisyonların
Kar/Zararı ve
Teminat Giriş/Çıkışı

Brüt
Varlık

Net Varlık

A 28.000 19.000 -30.000 -2.000 17.000
B 24.000 5.000 -2.000 22.000 27.000
C 49.000 -7.000 15.000 64.000 57.000
Ç 48.000 16.000 -4.000 44.000 60.000
D 18.000 10.000 -13.000 5.000 15.000
E 39.000 -8.000 -1.000 38.000 30.000
F 32.000 -6.000 -3.000 29.000 23.000
G 105.000 50.000 -150.000 -45.000 5.000
H 64.000 -7.000 0 64.000 57.000
I 88.000 100.000 0 88.000 188.000

TOPLAM 307.000 479.000

11521.00 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Teminat Yedekleri Hesabı – KAS İşlemleri Teminat Yedekleri
Hesabın’nda bulundurulacak teminatın Türk Lirası dışında konvertibl döviz cinsinden tutulması halinde nominal
döviz tutarlarını gösteren bir nazım hesap kaydı yapılabilir.



Aracı Kurum müşterilerinin 03.01.2018 gün sonu raporlama anı itibarıyla brüt varlık
tutarları toplamı 307.000 USD ve net varlık tutarları toplamı 479.000 USD’dir. Brüt varlık
tutarları toplamının net varlık tutarları toplamından düşük olması sebebiyle, farklı bir ifadeyle
brüt varlık – net varlık farkının negatif olması sebebiyle Aracı Kurum’un 04.01.2018
tarihinde 1521.00 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Teminat Yedekleri Hesabı’nda teminat
bulundurması gerekmemektedir. Müşterilerin 03.01.2018 tarihi gün sonu net varlıklarının,
02.01.2018 tarihli gün sonu net varlıklarına kıyasla 99.000 USD artış gösterdiği
görülmektedir (479.000 – 380.000). 99.000 USD tutarındaki müşteri kazancının 1521 hesabın
altında izlenen KAS İşlemleri Teminat Yedekleri Hesabı’nın 03.01.2018 tarihindeki
bakiyesinden (57.500 USD) karşılandığı varsayımıyla Aracı Kurum’un 03.01.2018 tarihi gün
sonu muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi gerçekleşecek ve 04.01.2018 tarihinde bu kayıtlara
ilişkin teminat aktarım işlemleri yapılacaktır. (USD/TRY = 3,8)

1521 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Takas Merkezi – Müşteri 376.200 TL
5990 Dönem Kar/Zararı 376.200 TL

1230 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinden Alacaklılar 376.200 TL
1521 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Takas Merkezi –
1521.00. KAS İşlemleri Teminat Yedekleri Hesabı2 218.500 TL

1030 Y.P. Bankalar 157.700 TL

21521.00 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Takas Merkezi – KAS İşlemleri Teminat Yedekleri Hesabı’nda
bulundurulacak teminatın Türk Lirası dışında konvertibl döviz cinsinden tutulması halinde nominal döviz
tutarlarını aracı kurumun serbest döviz varlıkları ile müşteri varlıklarından ayrı olarak gösteren bir nazım hesap
kaydı yapılması gerekmektedir.
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