
İŞLEM YAPILAN PİYASALARA İLİŞKİN TEMİNATLANDIRMA ESASLARI 

 

1- Pay Piyasası Teminatlandırma Esasları 

Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında  (“Pay Piyasası”) yapılacak işlemler için takası henüz 

gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas 

pozisyonu sermaye piyasası aracı veya pazar bazında Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili 

düzenlemeleri ile belirlenir. Bununla birlikte yatırımcıdan, teminat olarak, ilgili alım işlemine 

konu miktarın %20’si oranında net varlık bulundurulması istenir. 

Teminat miktarının/oranının herhangi bir sebepten ötürü yatırımcı tarafından ilgili hesaplarda 

bulundurulmaması/sağlanmaması durumunda, teminat miktarını artıracak veya teminat oranını 

düşürecek nitelikte olan emirler kabul edilmez. Bununla birlikte,  gerekli görülen hallerde belirli 

işlemler bazında teminat talep edilebilir. 

 

2- Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Teminatlandırma Esasları 

Piyasa risk yönetimi, piyasada gerçekleştirilen işlemler üzerinden portföy bazında 

teminatlandırma yöntemi uygulanarak Takasbank tarafından yapılmaktadır. Takasbank 

tarafından, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'nda gerçekleştirilen 

işlemler için uygulanmakta olan portföy bazında teminatlandırma yöntemi kapsamında portföy 

bazlı risk yönetimi algoritmasını baz alan BISTECH Marjin Yöntemi kullanılmaktadır. Portföy 

bazında teminat hesaplamasına esas teşkil edecek parametreler Takasbank tarafından 

belirlenmekte ve duyurulmaktadır. Daha fazla detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri 

Kurum bazı durumlarda ek teminat talep edebilir. 

 

3- Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Teminatlandırma Esasları 

Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için, başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000.-TL. 

veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılır. İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra 

hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat 

tutarının 50.000.-TL. veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda pozisyon 

açılamaz. İşlemlere başladıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000.-TL. 

veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir.  

Başlangıç teminatı; işlemlere başlanabilmesi için ve pozisyon alınabilmesi için müşteri 

tarafından yatırılması gereken asgari teminat tutarını ifade eder. Başlangıç teminat oranı, 

yatırılan teminat tutarının ilk açılan toplam pozisyon tutarına olan oranıdır. 

Teminat oranı hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılır:  

Teminat Oranı=Parite Değeri*Lot Miktarı/Kaldıraç Oranı 

Sürdürme teminatı; müşterinin tezgahüstü türev araç işlemleri süresince sahip olması gereken 

asgari teminattır. Sürdürme teminatı; değerlenmiş teminat tutarının sahip olunan pozisyon 

büyüklüğüne oranıdır. Sürdürme teminatı ise; tüm ürün gruplarında geçerli olmak üzere 

%75’dir. 

https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri


Teminatlar rayiç değeri ile günlük olarak değerlenir. Kurum bazı durumlarda ek teminat 

alabilir.  Buna ek olarak; piyasa riskinin ve volatilitesinin artmasının söz konusu olduğu 

durumlarda, öncesinde kurumun internet sitesinde ve/veya elektronik işlem platformu ve/veya 

e-posta yoluyla bildirim yapmak koşuluyla, ürün bazında teminat politikasını değiştirme 

hakkını saklı tutar. 

 

4- Ödünç Pay Piyasası İşlemleri Teminatlandırma Esasları 

Takasbank ÖPP’de ödünç işlemlerinde gerçekleştirilecek işlemlerde Takasbank Ödünç Pay 

Piyasası Uygulama Esasları prosedüründeki teminat hesaplama kuralları geçerlidir. Başlangıç 

teminat oranı Bist-30 hisse grubu için %118, BİST-30 dışı hisse grubu için %123 olup asgari 

teminat oranı %110’dur. Müşteri, bu oranın Kurul düzenlemeleri ve Takasbank tarafından 

değiştirilebileceğini, İntegral Yatırım’ın bu oranlardan daha yüksek bir oran belirleme hakkına 

sahip olduğunu kabul eder. 


