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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ – 14.12.2019-27.12.2019 

ÜNLÜ & Co’yu etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri 

1. 18.12.2019 – BDDK – Basın Açıklaması -Yurtdışı yerleşikler ile yapılan  para swapı, forward, 
opsiyon ve diğer türev işlemlerine üst sınır getirilmiştir.  

Bankaların, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz 
ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer 
bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, 
forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamı, en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının 
%10’unu geçmeyecek olup söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır. 
Opsiyon işlemleri hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacak olup valör tarihi işlem tarihinden 
sonra olan (ileri valörlü) türev işlemler, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacaktır. Bu 
minvalde, mevcut aşım giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacaktır.  

Öte yandan, 17.09.2018 tarihinde BDDK tarafından yapılan basın açıklamasında yer verilen, bankaların 
yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde 
gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en 
son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’i ile sınırlandırılması uygulamasında herhangi bir 
değişiklik söz konusu değildir.  

2. 18.12.2019 – BIST – VİOP Prosedürü – Algoritmik Emir İletim Sistemlerine ilişkin değişiklikler 
yapılmıştır.  
 Algoritmik emir iletim sistemleri aracılığıyla kendi merkezlerinden veya eşyerleşim 

merkezinden emir gönderecek Piyasa üyelerinin kullanacakları yazılım hakkında bilgi formu ile 
Borsaya yazılı olarak bilgi vermeleri zorunludur.  

 Ayrıca Piyasa üyesinin algoritmik emir iletim sistemleri aracılığıyla emir göndermeye 
başlamadan önce bu sistemlerin test edildiğini, sonuçlarının öngörülebilir olduğunu ve Piyasayı 
bozacak işlemlere sebep olmayacağına ilişkin taahhütname ile Borsaya yazılı olarak taahhüt 
etmesi gerekmektedir.  

 Sistemler devreye alındıktan sonra Piyasa üyesinin oluşabilecek riskleri gerçek zamanlı olarak 
izleyip, bu riskleri sınırlandırmak ve gerekli durumlarda en kısa sürede yazılımı durdurarak emir 
iletimini sonlandırmak üzere gerekli tedbirleri alması zorunludur. 

 Yüksek frekanslı işlemlerin normal müşteri emirlerinden farklılaştırılmasını ve takibini 
sağlamak amacıyla bu işlemler için Piyasa üyesi başvurusu ile farklı kullanıcılar tahsis 
edilecektir.  

 Yüksek frekanslı işlemler esaslı algoritmaların emir iletiminde, her bir farklı algoritmik emir 
iletim sistemi için ayrı birer kullanıcı tanımlanması zorunludur. Bu kullanıcıların İşlem Öncesi 
Risk Yönetimi Uygulamasının risk grubu kontrollerini (kullanıcı limitleri) kullanmaları 
zorunludur.  

 İşlem öncesi risk yönetimi uygulamasına ilişkin işleyiş esasları prosedür ekinde yer almaktadır.  
 OUCH emir iletim protokolü kullanarak emir iletecek kullanıcılar da yüksek frekanslı işlemler 

kapsamında değerlendirilir. Bir kullanıcının yüksek frekanslı işlem kullanıcısı sayılabilmesi için 
bu kullanıcı adına emir üretecek sunucuların Piyasa üyesi tarafından Borsanın eşyerleşim 
merkezinde konuşlandırılması ve Borsa tarafından bu kullanıcılara ayırt edici özellikteki 
kullanıcı kodu verilmiş olması gerekmektedir. 

 Piyasa üyesi kendisine veya müşterilerine ait emirleri Borsaya iletmek için kullandığı algoritmik 
emir iletim sistemlerinden Borsaya karşı doğrudan sorumludur. Bu sistemlerin Piyasada 
yaratacağı etkiler ve sonuçları hakkında kullanan/aracılık eden Piyasa üyesinin devredilemez 
bir sorumluluğu bulunmaktadır. Piyasa üyesi, emirlerin piyasaların işleyişini engellemeyecek, 
riske atmayacak, yanlış yönlendirilmesine neden olmayacak şekilde gönderileceğini ve bunun 
için kontrol uygulamalarının oluşturulacağını kabul etmiş ve taahhüt etmiş sayılacaktır.  
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 Algoritmik emir iletim sistemleri ile Sisteme emir iletiminde kullanılacak yazılımlar ile ilgili 
gerekli kontrolleri ve testleri yapmış olmak, devreye aldıktan sonra ise oluşabilecek riskleri 
gerçek zamanlı olarak izleyip, bu riskleri sınırlandırmak ve gerekli durumlarda en kısa sürede 
yazılımı durdurarak emir iletimini sonlandırmak Piyasa üyelerinin sorumluluğundadır.  

 Piyasa üyesi algoritmik emir iletim sistemlerinin neden olduğu problemleri veya aksaklıkları 
gerçekleştiği andan itibaren en hızlı iletişim kanalı ile Borsaya bildirmekle yükümlüdür.  

 Piyasa üyesinin İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması kapsamında oluşturacağı her bir risk 
grubu için belirleyeceği risk limitlerinin hangi yöntem ve hesaplamalarla oluşturulduğunu yazılı 
hale getirmesi ve Borsa tarafından talep edilmesi durumunda aynı gün içinde Borsaya 
bildirmesi zorunludur. 

 Algoritmik emir iletim sistemlerinin ve özelde yüksek frekanslı işlem kullanıcılarının 
işlemlerinden kaynaklı piyasa bozucu durumların ortaya çıkması durumunda, Borsa tarafından 
ilgili kullanıcıların işlemlerine ara verilebilir, verilen hizmetler kısmen veya tamamen 
durdurulabilir. Verilen hizmetlerin Borsa tarafından durdurulması durumunda üye kâr 
mahrumiyeti, zarar ve sair tazminat talebinde bulunamaz. 

3. 19.12.2019 – Takasbank - Takasbank'tan Tezgahüstü Türev Piyasalara MKT Hizmeti 

Takasbank, 19 Aralık 2019 tarihinden itibaren Bankaların orta ve uzun vadeli TL faiz risklerini döviz 
likiditelerini kullanmadan yönetmesine imkan verecek TLREF’e dayalı TL OIS (overnight index swap) 
kontratlarına yönelik takas, risk ve teminat yönetimi hizmeti vermeye başlamıştır.  

Bu hizmet ile yurtiçi yerleşik bankaların birbiriyle TL OIS işlemlerini yapabilmesine imkan sağlanmıştır. 

4. 23.12.2019 – KVKK – Kurul’un 2019/311 Sayılı Karar Özeti - İlgili kişi tarafından alenileştirilen cep 
telefonu numarasının, bir sigorta şirketi tarafından alenileştirme amacı dışında işlenmesi hk. 

İlgili kişinin bir Sigorta Şirketi (Şirket) tarafından açık rızası alınmadan sigortacılık faaliyetleri konusunda 
aranması hususunda Kurul’a yapmış olduğu şikâyet başvurusu ile ilgili olarak Sigorta Şirketi’nden alınan 
yazısında, Şikayetçinin ad, soyadı ve telefon bilgisinin finansal güvence danışmanlarınca teklif araması 
yapılmadan önce gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda …uzantılı internet sitesinden bulunduğu, 
Şikayetçinin taraflarınca ulaşılan ad, soyad ve telefon numarası bilgisinin belirtilen sitede halka açık bir 
şekilde yer aldığı şeklindeki savunmasının değerlendirilmesi sonucunda, 

Şikâyetçinin kişisel verilerine kendisi tarafından daha önce alenileştirilen internet sitesinden ulaşılması 
halinde dahi Şirket tarafından Şikâyetçinin bu bilgilerinin internet sitesinde bulunma ve alenileştirilme 
amacıyla kullanılmadığı, diğer bir deyişle Şikâyetçinin mesleki yetkinliğinden faydalanmak için kendisine 
ulaşılmaya çalışılmadığı, aksine Şirket faaliyetlerine ilişkin randevu talebi ile Şikâyetçinin arandığı 
anlaşıldığından, Şirket tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendi (kişisel verilerin ilgili kişinin 
kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda açık rıza alınmaması) çerçevesinde 
değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmış olup, bu kapsamda Şirketin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirleri almayarak Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine (Veri Sorumlusu, kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek üzere teknik ve idari tedbirleri almalıdır) aykırı 
davranmış olması nedeniyle Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi 
uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

5. 26.12.2019-SPK-SPK Bülteni- Kurul’un 76/1680 sayılı İlke Kararı 

Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföylerinde bulunan girişim şirketlerinin halka açılması 
sonucunda bu şirketlerin girişim sermayesi yatırım ortaklığı portföyünde kalan tüm paylarının (halka açık 
girişim şirketinin paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra edinilen paylar hariç olmak üzere) 
III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Tebliğ) 21. maddesi 
kapsamında girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilmesine ve bu çerçevede Tebliğ’in 22. maddesinin 
birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde yer alan portföy sınırlamalarına ilişkin hesaplamalarda dahil 
edilmemesine karar verilmiştir. 


