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Takasbank Para Piyasası (TPP) Teminatına Elektronik Teminat Mektuplarının Kabul Edilmesi Hk.
Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,
Bilindiği üzere TPP teminatına, kâğıt ortamında düzenlenen teminat mektupları kabul edilmektedir. Teminat mektubu
tarafımıza ulaştıktan sonra, Bankamız tarafından teminat mektubunu düzenleyen bankanın Genel Müdürlüğü'nden ilgili
mektuba dair yazılı teyit alınarak veya Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından geliştirilen "Teminat Mektubu Durum
Sorgulama (TMDS)" sisteminden sorgulama yapılarak teminata kabul edilmektedir.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yapılan değişiklikle teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesi
mümkün hale gelmiş ve KKB tarafından, bankaların düzenlediği teminat mektuplarını elektronik ortama taşımaya ve
mektubun yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilecek işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamaya
yarayan Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) işletime alınmıştır.
Bankamızca, elektronik belge olarak düzenlenen e-teminat mektuplarının teminata kabulü ile ilgili gerekli altyapı
çalışmaları tamamlanmış, e-teminat mektupları TPP teminatına kabul edilebilir hale gelmiştir.
TPP teminatına e-teminat mektubu kabulüne dair TPP Prosedürü'nde yapılan güncellemelere ilişkin karşılaştırma tablosu
ekte olup, ilgili değişiklikler 23/09/2019 tarihinde uygulamaya alınacaktır. Aynı tarih itibarı ile değişiklikleri içeren TPP
Prosedürü'ne Bankamız internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılabilir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
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10) Teminat mektubunun
verilmesi durumunda;

teminat

olarak 10) Teminat mektubunun
verilmesi durumunda;

a) Şekli ve kapsamı Takasbank tarafından
belirlenir.
b) Takasbank limitleri dahilinde kabul
edilir.
c) Kesin ve süresiz veya kesin ve asgari 1
yıl vadeli olmalıdır.
ç) Aynı gruba veya holdinge bağlı
bankaların birbirlerine verdikleri ve
üyelerin bağlı oldukları grup veya
holding bankalarından aldıkları teminat
mektupları, teminata kabul edilmez.
d) Mektup alınmadan önce TPP ile irtibat
kurularak, mektubun alınacağı bankanın
ve mektup tutarının teyit edilmesi
gerekmektedir.
e) Üyeler teminat olarak almış oldukları
teminat mektuplarını TPP’ye iletirler.
f) Mektuplar,
Takasbank
tarafından,
keşideci
bankanın
Genel
Müdürlüğü’nden, mektuba dair yazılı
teyit alındıktan sonra veya Kredi Kayıt
Bürosu tarafından geliştirilen “Teminat
Mektubu
Durum
Sorgulama”
sisteminden yapılan sorgulama sonucu
keşideci bankada aktif risk kaydı
bulunması halinde teminata kabul edilir.

teminat

olarak

a) Şekli ve kapsamı Takasbank tarafından
belirlenir.
a)b) Kağıt ortamında veya elektronik
belge olarak (e-teminat mektubu)
düzenlenebilir.
b)c) Takasbank limitleri dahilinde kabul
edilir.
c)ç) Kesin ve süresiz veya kesin ve asgari
1 yıl vadeli olmalıdır.
ç)d) Aynı gruba veya holdinge bağlı
bankaların birbirlerine verdikleri ve
üyelerin bağlı oldukları grup veya
holding bankalarından aldıkları teminat
mektupları, teminata kabul edilmez.
d)e) Mektup alınmadan önce TPP ile
irtibat kurularak, mektubun alınacağı
bankanın ve mektup tutarının teyit
edilmesi gerekmektedir.
e)f)Üyeler teminat kağıt ortamında olarak
almış oldukları teminat mektuplarını
TPP’ye iletirler.
g) Kağıt ortamında alınmış teminat
Mmektupları, Takasbank tarafından,
keşideci
bankanın
Genel
Müdürlüğü’nden, mektuba dair yazılı
teyit alındıktan sonra veya Kredi Kayıt
Bürosu tarafından geliştirilen “Teminat
Mektubu Durum Sorgulama (TMDS)”
sisteminden yapılan sorgulama sonucu
keşideci bankada aktif risk kaydı
bulunması halinde teminata kabul edilir.
f)ğ) E-teminat mektupları, Kredi Kayıt
Bürosu tarafından hazırlanan ve işletilen
“Elektronik Teminat Mektubu Platformu
(ETMP)” üzerinden kontrol edilip uygun
bulunması halinde teminata kabul edilir.
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