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Genel Mektup : İstanbul, 

KREDİLER EKİBİ

Konu : Nakit Kredi Uygulama Esaslari Proseduründe Yapılan Degişikliler Hk.                                            
İlgili : Aracı Kurumlar                                            

Sayın Genel Müdür,

Takasbank Nakit Kredi uygulamasında kabul edilen teminat türleri ve değerleme katsayılarında Merkezi Takas 
Hizmeti verdiğimiz diğer piyasalarla yeknesaklığın sağlanması amacıyla değişikliğe gidilmiştir.

Bu kapsamda, belirlenen değerleme katsayıları ile Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, borsalarda işlem gören 
standartta altın, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil, Banka Tahvil ve Bonoları 
ile T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikaları Nakit Kredi uygulamasında 
teminat olarak kabul edilmeye başlanacak olup mevcut teminatların değerleme katsayılarında da değişiklik 
yapılmıştır. 

Nakit Kredi teminatı kabul koşullarına dair detaylı bilgiler ve yapılan güncellemelere ilişkin karşılaştırma 
tablosu ekte yer almakta olup ilgili değişiklikler 26/10/2020 tarihinde uygulamaya alınacaktır. 

Aynı tarih itibariyle değişiklikleri içeren Nakit Kredi Uygulama Esasları Prosedürünün son haline Bankamız 
internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Semanur CERRAHOĞLU
DİREKTÖR

Serkan AŞKAR
GENEL MÜDÜR YRD.
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1Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)

MADDE 12- Teminat türleri

(1) Nakit kredi işlemlerinde, aracı kurumların Banka’ya verebilecekleri 
teminatlar aşağıdaki türlerden olabilir:

a) HS Pay
b) HB Hazine Bonosu
c) DT Devlet Tahvili
ç) TM              Teminat Mektubu (TL/YP)
d) NK               Nakit Blokaj (TL/YP)
e) YF Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
f) BOP Borsa İstanbul A.Ş Payları

MADDE 12- Teminat türleri

(2) Nakit kredi işlemlerinde, aracı kurumların Banka’ya verebilecekleri teminatlar 
aşağıdaki türlerden olabilir:

a) HSPay
b) HB Hazine BonosuDevlet İç Borçlanma Senetleri
c) DT Devlet Tahvili
ç)c)TMTeminat Mektubu (TL/YP)
d)ç)NK Nakit Blokaj (TL/YP)
e)d)YFYatırım Fonu Katılma Belgeleri
e) BOPBorsa İstanbul A.Ş Payları
f) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
g) Borsalarda işlem gören standartta altın
ğ) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil
h) Banka tahvil ve bonoları
f)ı) T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira 

sertifikaları
MADDE 13- Teminatların özellikleri, yatırılma ve çekilmelerine ilişkin 
kurallar

(8) Teminat mektubu girişleri hariç tüm teminat hareketleri Banka’nın onayı 
ile gerçekleşir. Teminat girişlerinin Banka’ca onaylanabilmesi için, 
teminat eğer aracı kurumun bir müşterisinin hesabından alınıyor ise, 
müşterinin imzaladığı talimatın, teminat eğer aracı kurumun portföy 
hesabından alınıyor ise aracı kurumun imzaladığı talimatın Banka’ya 
ulaştırılması gerekmektedir. Aracı kurumlar tarafından Borsa İstanbul 
.A.Ş  paylarının teminat olarak verilmek istenmesi halinde, 
Takasbank’la beraber Borsa İstanbul A.Ş.‘nin 
takasbankpayteminati@borsaistanbul.com e-posta adresine talimat 
gönderilmesi gerekmektedir. Talimatın Takasbank tarafından onayını 
takiben Borsa İstanbul A.Ş.’nin onayı ile teminat tesis edilmiş olur. 
Teminat çıkışlarının Banka’ca onaylanabilmesi için ise herhangi bir 
talep yeterlidir

(11) Teminat türlerine ilişkin hususlar aşağıdadır:
a)Payların teminata alınması durumunda, teminata alınabilecek paylar,  

BİAŞ Yıldız ve Ana pazarlarında işlem gören Grup 1 ve Grup 2  

MADDE 13- Teminatların özellikleri, yatırılma ve çekilmelerine ilişkin kurallar

(8) Teminat mektubu girişleri hariç tüm teminat hareketleri Banka’nın onayı ile 
gerçekleşir. Teminat girişlerinin Banka’ca onaylanabilmesi için, teminat eğer 
aracı kurumun bir müşterisinin hesabından alınıyor ise, müşterinin imzaladığı 
talimatın, teminat eğer aracı kurumun portföy hesabından alınıyor ise aracı 
kurumun imzaladığı talimatın Banka’ya ulaştırılması gerekmektedir. Aracı 
kurumlar tarafından Borsa İstanbul .A.Ş  paylarının teminat olarak verilmek 
istenmesi halinde, Takasbank’la beraber Borsa İstanbul A.Ş.‘nin 
takasbankpayteminati@borsaistanbul.com e-posta adresine talimat gönderilmesi 
gerekmektedir. Talimatın Takasbank tarafından onayını takiben Borsa İstanbul 
A.Ş.’nin onayı ile teminat tesis edilmiş olur. Teminat çıkışlarının Banka’ca 
onaylanabilmesi için ise herhangi bir talep yeterlidir

(11) Teminat türlerine ilişkin hususlar aşağıdadır:
a) Borsa’da işlem gören payların teminata verilmek istenmesi alınması 

durumunda;,

mailto:takasbankpayteminati@borsaistanbul.com
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paylarından Banka’ca seçilenlerle sınırlıdır. Banka belirtilen payların 
her biri için teminata kabul edilebilmenin üst sınırını belirler. Teminata 
alınacak paylar adet ve katları şeklindedir.

b) Devlet tahvili ve hazine bonolarının teminat olarak verilmek istenmesi 
durumunda, aracı kurumların müşterileri için verilecek devlet tahvili 
ve hazine bonolarının virmanı aracı kurumların Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’ndaki müşterisine ait serbest hesabından, portföyleri için 
verecekleri devlet tahvili ve hazine bonolarının virmanı ise “501” 
depolarından gerçekleştirilir. İtfa günü gelen devlet tahvili ve hazine 
bonolarının itfa ve kupon ödeme işlemleri teminat hesabında 
gerçekleştirilir ve itfa ve kupon ödemeleri aracı kurumların nakit 
teminat hesabına aktarılır.

c) Teminat mektuplarının teminata verilmek istenmesi durumunda, 
mektup alınmadan önce Banka’nın Para Piyasası  Ekibi yetkilileri ile 
irtibat kurularak, mektubun keşidecisinin, Banka’daki limitinin uygun 
olup olmadığının teyit edilmesi gereklidir. Kağıt ortamında teminat  
mektubu veren bankanın Genel Müdürlüğü’nden, mektubu 
verdiklerine 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 bahse konu mektuplar teminata kabul 
edilir.Teminat girişi yapılan teminat mektupları Takasbank Para 
Piyasası teminatıyla dönüşümlü olarak kullanılabilir. Nakit kredi 
teminatından çıkartılan teminat mektubu otomatik olarak Takasbank 
Para Piyasası teminatına aktarılır. Aynı şekilde Takasbank Para 
Piyasası teminatından çıkartılan teminat mektubu da otomatik olarak 
nakit kredi teminatına aktarılır.Teminat mektupları;

i. Şekli ve kapsamı Takasbank tarafından belirlenir
ii. Kağıt ortamında veya elektronik belge olarak (e-teminat 

mektubu) düzenlenebilir.

i.  teminata alınabilecek paylar,  BİAŞ Yıldız ve Ana pazarlarında işlem 
gören paylardan Banka’ca seçilenlerle sınırlıdır.

ii.  Banka belirtilen payların her biri için teminata kabul edilebilmenin üst 
sınırını belirler.

iii.  Teminata alınacak paylar adet ve katları şeklindedir.
a)iv. Aracı kurumun iştiraki veya ortağı olduğu şirketlere ait paylar o kurum 

için teminata kabul edilmez

b) Devlet İç Borçlanma Senetleri Devlet tahvili ve hazine bonolarının ve kira  
sertifikalarının teminat olarak verilmek istenmesi durumunda,;

i.  TL cinsinden ihraç edilmiş kira sertifikaları teminata kabul edilir,
b)ii. Aracı kurumların müşterileri için verilecek devlet tahvili ve hazine 

bonolarının  kıymetlerin virmanı aracı kurumların Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’ndaki müşterisine ait serbest hesabından, portföyleri için 
verecekleri devlet tahvili ve hazine bonolarının kıymetlerin virmanı 
Takasbank nezdindeki ise “501” depolarından gerçekleştirilir. İtfa günü 
gelen devlet tahvili ve hazine bonolarının itfa ve kupon ödeme işlemleri 
teminat hesabında gerçekleştirilir ve itfa ve kupon ödemeleri aracı 
kurumların nakit teminat hesabına aktarılır.

a)c)Teminat mektuplarının teminata verilmek istenmesi durumunda, mektup 
alınmadan önce Banka’nın Para Piyasası  Ekibi yetkilileri ile irtibat kurularak, 
mektubun keşidecisinin, Banka’daki limitinin uygun olup olmadığının teyit 
edilmesi gereklidir. Kağıt ortamında teminat  mektubu veren bankanın Genel 
Müdürlüğü’nden, mektubu verdiklerine 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 bahse konu mektuplar teminata kabul edilir.Teminat 
girişi yapılan teminat mektupları Takasbank Para Piyasası teminatıyla 
dönüşümlü olarak kullanılabilir. Nakit kredi teminatından çıkartılan teminat 
mektubu otomatik olarak Takasbank Para Piyasası teminatına aktarılır. Aynı 
şekilde Takasbank Para Piyasası teminatından çıkartılan teminat mektubu da 
otomatik olarak nakit kredi teminatına aktarılır.Teminat mektupları;

i. Şekli ve kapsamı Takasbank tarafından belirlenir
ii. Kağıt ortamında veya elektronik belge olarak (e-teminat mektubu) 

düzenlenebilir.
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iii. E-teminat mektupları, Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen 
“Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP)” üzerinden 
kontrol edilip uygun bulunması halinde teminata kabul edilir.

iv. Teminata kabul edilen teminat mektupları “kesin” olmalıdır.
v. Aynı gruba veya holdinge bağlı bankaların birbirlerine 

verdikleri ve aracı kurumların bağlı oldukları grup veya 
holding bankalarından aldıkları teminat mektupları, teminata 
kabul edilmez.

vi. Vade içeren teminat mektupları, vadelerine 5 iş günü kala 
değiştirilmelidir.

ç) Nakit teminat; TL, ABD Doları veya Euro cinsinden olabilir. 
d) Yatırım fonları katılma belgelerinin; teminat olarak verilmesi 

durumunda aracı kurumlar grup bünyesindeki portföy yönetim 
şirketlerinin kurucusu veya yöneticisi oldukları yatırım fonu katılma 
belgelerini teminata veremezler

iii. E-teminat mektupları, Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen “Elektronik 
Teminat Mektubu Platformu (ETMP)” üzerinden kontrol edilip uygun 
bulunması halinde teminata kabul edilir.

iv. Teminata kabul edilen teminat mektupları “kesin” olmalıdır
v. Aynı gruba veya holdinge bağlı bankaların birbirlerine verdikleri ve aracı 

kurumların bağlı oldukları grup veya holding bankalarından aldıkları 
teminat mektupları, teminata kabul edilmez.

vi. Vade içeren teminat mektupları, vadelerine 5 iş günü kala değiştirilmelidir.

c)ç)Nakit teminat; TL, ABD Doları veya Euro cinsinden olabilir.
d) Yatırım fonları katılma belgelerinin; teminat olarak verilmesi durumunda aracı 

kurumlar grup bünyesindeki portföy yönetim şirketlerinin kurucusu veya 
yöneticisi oldukları yatırım fonu katılma belgelerini teminata veremezler.

e) Euro tahvillerin teminata verilmesi durumunda;
i. Teminat olarak verilen Euro tahvillerin Takasbank’ın Euroclear nezdindeki 

15512 no’lu hesabına gönderilmesinden sonra, ilgili kıymetlerin aracı 
kurumun Takasbank nezdindeki serbest teminat deposuna kaydedilebilmesi 
için, kıymeti gönderen aracı kurum tarafından Takasbank’a serbest (free) 
format SWIFT mesajı veya yazılı talimat gönderilmesi gerekmektedir.

ii.  Takasbank tarafından ilgili aracı kurumun Takasbank Uluslararası Takas ve 
Saklama İşlemleri menüsündeki 5080-Euro tahvil Teminat Deposu hesabına 
aktarılan söz konusu kıymetler, aracı kurum tarafından Takasbank bankacılık 
uygulamaları kullanılarak 5082-Nakit Kredi Teminat Deposu hesabına 
aktarılır. 

iii. Teminat çıkışı sonucunda 5080-Euro tahvil Teminat Deposu Hesabı’na 
aktarılan kıymetlerin aracı kurumun kendi menkul kıymet muhabiri 
nezdindeki hesabına transferi için Takasbank Global Saklama ve 
Numaralandırma Ekibi’ne yazılı talimat gönderilmesi gerekmektedir. Aracı 
kurumun menkul kıymet muhabiri Clearstream ise Türkiye saati ile 14.00’a 
kadar, Euroclear ise saat 16.30’a kadar talimatlar gönderilmelidir. İlgili 
saatler sonrasında gönderilecek talimatlara ilişkin transferler ertesi gün 
valörlü gerçekleştirilir. Söz konusu talimatlarda aracı kurumun menkul 
kıymet muhabiri ve muhabirdeki hesap numarası belirtilmelidir
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f) Banka bono/tahvilleri ile varlığa dayalı menkul kıymetlerin teminata verilmesi 
durumunda;
i. TL cinsinden ihraç edilmiş olanlar teminata kabul edilir. 

ii. Takasbank limitleri dahilinde kabul edilir.
iii. Takasbank, her bir ihraççı bazında teminata kabul edilebilecek toplam banka 

bono ve tahvilleri ile varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin üst sınırları 
belirler.

iv. Aracı kurumun bağlı olduğu grup veya holding bankalarına ait banka bono 
ve tahviller ile varlığa dayalı menkul kıymetler o aracı kurum için teminata 
kabul edilmez.

v. Teminat yatırma talimatı verilmeden önce Krediler Ekibi ile irtibat 
kurularak, ihraççının limit uygunluğunun teyit edilmesi gerekmektedir.

i.vi. Teminat yatırma talimatının Bankamıza ulaşmasından en geç bir iş günü 
sonrası ilgili kıymet teminata alınır.

g) Teminata altın verilmek istenmesi durumunda
i. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda işlem 

gören standartta altın kabul edilir. 
ii. Teminata konu olacak altın, mesai saatleri içerisinde Borsa İstanbul 

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi olan bir kurum 
tarafından ilgili piyasa nezdindeki Nakit kredi teminat hesabına bağlı 
kurum alt hesabına virman yolu ile yatırılmalıdır.

ii.ğ)Borsa paylarının teminata verilmek istenmesi durumunda; şekli ve kapsamı 
Takasbank tarafından belirlenmiş talimatın Bankamıza ulaştırılması sonrası 
Takasbank’ın vereceği onaya ek olarak, Borsa’nın 
takasbankpayteminati@borsaistanbul.com e-posta adresine iletilecek talimatı 
takiben Borsa’nın onayı ile teminat girişi gerçekleşir. Borsa paylarının teminat 
çıkış işlemlerinde ise; yine Borsa’nın e-posta adresine talimat iletilmesi ve 
Borsa’nın onayı gerekmektedir.

MADDE 15- Teminatların değerlemesi

(1) Banka, vade içerisinde her gün sonunda aşağıda belirtilen şekilde 
teminatı değerler:

a) Pay; değerlemenin yapıldığı güne ait BİAŞ’ta  seans sonunda  oluşan 
ağırlıklı ortalama fiyattan; eğer işlem gerçekleşmemişse,  son seansa 
ait en iyi alış ve en iyi satış emirlerinin aritmetik ortalaması, en iyi alış 

MADDE 15- Teminatların değerlemesi

(1) Banka, vade içerisinde her gün sonunda aşağıda belirtilen şekilde teminatı 
değerler:

a) Pay; değerlemenin yapıldığı güne ait BİAŞ’ta  seans sonunda  oluşan ağırlıklı 
ortalama fiyattan; eğer işlem gerçekleşmemişse,  son seansa ait en iyi alış ve en 
iyi satış emirlerinin aritmetik ortalaması, en iyi alış veya en iyi satış emirlerinden 
birinin olmaması halinde işlem gördüğü en son seans ağırlıklı ortalama fiyatı ile,
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veya en iyi satış emirlerinden birinin olmaması halinde işlem gördüğü 
en son seans ağırlıklı ortalama fiyatı ile,

b) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları için; değerlemenin yapıldığı gün, 
Takasbank verim eğrisi kullanılarak belirlenen teorik fiyat ile, bu 
fiyatlara ulaşılamadığında ise TCMB’ce belirlenen Devlet İç 
Borçlanma Senetlerinin gösterge niteliğindeki günlük değerleri ile,

c) YP nakit tutarları; değerlemenin yapıldığı günden bir sonraki gün için 
TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurlarından,

ç) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri; değerlemenin yapıldığı gün ilan 
edilen fiyatlarından,

d) BİAŞ  payları; Borsa İstanbul A.Ş. ile akdedilen protokolde belirlenen 
fiyat baz alınır. Kar payı ödemesi ve sermaye arttırımı sonrasında 
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ayrıca fiyat belirlenirse oluşan  fiyatla 
teminatlar yeniden değerlenir.

b) Devlet İç Borçlanma SenetleriDevlet Tahvili ve Hazine Bonoları için; 
değerlemenin yapıldığı gün, Takasbank verim eğrisi kullanılarak belirlenen 
teorik fiyat ile, bu fiyatlara ulaşılamadığında ise TCMB’ce belirlenen Devlet İç 
Borçlanma Senetlerinin gösterge niteliğindeki günlük değerleri ile,

c) YP nakit tutarları; değerlemenin yapıldığı günden bir sonraki gün için TCMB 
tarafından ilan edilen döviz alış kurlarından,

ç) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri; değerlemenin yapıldığı gün ilan edilen 
fiyatlarından,

d) BİAŞ  payları; Borsa İstanbul A.Ş. ile akdedilen protokolde belirlenen fiyat baz 
alınır. Kar payı ödemesi ve sermaye arttırımı sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. 
tarafından ayrıca fiyat belirlenirse oluşan  fiyatla teminatlar yeniden değerlenir,

e) Euro tahviller; değerlemenin yapıldığı güne ait Takasbank verim eğrisi 
kullanılarak belirlenen teorik fiyat,

f) Banka bono ve tahvilleri ile varlığa dayalı menkul kıymetler; Takasbank 
tarafından belirlenen teorik fiyat,

g) Kira sertifikaları ; değerlemenin yapıldığı güne ait Takasbank tarafından 
belirlenen teorik fiyat, bu fiyatlara ulaşılamadığında ise kira sertifikalarının 
TCMB’ce belirlenen gösterge niteliğindeki günlük değerleri,

ğ) Altın; değerlemenin yapıldığı güne ait Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve 
Kıymetli Taşlar Piyasası son seansında T+0 valörlü işlemler için oluşan 
USD/ONS fiyatı ile TCMB döviz alış kuru kullanılarak hesaplanan fiyat, eğer 
işlem gerçekleşmemişse bir önceki seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyat,

d)(2) Döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri 5 iş günü kala teminat 
değerlemesine alınmaz ve değiştirilmesi istenir.

MADDE 16- Teminatlardan doğan haklar

(1) Aracı kurumların teminata vermiş oldukları payların bedelsiz sermaye 
artırımı sonucu elde edilen payları ve temettü tutarları aracı kurumların 
teminat hesabına aktarılır. Sermaye artırımı bedelli ise; aracı kurum, 
teminatta oluşan rüçhan hakkı (kupon) adetini serbest alt hesaba 
virmanladıktan (teminat çıkışı yaptıktan) sonra bedelini yatırmak 
suretiyle kullanabilir.

(2) Aracı kurumların teminata vermiş oldukları BİAŞ paylarının bedelsiz 
sermaye artırımı sonucu elde edilen  payları ve temettü tutarları 
Takasbank teminat hesabına aktarılır. Aracı kurum, bedelini yatırmak 

MADDE 16- Teminatlardan doğan haklar

(1) Aracı kurumların teminata vermiş oldukları payların bedelsiz sermaye artırımı 
sonucu elde edilen payları ve temettü tutarları aracı kurumların teminat hesabına 
aktarılır. Sermaye artırımı bedelli ise; aracı kurum, teminatta oluşan rüçhan hakkı 
(kupon) adetini serbest alt hesaba virmanladıktan (teminat çıkışı yaptıktan) sonra 
bedelini yatırmak suretiyle kullanabilir.

(2) Aracı kurumların teminata vermiş oldukları BİAŞ paylarının bedelsiz sermaye 
artırımı sonucu elde edilen  payları ve temettü tutarları Takasbank teminat 
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sureti ile bedelli sermaye artırımından kaynaklanan haklarını 
kullanabilir

hesabına aktarılır. Aracı kurum, bedelini yatırmak sureti ile bedelli sermaye 
artırımından kaynaklanan haklarını kullanabilir

(3) Teminat hesabında bulunan TL ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri, kira 
sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, banka bono ve tahvilleri ve Euro 
tahvillerin itfa bedelleri ile kupon ödemeleri aracı kurumun teminat hesabına, 
döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri itfa bedelleri ve kupon ödemeleri ise 
11YP-aracı kurumun Serbest Hesabı’na aktarılır.

MADDE 17- Teminat değerleme katsayıları

(1) Teminat değerleme katsayıları, ilgili teminatın Takasbank 
tarafından değerlendirilen kredi riski, vadesi, olağanüstü piyasa 
koşullarındaki dalgalanması, likiditesi ve varsa kur riski dikkate 
alınarak belirlenir.

(2) Teminat değerlenmesinde kullanılacak katsayılar aşağıda 
belirtilmiştir:

 

Teminat Türleri                                   Değerleme Katsayıları
 Nakit

                                                                 TL  1,00
                                                                 USD  0,94
                                                                 EURO  0,95

 Hazine Bonosu / Devlet Tahvili   0,93
 Pay               0,76
 Yatırım Fonu Katılma Belgesi  0,89
 Teminat Mektubu  1,00
  Borsa Payı  1,00

MADDE 17- Teminat değerleme katsayıları

(1) Teminat değerleme katsayıları, ilgili teminatın Takasbank tarafından 
değerlendirilen kredi riski, vadesi, olağanüstü piyasa koşullarındaki 
dalgalanması, likiditesi ve varsa kur riski dikkate alınarak belirlenir.

(2) Teminat değerlenmesinde kullanılacak katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
 

Teminat Türleri                                                                Değerleme Katsayıları
 Nakit

                                                                                                         TL      1,00
                                                                                                         USD      0,94
                                                                                                         EURO      0,954
 Devlet İç Borçlanma SenetleriHazine Bonosu / Devlet Tahvili               0.93  
 Pay                                                           0,76
 Yatırım Fonu Katılma Belgesi                                                           0,894
 Teminat Mektubu                                                           1,00
  Borsa Payı                                              1,00
 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil     0,88
 T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikaları    0,91
 Altın                                                           0,90
 Banka Bonosu / Tahvili                                                           0,73
 Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                                                           0,91


