E-TEMİNAT MEKTUBUYLA
İŞLEMLER DAHA HIZLI,
DAHA GÜVENLİ.

Mevcut İşleyiş
Banka / Muhatap / Lehdar arasında fiziki olarak teminat mektup alışverişi
yapılmakta; teslim alma, teslim etme, mektup teyidi, saklama, posta gibi
zaman kayıpları ve parasal maliyetler oluşmaktadır.
• Teminat mektubunun sahte olması
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• Yetkili imzaları taşımaması
• Fiziki arşivleme
• Kaybedilmesi, tahrip olması
• Vadenin takip edilememesi

Yasal Düzenleme
RİSK

Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan değişiklikle
teminat mektuplarının elektronik ortamda
düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir.
Yapılan Değişiklik:
Elektronik İmza Kanunu’nun
5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan
“teminat sözleşmeleri” ibaresi “banka
teminat mektupları dışındaki teminat
sözleşmeleri” şeklinde değiştirildi.

«MADDE 5.- Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî
sonucu doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi
tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri (banka teminat
mektupları hariç) güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.»

ETM Platformu

Banka
Muhatap
• TM Düzenleme
• TM İade ve İbra
• TM Tazmin
• TM Güncelleme

Kapsam Dışı Konular

Kapsamdaki Konular

•
•
•
•

• Kesin, Geçici, Avans TM
• Yabancı dilde düzenlenmiş teminat
mektupları
• Birden fazla lehdarı / muhatabı olan TM

ETMP’ye geçiş öncesi düzenlenmiş TM
Muhatabı yurtdışında yerleşik TM
Yurtdışı şubelerin düzenlediği TM
Yurtdışına verilen kontrgaranti

Sahte Mektup

Giriş / Çıkış
Teyidi

Mektubun
Kaybolması

Teslim &
Saklama

Uygulamanın Faydaları
Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan değişiklikle teminat mektuplarının
elektronik ortamda düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir.

Lehdar Açısından
Teslim / iade
alma & verme
olmayacağından
zaman tasarrufu
sağlanacak
Tüm teminat
mektupları muhatap
ve banka bilgisi ile
takip edilebilecek

Muhatap Açısından
Sahte teminat
mektubu riski
önlenecek
Teyit işlemlerine
ihtiyaç
kalmayacak
Teminat
mektubunun
kaybolma riski
ortadan kalkacak
Fiziki arşivleme
maliyeti
olmayacak
Tüm teminat
mektupları lehdar
ve banka bilgisi ile
takip edilebilecek

Banka Açısından
Teyit işlemlerine
ihtiyaç kalmayacak
İş akışları
hızlanacak,
işgücü verimliliği
sağlanacak
Fiziki arşivleme
maliyeti olmayacak
Akıbet ihtiyacı
ve beraberinde
getirdiği posta
maliyeti olmayacak
Kağıt
kullanılmayarak
doğaya katkı
sağlanacak

Platformun Kullanımı

MUHATAP
KKB Findeks Üyeliği

LEHDAR
KKB Findeks Üyeliği

ETMP Üyeliği
Muhatabın bir banka aracılığıyla
sisteme dahil olması yeterli; bu sayede
diğer bankalar da ilgili muhataba
e-teminat mektubu verebilecek

Mevcut Findeks
üyeliği ile
platformdan
faydalanabilecek

Muhataptan bankaya iletilen iade
ya da tazmin talebi yetkilendirilmiş
kişi(ler)den geliyor olacak

Lehlerine verilen
elektronik teminat
mektuplarını muhatap
ve banka bilgisi ile
takip edebilecek

Muhatap talep ettiği örnek mektup
şablonunu sisteme yükleyebilecek;
bankalar mektup düzenlemeden
önce bu örnek metni görerek mektup
düzenleyecek
Bankada aktif, muhatapta pasif
gözüken işlemler ya da tam tersi
durumlar için günlük bazda, belirli
aralıklarla otomatik mutabakat
yapılacak

Kamuda E-Teminat Mektubu
• Kamu tarafının da e-teminat mektubu kullanması ile ilgili Muhasebat ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü’nün çalışması mevcuttur
• Pilot olarak Gümrükler ilk uygulamayı kullanacak olup 21.02.2019 itibarıyla hazır
olduklarını ilan etmişlerdir.
• Belli bir tarihten sonra kağıt teminat mektup kabul etmeyecekleri yönünde
Gümrükler Genel Müdürlüğü açıklama yapmıştır.
• Muhasebat’ın bu konudaki tebliğ düzenleme çalışmalarının da kısa sürede
tamamlanarak yayımlanması beklenmektedir.

İş Akışı
Müşteri
Talebi
• Kredili
müşteri
teminat
mektup
talebini
bankaya
iletir.

Bankada
Veri Girişi
• Bilgiler banka
sistemine girilir.
• HTML
formatında
mektup
düzenlenir ve
onaylanır.
• Muhatap
ETMP’ye üye
değilse mektup
düzenlenmez.

Muhataba
Sevki
• Düzenlenen
mektup eş
anlı KKB
servislerinde
PDF formatına
dönüştürülür,
bankaya iade
edilir ve yine
eş anlı e-imza
ile muhataba
sevkedilir.

Muhatap
• Mektup muhatap tarafında
aktif hale gelmiş olur.
• Muhatap mektubu kabul
etmeyecek olursa iade/red
akışı başlatır.

İade Tazmin
• Taahhüdü sona eren mektup
Muhatap tarafından sistem
üzerinden iade edilir.
• Vadeli mektuplarda ise;
mektubun vadesi içerisinde
tazmin talebi gelmemiş ise
vade sonunda mektubun risk
çıkışı yapılır.
• Tazmin talebinde muhatap
talep başlatacak ve eş anlı
KKB tarafından Bankanın
sistemine düşürülecektir.

İletişim Bilgileri
Daha fazla detay ve sorularınız için iletişim bilgilerimiz:

0 216 645 10 00

KrediOperasyonlariYoneticileriTicari@teb.com.tr

0 216 636 36 36

