
EK 3 

Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi 

 

1. Gerçeğe uygun değerine göre değerleme yöntemi, sadece türev işlemler ve takas süresi 

uzun işlemler için kullanılabilir. Sözleşmelerin gerçeğe uygun değerine göre değerlemesi ile pozitif 

değere sahip sözleşmelerin yenileme maliyetleri elde edilir.  

2. Sadece yenileme maliyetinin hesaplanacağı tek döviz cinsinden değişken/ değişken faiz 

oranı swap işlemleri hariç tüm diğer işlemler için potansiyel kredi risk tutarının hesaplanmasında 

sözleşme tutarları veya işleme konu olan tutarlar, aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarla çarpılır: 

 a) Tabloda gösterilen beş kategoriden birine girmeyen sözleşmeler, kıymetli madenler hariç 

emtialar ile ilgili sözleşmeler gibi işlem görür.  

b) Çoklu anapara değişimi öngören sözleşmeler için, ilgili oranlar, sözleşmeye göre yapılacak 

olan kalan ödemelerin sayısıyla çarpılır.  

c) Belirli tarihlerde sözleşmenin gerçeğe uygun değeri sıfır olacak şekilde kalan vadesi yeniden 

ayarlanan ve belirli ödeme tarihlerinden sonra bakiye tasfiye edilecek şekilde yapılandırılan 

sözleşmeler için dikkate alınacak olan vadeye kalan süre, gelecek yeniden ayarlama tarihine kadar 

olan süreye eşittir. Ancak, bu kriterlere uyan ve kalan vadesi bir yıldan fazla olan faiz oranı 

sözleşmelerinde, dikkate alınacak olan vadesi 1 yıldan kısa olsa dahi, katsayı %0,5'den daha düşük 

olamaz.  

Vadeye Kalan 
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ile ilgili 

sözleşmeler 

(%) 

Bir yıl veya 

daha kısa 

0 1 6 7           10 

Bir yıldan 

uzun, beş yılı 

aşmayan 

0,5 5 8 7           12 

Beş yıldan 

daha uzun 

1,5 7,5 10 8 15 

 

3. Alım satım hesaplarında yer alan kredi türevlerinden sadece toplam getiri swabı ile kredi 

temerrüt swabı için potansiyel kredi riski tutarı hesaplanır. Kredi temerrüt swaplarında, potansiyel 

kredi riski tutarına ilişkin hesaplama sadece koruma alıcısı olunması halinde yapılır ancak, sözleşmede 

koruma alıcısının iflası halinde swap işleminin sona ereceğini öngören hüküm bulunması halinde 

koruma satıcısı da potansiyel kredi riski tutarı hesaplar ve bu durumda koruma satıcısının potansiyel 

kredi riski tutarı, koruma alıcısı tarafından henüz ödenmemiş olan prim tutarını geçemez. Potansiyel 

kredi riski tutarı, sözleşmenin nominal tutarının, referans varlığın Tebliğin 12’nci maddesi uygulaması 



bakımından nitelikli menkul kıymet/nitelikli araç olarak kabul edilen bir varlık olması halinde % 5, 

diğer hallerde % 10 oranı ile çarpılması suretiyle elde edilir. İkiden fazla referans varlık içeren ve 

ödeme şartının, gerçekleşecek ödemeyi gerektirir olaylardan belli bir sıradakine karşılık gelen 

referans varlık için uygulanmasını öngören kredi türevlerinde potansiyel kredi riski tutarı 

hesaplamasına esas alınacak referans varlık olarak, referans varlıkların kredi kalitesine göre yapılacak 

sıralamada ödeme şartının bağlandığı sıraya tekabül edeni alınır. Referans varlığın kredi kalitesi 

sıralaması düşükten yükseğe doğru yapılır. 

 4. Yenileme maliyeti ve potansiyel kredi riski tutarının toplamı, risk tutarını verir. 


