BASIN AÇIKLAMASI
Sayı: 2013/3

1 Şubat 2013

BASEL III ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN DÜZENLEME TASLAKLARINA İLİŞKİN BASIN
AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere, 2007 yılının Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde ipotekli konut
finansmanı piyasalarında başlayarak hızla yayılan küresel finansal kriz sonrasında bankacılık
sisteminin daha sağlıklı bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla Basel Bankacılık Denetim Komitesi
tarafından bir dizi reform önerisi geliştirilmiştir. Kamuoyunda Basel III olarak da bilinen söz
konusu reform önerileri, temel olarak sermayenin nitelik ve niceliğinin arttırılmasını, risk
kapsamının genişletilmesini, risk ağırlıklarının artırılmasını, bankaların yükümlülüklerinin
sınırlandırılması amacıyla risk bazlı olmayan bir kaldıraç oranının tesis edilmesini, uluslararası bir
likidite riski ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını ve ters döngüsel bir sermaye yapısının
kurulmasını içermektedir.
Bu kapsamda, Basel Bankacılık Denetim Komitesi üyesi olmasının yanında aynı zamanda G-20
üyesi de olan ülkemizin söz konusu önerileri uygulamaya geçirme taahhüdüne ilişkin gerekli
hazırlık çalışmaları Kurumumuzca sürdürülmektedir.
Bu çalışmalar çerçevesinde ilk olarak Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Taslağı
hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak ile getirilmesi öngörülen başlıca yenilikler;
- Özkaynak unsuru olarak çekirdek sermaye kavramının getirilmesi,
- Ana sermaye içerisinde çekirdek sermaye ile birlikte yer alacak ilave ana sermaye
kalemlerinin belirlenmesi,
- Katkı sermaye içerisinde yer alacak borçlanma araçlarına ilişkin daha sıkı kuralların
getirilmesi,
- Özkaynak hesabında yer alacak kalemlere ilişkin ayrıntılı düzeltme esaslarının
belirlenmesi,
- Konsolide özkaynak hesabında azınlık hakları ile üçüncü kişilerin sahip oldukları
payların dikkate alınma esaslarının değiştirilmesi,
- İlave ana sermaye ile katkı sermayede yer alacak borçlanma araçlarının bankanın
sermaye yeterlilik oranının belirli bir eşiğin altına düşmesi halinde zararları telafi etmek üzere
kayıtlardan silinmesi veya hisse senedine dönüştürülebilir olma özelliğinin getirilmesi
olarak özetlenebilir.
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Diğer taraftan, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Taslağı ile getirilmesi öngörülen
yenilikler kapsamında Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelikte de değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
Bu kapsamda hazırlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile;
- Konsolide ve konsolide olmayan bazda hesaplanacak olan asgari çekirdek sermaye
yeterliliği standart oranı (%4,5) ve asgari ana sermaye yeterliliği standart oranı (%6)
getirilmekte,
- Mer’i mevzuat uyarınca özkaynaklardan düşülen bazı unsurların özkaynaklardan
indirilmesi yerine sermaye yeterliliği uygulaması bakımından risk ağırlığına tabi tutulması
öngörülmektedir.
Aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilecek olan bahse konu düzenleme taslaklarına ilişkin
görüş ve önerilerin 01/03/2013 tarihine kadar duzenleme@bddk.org.tr adresine gönderilmesi
mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Düzenleme Taslakları:
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/11624ozkaynak_yonet
meligi.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/11625sermaye_yeterlil
igi_degiskilik.pdf
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