BASEL III - LİKİDİTE
KARŞILAMA ORANI
UYGULAMASI
SIKÇA SORULAN SORULAR VE
AÇIKLAMALAR

BANKACILIK
DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMU

Soru No: 30
İlgili Hüküm: Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasının uygulaması
Konu: Konsolide edilen bir ortaklığın ya da yurtdışındaki şubenin kaynaklarının
bankaya transfer edilememesi
Soru: Konsolide edilen bir ortaklığın ya da bankanın yurtdışındaki şubesinin kaynaklarının
bankaya transfer edilmesini engelleyen bir hususun bulunması durumunda, ortaklığın veya
şubenin yüksek kaliteli likit varlık stoku ana ortaklık bankanın likidite karşılama oranı
hesaplamasında ne şekilde ve nasıl dikkate alınacaktır?
Cevap: “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik”in 5 inci
maddesinin (8) numaralı fıkrası;
“(8) Konsolide edilen bir ortaklığın ya da bankanın yurtdışındaki şubesinin kaynaklarının
bankaya transfer edilmesini engelleyen bir hususun bulunması durumunda, ortaklığın veya
şubenin yüksek kaliteli likit varlık stokunun, ortaklığıan veya şubenin 4 üncü maddenin
dördüncü fıkrasında belirtilen oranları tutturması için gerekli olan tutarları aşan kısmı ana
ortaklık bankanın likidite karşılama oranı hesaplamasında dikkate alınmaz.”
hükmünü amirdir.
Aşağıda Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasının nasıl değerlendirilmesi
gerektiğine ilişkin bir örnek bulunmaktadır.
Örnek: C bankası ile bu bankanın Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde (KKTC) bulunan A
şubesi ve B ortaklığına ait veriler aşağıdaki şekildedir.

YKLV Stoku
Net Nakit Çıkışı
Asgari Toplam LKO*

A
110
100
%80

B
80
90
80%

C (Yurt dışı hariç)
600
1000
%60

C (Yurt dışı dahil)
600+60+54
1000+100+90
%60

*Toplam likidite karşılama oranının KKTC’de %80, ülkemizde ise %60 olarak uygulandığı varsayılmıştır.

KKTC’de %80 olarak belirlendiği varsayılan asgari toplam likidite karşılama oranının
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 8 inci fıkrası kapsamında belirlenecek olan aşan tutarın
hesaplanmasında herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Bahse konu aşan tutarın belirlenmesinde
ülkemizde 2015 yılı için uygulanan likidite karşılama oranı (%60) dikkate alınacaktır. Bu
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çerçevede, KKTC’deki A şubesi ile B ortaklığının Türkiye’deki ana ortak banka C’ye
kaynaklarını transfer etmelerini engelleyen bir husus bulunduğu varsayımı altında, Banka C
konsolide toplam LKO hesaplarken YKLV stokuna;
- A şubesi için sadece 60 (A şubesinin ülkemizde uygulanan LKO oranını sağlaması için
şubenin net nakit çıkışlarının (100) %60 kadarlık kısmı),
- B ortaklığı için sadece 54 ( B ortaklığının ülkemizde uygulanan LKO oranını sağlaması için
ortaklığın net nakit çıkışlarının (90) %60 kadarlık kısmı)
birimi dahil edilebilecektir. Ancak, net nakit çıkışlarının tamamının konsolide hesaplamada
dikkate alınması gereklidir.
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