Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’in
(Yönetmelik) 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından kullandırılan
fonlar dışında kalan varlıklar için Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş
tutarlarının 22/06/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin
Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik uyarınca ayrılmış özel karşılıklar ve genel karşılıklar düşüldükten sonraki
değerini, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için ise söz konusu değerin alfa oranı ile
çarpılmış değerini ifade eder. Alfa oranı Kurulca belirlenerek kamuoyuna açıklanır.”
“(2) Gayrinakdi krediler ve taahhütlerin risk tutarı, üçüncü fıkrada yapılan
sınıflandırma çerçevesinde varsa bu kalemler için Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe istinaden ayrılan özel
karşılıklar ve genel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutarlarına üçüncü fıkra kapsamında
yüzde yüz, yüzde elli, yüzde yirmi ve yüzde sıfır oranı uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu
fıkra kapsamında yüzde yüz oranı uygulananlar yüksek riskli, yüzde elli oranı uygulananlar
orta riskli, yüzde yirmi oranı uygulananlar orta/düşük riskli ve yüzde sıfır oranı uygulananlar
düşük riskli kabul edilir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34- (1) İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım kullanma izni alan
bankalar tarafından, izin tarihini takip eden 3 yıl içerisinde kredi riskine esas tutar olarak;
A: İDD Yaklaşımı kullanım izni alınan alacaklar için İDD Yaklaşımı ile, bunların
dışında kalan alacaklar için Standart Yaklaşım ile hesaplanan toplam kredi riskine esas tutarı,
B: Tüm alacaklar için Standart Yaklaşım ile hesaplanan kredi riskine esas tutarı,
C1: İDD Yaklaşımı kullanım izni alan bankalarca Bankaların Özkaynaklarına İlişkin
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca çekirdek sermayeden
indirilen tutardan, aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca katkı
sermayeye eklenen genel karşılıklar ile pozitif tutar toplamının çıkarılması suretiyle bulunan
tutarı,
C2: Tüm alacaklar için Standart Yaklaşım uygulanması durumunda Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca katkı sermayeye eklenecek genel karşılık tutarını
ifade etmek üzere;
Ayarlama tutarı = [(a×(B×0,08–C2)) – (A×0,08+C1)] × 12,5
formülü ile hesaplanan ayarlama tutarının pozitif olması durumunda, A’ya ilave edilmesi
suretiyle bulunan tutar kullanılır. "a" değeri izin alınan tarihi takip eden ilk yıl için yüzde yüz,
ikinci yıl için yüzde doksan, üçüncü yıl için yüzde seksen olarak uygulanır. Kurum gerek
görmesi halinde geçiş sürecini uzatabilir ve uzatılan dönem için ilk üç yıldan farklı bir “a”
değeri belirleyebilir.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“TFRS 9 uygulamaya başlayan bankalara ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici
Madde 5’i uyarınca çekirdek sermayeye eklenen tutarlar standart yaklaşım veya içsel
derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar uyarınca hesaplanan risk tutarından düşülmez.
(2) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici Madde 5’i uyarınca
çekirdek sermayeye eklenen tutarlara ilişkin olarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı için

standart yaklaşım veya içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar uyarınca kredi riskine esas
tutar hesaplanmaz.”
MADDE 4- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/1/2020, diğer maddeleri 01/01/2018
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı yürütür.
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