Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar No: 1043

Karar Tarihi: 14.05.2003

Kurul Başkanlığının 13.05.2003 tarihli yazıları ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumunun 12.05.2003 tarih ve BDDK.DZM.2/15/6-5562 sayılı yazısı ve
ekinin incelenmesi sonucunda;
4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (11) numaralı fıkrası ile 15 inci
maddesinin (6) numaralı fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca, konuya ilişkin yeni bir
düzenleme yapılıncaya kadar, anılan Kanunun 15 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (a)
bendi ile geçici 1 inci maddesinin (c) bendine istinaden Bakanlar Kurulunca 31/5/2000
tarihinde kararlaştırılan 2000/682 sayılı “Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Karar”ın 4, 5, 6 ve 7 nci
maddelerinin 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde
uygulanmasına karar verilmiştir.
1- Tasarruf mevduatı sigorta primi tutarları, bankaların Mart, Haziran, Eylül ve Aralık
ayları sonu itibarıyla düzenledikleri mali tabloları esas alınarak hesaplanır. Temel prim oranı
üçer aylık dönemler itibarıyla, bankaların yurt içi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açılmış
olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve
döviz tevdiat hesapları toplamının on binde onikibuçuğudur.
Bu orana;
a) Konsolide ve konsolide edilmemiş malî tablolar esas alınarak hesaplanan Sermaye
Yeterliliği Standart Oranlarından en düşük olanı dikkate alınmak suretiyle, sözkonusu
oranları;
- yüzde sekiz veya yüzde sekizden büyük ancak yüzde onikiden küçük olan bankalar
için onbinde iki,
- yüzde sekizden küçük olan bankalar için onbinde beş,
b) İlgili üç aylık dönemdeki konsolide olmayan haftalık Yabancı Para Net Genel
Pozisyon/Özkaynak Standart Oranlarının basit aritmetik ortalaması mutlak değer olarak
yüzde yirmiden büyük olan bankalar için onbinde bir,
c) Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler toplamı ilgili mevzuatla
belirlenen sınırların üzerinde olan bankalar için onbinde üç,
d) Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplarda sınıflandırılan kredilerinin ayrılan
özel karşılıklar indirildikten sonraki net tutarları toplamının belirtilen Yönetmelik hükümleri
uyarınca sınıflandırılan tüm kredilerinin toplam tutarına oranı yüzde beşten büyük olan
bankalar için onbinde bir,

e) İlgili dönem bilançosunda görülen iştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi duran varlıklar,
peşin ödenen giderler ve vergi aktifi tutarlarının net toplamı özkaynak tutarına eşit ya da bu
tutardan büyük olan bankalar için onbinde bir
eklenir.
2- Tasarruf mevduatı sigorta primleri, mali tabloların düzenlendiği ilgili dönemi izleyen
ikinci ayın son iş gününe kadar herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın Fona
ödenir. Süresinde yatırılmayan primler ile prim hesaplamasına esas teşkil eden oran ve
sınırların bankalarca beyan edilenlerden ilave prim yükümlülüğü doğuracak şekilde farklı
olduğunun yapılan denetimler sonucu tespit edilmesi halinde doğacak prim farkları ait
oldukları dönem için belirlenen son ödeme gününden itibaren 6183 Sayılı Amme Alacakları
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Fonca tahsil
olunur ve prim hesaplanmasına ilişkin oranlardan, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
yayımlanması zorunlu olanlar, bankalarca düzeltme beyanı ile birlikte mevzuatta öngörülen
usulde yeniden yayımlanır.
3- 31/5/2000 tarih ve 2000/682 sayılı Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Kararın 1 inci maddesinde
tanımı yapılan Türk lirası tasarruf mevduatı hesapları ve tasarruf mevduatı niteliğindeki altın
depo ve döviz tevdiat hesaplarından aynı Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen ve bir
bankadaki bir kişiye ait sigortaya tabi miktar dahilindeki tasarruf mevduatlarının döviz ve Türk
Lirası olmak üzere ayrı ayrı toplamları, her ay sonu itibariyle ve takip eden ayın sonuna kadar
Fona bildirilir. Altın depo ve döviz tevdiat hesapları ile ilgili olarak dönemin son günündeki
İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı ve Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz
alış kurları esas alınır.
4- Kurul, mali bünyesini etkileyen diğer etkenleri de dikkate alarak, her bir bankanın
temel prim oranını bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

