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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            16 Ekim 2015
      69471265-305-11831

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ekim 2015 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan
Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  16 Ekim 2015
     68244839-140.03-277-595

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11831 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2015 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan

Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Ekim 2015
CUMA

Sayı : 29511



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            16 Ekim 2015
      69471265-305-11833

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2015 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan
Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın TOPÇU’nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  16 Ekim 2015
     68244839-140.03-279-597

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11833 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2015 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan

Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın TOPÇU’nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            16 Ekim 2015
      69471265-305-11832

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 21 Ekim 2015
tarihinde Hırvatistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne
kadar Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  16 Ekim 2015
     68244839-140.03-278-596

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/10/2015 tarihli ve 69471265-305-11832 sayılı yazınız.
Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 21 Ekim 2015

tarihinde Hırvatistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne
kadar Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın vekâlet etmesi
uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN

YAPILACAK DENETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hak-

kında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Kurum denetim sistemi, yerinde denetim ve gözetim adı altında

birbirini tamamlayan ve destekleyen iki temel faaliyetten oluşur:

a) Yerinde denetim;

1) Bankaların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borçları, kâr ve zarar hesapları, yü-

kümlülükleri ve taahhütleri arasındaki ilgi ve dengelerin, mali bünyeyi etkileyen diğer tüm un-

surların analizi,

2) Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin yeterliliğinin ve etkinliğinin

incelenmesi,

3) Yoğunlaşmalardan, menkul kıymetleştirmeden, bilanço-dışı hesaplardan, değerleme

uygulamalarından kaynaklananlar da dâhil olmak üzere, bankalar için önem arz eden tüm risk-

lerin değerlendirilmesi ve risk profilinin belirlenmesi,

4) Bankaların maruz kaldıkları ve kalabilecekleri riskleri karşılayacak düzeyde sermaye

ve likidite bulundurmalarıyla ilgili olarak çıkarılan düzenlemelere uygunluğun denetlenmesi,

5) Mali tablo ve kayıtların muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunun denetlenmesi,

6) Faaliyetlerin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri ile bu Kanun kapsamındaki

kuruluşlar hakkında diğer kanunlarda yer alan hükümlere uygunluğunun denetlenmesi,

7) Bilgi sistemlerinin yeterliliğinin ve güvenilirliğinin analizi,

8) Özellik arz eden faaliyetlere ilişkin konuların incelenmesi,

9) Finansal holding kuruluşu ve/veya banka bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen or-

taklıklarının konsolide denetimi,

10) Kurumsal yönetim kalitesinin değerlendirilmesi,

11) Kuruluşlara hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin verdikleri hizmet ile sınırlı

olmak üzere, faaliyetlerinin denetlenmesi

ve diğer yerinde denetim faaliyetlerinden oluşur.

b) Gözetim;

1) Stres testleri ve senaryo analizleri,

2) Mali yapı ve performanstaki değişim sürecinin periyodik raporlamalar vasıtası ile

izlenmesi ve değerlendirilmesi,

3) Bir önceki yerinde denetim sonuçları ve güncel veriler kullanılarak, derecelendirme

notlarının gelişiminin takibi,
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4) Erken uyarı sistemleri aracılığıyla mali yapı ve performanstaki değişimin zamanında

algılanmasının sağlanması,

5) Sektör ve kuruluş bazında finansal gelişmelerin takip ve tahlili,

6) Kuruluş raporlamaları üzerinden tespit edilen mevzuata aykırılıkların ve raporlama

hatalarının ilgili birimlere iletilmesi,

7) Mevzuata uygunluk analizi

ve diğer gözetim faaliyetlerinden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA

VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“6) Risk türleri itibarıyla uygulanan risk yönetimi politikalarına ilişkin bilgiler ile risk

yönetimi açıklamaları,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/7/2006 26236

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/3/2007 26458
2- 24/2/2013 28569
3- 11/7/2014 29057

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/3/2013 28579
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ VE İÇSEL SERMAYE YETERLİLİĞİ

DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Acil ve beklenmedik durum planı: Faaliyetlerde ani ve planlanmamış bir kesintiye,

iş kaybına veya krize neden olması muhtemel bir durumda risklerin ve sorunların yönetilebil-
mesi amacıyla alınacak tedbirlerin ve gerçekleştirilecek öncelikli eylemlerin belirlendiği, iş
sürekliliği planının bir parçası olan planı,

b) Ana sermaye yeterliliği oranı: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan ana sermaye yeter-
liliği oranını,

c) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
ç) Bilgi sistemleri süreklilik planı: Faaliyetlerin sürdürülmesini sağlayan bilgi sistemleri

servislerinin, bir kesinti durumunda sürekliliğinin sağlanmasına yönelik hazırlanan ve iş sü-
rekliliği planının bir parçası olan planı,

d) Birinci yapısal blok riskleri: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve De-
ğerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca riske esas tutar hesaplanan riskleri,

e) Birincil sistemler: Bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesini ve Kanunda, Kanuna iliş-
kin alt düzenlemelerde ve ilgili diğer mevzuatta bankalar için tanımlanan tüm sorumlulukların
yerine getirilmesi açısından gerekli olan bütün bilgilerin, elektronik ortamda güvenli ve iste-
nildiği an erişime imkan sağlayacak şekilde kaydedilmesini ve kullanılmasını sağlayan altyapı,
donanım, yazılım ve veriden oluşan sistemin tamamını,

f) Çekirdek sermaye yeterliliği oranı: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine
ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan çekirdek sermaye
yeterliliği oranını,

g) Döngüsel sermaye tamponu: 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan
döngüsel sermaye tamponunu,

ğ) Felaket: Faaliyet veya sistemlerde uzun süreli kesintiye sebep olabilecek düzeyde
insan, doğa veya diğer faktörlerden kaynaklanan olayı,

h) İcrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyesi: Kendisine bağlı icrai mahiyette faa-
liyet gösteren bir birim bulunmayan yönetim kurulu üyesini,

ı) İcrai mahiyette faaliyet gösteren birim: Doğrudan gelir getirici faaliyetlerin icra edil-
diği birimi,

i) İç sistemler: İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini,
j) İçsel sermaye gereksinimi: İçsel sermaye yükümlülüğüne, döngüsel sermaye tampo-

nunun ve sermaye koruma tamponu ile sermaye planlama tamponundan büyük olanın eklen-
mesiyle elde edilen tutarı,

k) İçsel sermaye gereksinimi oranı: Bankanın içsel sermaye gereksiniminin toplam risk
ağırlıklı varlıklara bölünmesiyle elde edilecek oranı,

l) İçsel sermaye tamponu: Bankanın içsel sermaye gereksinimi oranının asgari yasal
sermaye yeterliliği standart oranını aşan kısmını,
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m) İçsel sermaye yeterliliği oranı: İçsel sermaye yükümlülüğünün toplam risk ağırlıklı
varlıklara bölünmesiyle elde edilecek oranı,

n) İçsel sermaye yükümlülüğü: Bankanın İSEDES kapsamında yaptığı detaylı risk de-
ğerlendirmesi neticesinde belirlediği birinci ve ikinci yapısal blok risklerine ilişkin korelasyon
etkisi isteğe bağlı dikkate alınarak toplulaştırılmış sermaye yükümlülüğünü,

o) İkinci yapısal blok riskleri: Birinci yapısal blok risklerinin hiç kapsamadığı veya kıs-
men kapsadığı risk türlerini,

ö) İkincil sistemler: Birincil sistemler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerde bir kesinti ol-
ması halinde, bu faaliyetlerin iş sürekliliği planında belirlenen kabul edilebilir kesinti süreleri
içerisinde sürdürülür hale getirilmesini ve Kanunda, Kanuna ilişkin alt düzenlemelerde ve ilgili
diğer mevzuatta bankalar için tanımlanan tüm sorumlulukların yerine getirilmesi açısından ge-
rekli olan bütün bilgilere kesintisiz ve istenildiği an erişilmesini sağlayan birincil sistem ye-
deklerini,

p) İSEDES: İçsel sermaye yeterliliği değerlendirme sürecini,
r) İş etki analizi: İş süreçlerinin ve bir faaliyet kesintisinin iş süreçleri üzerinde yarata-

bileceği etkilerin analiz sürecini,
s) İş sürekliliği planı: İş sürekliliği yönetiminin bir parçası olan ve bir kesinti durumunda

bankanın öncelikleriyle uyumlu olarak faaliyetlerin sürdürülmesine ve mevzuata uyum sağ-
lanmasına yönelik politika, standart ve prosedürlerden oluşan yazılı plan veya planlar bütününü,

ş) İş sürekliliği yönetimi: Felaket, kriz veya kesinti durumunda etkin önlem alınabil-
mesi; itibarın, marka değerinin, değer yaratan faaliyetlerin ve paydaşların çıkarlarının koruna-
bilmesi amaçlarıyla belirlenen operasyonların sürekliliğinin temin edilmesi veya hedeflenen
zaman diliminde kurtarılabilmesinin sağlanması ve kriz öncesi duruma dönülmesine yönelik,
potansiyel risklerin belirlenmesini de içeren politika, standart ve prosedürleri içeren bütünsel
yönetim sürecini,

t) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
u) Kesinti: Bir bankanın faaliyetlerinde veya bir sistemin fonksiyonlarında sürekliliğin,

planlı geçişler haricinde mücbir sebeplerle sekteye uğramasını,
ü) Karşı taraf kredi riski: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlen-

dirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan karşı taraf kredi riskini,
v) Kredi: Kanunun 48 inci maddesinde sayılan işlemleri,
y) Kredi riski azaltımı: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendi-

rilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi riski azaltımını,
z) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
aa) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
bb) Metodoloji: Risk analiz ve ölçümünde kullanılan metot, kural, ilke, tanım, varsayım,

girdi ve çıktıların anlamlı bir sıra ve bütünlük içerisinde bir sisteme dönüştürülerek risk yöne-
timinde kullanılmasını,

cc) Metot: Belirli bir sonuca ulaşmak için bir plan dahilinde ve bütünlük içerisinde kul-
lanılan süreç, teknik ve yöntemleri,

çç) Model: Riskin sayısallaştırılmasında kullanılan uzman görüşüne, ekonometri ve
istatistiğe veya bunların bir bileşimine dayanan teknikleri,

dd) Operasyonel risk: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendi-
rilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan operasyonel riski,

ee) Piyasa riski: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan piyasa riskini,

ff) Risk: Bir işleme ya da faaliyete ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir
giderin ya da zararın oluşması halinde ekonomik faydanın azalması ihtimalini,
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gg) Risk iştahı: Bankanın, risk kapasitesini göz önünde bulundurarak hedef ve strate-
jilerini gerçekleştirmek için toplu olarak ve önemli gördüğü her bir risk türü itibarıyla taşımak
istediği risk düzeyini,

ğğ) Risk kapasitesi: Yasal ve varsa bankaca belirlenmiş sınırların aşılmasına yol açma-
yan azami risk düzeyini,

hh) Risk profili: Bankanın maruz kaldığı ya da kalmayı beklediği risk türlerini ve risk
türü bazındaki risk düzeyini,

ıı) Sermaye koruma tamponu: 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü
maddesinde tanımlanan sermaye koruma tamponunu,

ii) Sermaye planlama tamponu: Bankanın; stres testi ve senaryo analizleri, risk iştahı,
sermaye planı, stratejik plan ve bütçesi, muhtelif risklere yönelik acil ve beklenmedik durum-
lara ilişkin eylem planları ve gerekli görülen diğer hususlar dikkate alınarak; gelecek üç yıllık
zaman diliminde oluşabilecek muhtemel olumsuz durumlar ve kayıplar karşısında sermaye ye-
terliliğinin içsel sermaye yükümlülüğü ve yasal asgari sermaye tutarının altına inmesini engel-
leyecek tamponu,

jj) Üst düzey yönetim: Banka genel müdür ve genel müdür yardımcıları, iç sistemler
kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, danışmanlık
birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya
daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri,

kk) Üst yönetim: Banka yönetim kurulu ile üst düzey yönetimi,
ll) Validasyon: Metodoloji kapsamında kullanılan modellerin gerçekleşmeleri hangi

oranda temsil ettiğini kesinlik, doğruluk ve tutarlılık ölçüleri kullanılarak belirlenmesi ve me-
todolojinin diğer unsurlarının sağlamlığının değerlendirilmesini,

mm) Yasal sermaye yeterliliği standart oranı: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçül-
mesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ppp)
bendinde tanımlanan sermaye yeterliliği standart oranını

ifade eder.” 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı), (i), (j), (k) ve

(l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (m), (n), (o), (ö) ve (p)
bentleri eklenmiştir. 

“ı) Banka’nın risk iştahını tanımlamak, iş kollarının, iç sistemler yöneticilerinin ve iç
sistemler sorumlusunun biraraya gelmelerini ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak,
banka ölçeğinde etkili bir risk yönetim bakış açısı geliştirebilmek için iş kolları arasındaki ile-
tişim sorunlarının giderilmesi ve iş kollarının piyasadaki gelişmeler, riskler ve risk azaltım tek-
nikleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak,

i) Bankanın gelir ve giderlerini önemli ölçüde etkileyecek risklerin alınmasına, izlen-
mesine, yönetilmesine ve raporlanmasına ilişkin politikaları ve bu politikalardaki değişiklikleri
onaylamak ve bunların uygulanmasını gözetmek,

j) Üst düzey yönetimin bankanın karşı karşıya olduğu önemli riskler konusunda kendi-
sine zamanında ve güvenilir raporlamalar vermesini sağlamak, 

k) Veri yönetimi politikalarını belirlemek, ilgili sistemlerin en etkili şekilde işleyişlerini
temin etmeye yönelik kontrol süreçlerini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak,

l) İç sistemlerin etkinliğini izlemek,” 
“m) Müşterilerin şikayetlerinin araştırılmasını ve sonucu hakkında ilgililere cevap ve-

rilmesini sağlayacak bir sistem geliştirilmesini ve bunların belirlenecek hususları ihtiva edecek
şekilde kendisine düzenli raporlanmasını ve şikayet edilen hususlara ilişkin gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak,
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n) Tüm iş kollarına ilişkin prosedürlerin, kontrollerin ve risk ölçüm sistemlerinin etkin
bir şekilde çalışmasını sağlamak,

o) Banka’nın gerçekleştirdiği sermaye piyasası işlemleri, bilanço dışı işlemler ve men-
kul kıymetleştirme gibi işlemleri anlayabilecek birikime sahip olmak,

ö) Yeni veya kompleks ürün ve işlemlere ait iş modelleri, değerleme ve risk yönetimi
uygulamalarının temelinde yatan varsayımları anlamak ve buna ilave olarak söz konusu var-
sayımların geçerliliğini yitirmesi halinde maruz kalınacak risk tutarını değerlendirmek,

p) Banka yönetiminin bankanın maruz bulunduğu muhtelif risklerin değerlendirilmesi
için gerekli sistemi tesis etmesini, bankanın risklerini sermaye düzeyi ile ilişkilendirecek bir
sistemi geliştirmesini ve içsel politikalara uyumun izlenebilmesi için gerekli yöntemi tesis et-
mesini sağlamak”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bankanın karşı karşıya olduğu önemli riskler konusunda yönetim kuruluna zama-
nında ve güvenilir raporlama yapmak ve görev alanlarıyla ilgili risk yönetimine uyumu gözet-
mek,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) İSEDES, iç denetim sistemi kapsamında ilgili mevzuat ve banka içi düzenlemeler
çerçevesinde iç denetim birimi veya bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra ek-
lenmiştir.

“(4) Bankalar, bu kısımda belirtilen ilke ve esasları da dikkate alarak; önemli riskler
için etkin ve risk doğuran faaliyetlerin yoğunluk ve karmaşıklık düzeyine uygun olarak risk
yönetim sistemini tesis etmek ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, birinci ya-
pısal blok risklerinin yanı sıra, ikinci yapısal blok risklerinden likidite, bankacılık hesaplarından
kaynaklanan faiz oranı, yoğunlaşma, menkul kıymetleştirme, ülke, transfer, itibar, artık, uyum
ve strateji riskleri gibi riskler de önemlilik seviyeleri dikkate alınarak göz önünde bulundurulur.
Ayrıca tek başına büyük önem arz etmemekle birlikte diğer risk türleri ile birleştiğinde önemli
kayıplara sebep olabilecek riskler de bu yükümlülüğe dâhildir.”

“(6) Banka, risk yönetim sürecinin bütünlük, doğruluk ve uygunluğunun sağlanması
adına söz konusu süreçleri periyodik olarak gözden geçirir. Gözden geçirilmesi gereken alanlar
asgari olarak aşağıdaki hususları kapsar:

a) Bankanın kendi ölçeği, risk profili, faaliyetlerinin, iş ve işlemlerinin hacmi, mahiyeti
ve karmaşıklığı dikkate alındığında sermaye değerlendirme sürecinin uygunluğu,

b) Büyük krediler ve risk yoğunlaşmalarının belirlenmesi,
c) Bankanın risk değerlendirme sürecine girdi teşkil eden verilerin doğruluğu ve bü-

tünlüğü,
ç) Risk değerlendirme sürecinde kullanılan senaryoların uygunluğu ve geçerliliği, 
d) Stres testi ve sürece ilişkin varsayımlar.” 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dör-
düncü fıkra eklenmiştir.

“a) Bankanın iş kollarına ait strateji, politika ve uygulama usulleri,”
“(4) Banka her bir risk türüne özel politika ve uygulama usullerini yazılı olarak belirler,

düzenler, etkinliğini ve kullanımını gözden geçirir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Zamanında ve kapsamlı olarak tanımlanması,”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Risk limitleri; risk iştahı yapısının bir parçası olarak konsolide ve konsolide olma-

yan bazda bankanın finansal sistem içindeki büyüklüğü göz önünde bulundurularak belirlenir.
Risk limitleri güncel gelişlemeler çerçevesinde düzenli olarak gözden geçirilir ve piyasa ko-
şullarında ve banka stratejisindeki değişmelere göre uyarlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Piyasa ve karşı taraf kredi riski ile bankanın toplam likidite riskine ilişkin yapılacak
stres testleri eş zamanlı olarak ayda bir veya daha sık periyotlarla tekrarlanır ve sonuçları üst
yönetimce yakından takip edilir.

(6) Bankanın bütününe yönelik tümel stres testleri asgari yılda bir kez ve her halükarda
yıl sonları itibarıyla yapılır. Bankalar, yıl sonları itibarıyla önemli risk türleri bazında tikel stres
testi yapmak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Hazırlanan raporlar üst yönetimin önemli risklerin seviyesi ve gelişimi ile bunların
sermaye ihtiyacı üzerindeki etkilerini, risk ölçüm ve değerlendirme sistemlerinde kullanılan
varsayımların uygunluğunu, bankanın önemli tüm riskler için bulundurması gereken sermaye
düzeyinin yeterliliğini, yasal ve içsel sermaye hedef ve oranlarına uyumunu, geleceğe dönük
sermaye ihtiyacını ve bu doğrultuda stratejik planda yapılması gereken değişiklikleri değer-
lendirmesine imkan veren tüm bilgileri içerir. Raporlar ilgisine göre asgari olarak;

a) Risk tutarı ve kayıp olasılıklarının gelişimini,
b) İlgili risk türüne ve bankanın bütününe yönelik stres testi ve senaryo analizi sonuç-

larını,
c) Risk limitlerinde bir aşım meydana gelip gelmediğini, 
ç) Riski değerlendirme sürecinin temelini oluşturan varsayımlar ve parametreler ile kul-

lanılan modellere ilişkin kısıtlar ve bunlardaki değişiklikleri,
d) Risk azaltım teknikleri ve risk transfer stratejilerini,
e) Ürün analizlerini,
f) Risk değerlendirmeleri çerçevesinde yapılması gerekli görülen stratejik plan deği-

şiklik önerilerini
içerir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin

ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bankalar maruz kaldıkları ve kalabilecekleri riskleri karşılayacak düzeyde serma-

yeyi konsolide ve konsolide olmayan bazda içsel olarak hesaplamak ve faaliyetlerini konsolide
ve konsolide olmayan bazda bu düzeylerin üzerinde bir sermayeyle idame ettirmek zorundadır.”

“a) Risklerin doğru ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması, ölçülmesi, toplulaştırılması,
izlenmesi ve raporlanmasına,

b) Bankanın risk profili, risk yönetim süreçleri, iç sistemlerin yeterliliği, stratejileri ve
faaliyet planına göre belirlenecek yeterli içsel sermayenin hesaplanması ve buna sahip olun-
masına,”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Banka, risk profiline karşılık gelen içsel sermaye yükümlülüğünü ve gereksinimini
değerlendirmek ve ölçmek üzere bir süreç tesis eder.”

“h) İSEDES, makul ve karar alma aşamasında kullanılabilir sonuçlar üretmelidir. İSEDES
kapsamında bankanın içsel sermaye yeterliliğinin değerlendirilmesi ve içsel sermaye gereksi-
niminin tutar ve oran olarak hesaplanması gerekir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İSEDES riske dayalı olarak tesis edilir. Bu süreçte banka, içsel sermaye yeterliliğini
değerlendirirken öncelikle risk profilini ve faaliyet gösterdiği çevreye ait koşulları ortaya koy-
malı ve sonrasında bu unsurları dikkate alarak içsel sermaye gereksinimi seviyesini belirleme-
lidir.

(2) Banka, içsel sermaye gereksinim seviyesini belirlerken derecelendirme kuruluşla-
rının bankaya vereceği nota ilişkin beklenti ve hedeflerini, piyasadaki itibarını, stratejik hedef-
lerini, yasal değişiklikleri ve gerekli gördüğü diğer faktörleri de dikkate alır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Sermaye planı, bankanın asgari üç yıllık bir öngörü süresinde sermaye yeterlilik oranlarına
ve özkaynaklarla ilgili diğer sınırlamalara uyumunun beklenen seyrini göstermeli, bununla bir-
likte planda hedeflerden sapmalara yol açabilecek muhtemel olumsuzluklar veya beklenmedik
olaylara da yer verilerek bunlara yönelik alınacak aksiyonları gösteren bir acil ve beklenmedik
durum planı da oluşturulmalıdır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) İnceleme kapsamında, 58 inci madde çerçevesinde yapılacak validasyon süreci de
denetlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İSEDES kapsamında banka tarafından kullanılan ekonomik ve/veya yasal sermaye
yeterliliğine ilişkin modele dayalı risk ölçüm metodolojisinin içsel validasyonu, söz konusu
metodolojiyi geliştiren veya icrai birimlerden bağımsız bir ekip tarafından yapılır. Ekip doğ-
rudan denetim komitesine raporlama yapar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 59 – (1) Banka, sermaye planlama tamponunu hesaplamak ve tahsis etmekle

yükümlüdür.
(2) Sermaye planlamasında kullanılacak bankanın bütününe yönelik tümel stres testi

ve senaryo analizlerinde, bankanın baz, olumsuz ve aşırı olumsuz olmak üzere asgari üç senaryo
oluşturması gerekir. Ayrıca Kurum tarafından da bir bankaya özgü veya tüm bankalara uygu-
lanacak yeknesak bir senaryo veya senaryo dizisi belirlenebilir. Böyle bir durumda sermaye
planlama tamponu, Kurum ve banka tarafından belirlenen tüm senaryolar dikkate alınarak
tespit edilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 60 – (1) Bankanın içsel sermaye gereksiniminin asgari yasal sermaye tutarını

aşan kısmı çekirdek sermaye olarak tutulur.
(2) İSEDES Raporu kapsamında banka tarafından yapılan analizler ile hesaplanan içsel

sermaye gereksinimi oranı Kurum tarafından yapılan denetimlerde değerlendirilir. Yapılan de-
ğerlendirmeler sonucunda bankanın hesapladığı içsel sermaye gereksinimi oranı kabul edilir
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veya eksik ve/veya yanlış bulunması halinde düzeltilmek suretiyle yeni bir içsel sermaye ge-
reksinimi oranı belirlenir. Kurum, İSEDES Raporuna ilişkin değerlendirmesini içeren bir bil-
dirimde bulunmadığı sürece bankanın belirlediği içsel sermaye gereksinimi oranı geçerliliğini
korur.

(3) İSEDES kapsamında bankanın her bir risk türüne ilişkin risk yönetim ve kontrol
kabiliyetinde tespit edilecek zafiyetin giderilmesine yönelik gerekli eylemlerde bulunması ve
tedbirleri alması esastır. Risk yönetim ve kontrolündeki zafiyetten dolayı ilave edilecek içsel
sermaye tamponu, söz konusu eylem ve tedbirlerin etkinlik kazanmasına kadar geçecek süre
zarfında uygulanacak geçici bir tedbir niteliğindedir. Risk yönetiminin güçlendirilmesi, içsel
limitlerin tüm karar alma mekanizmalarında etkin bir şekilde uygulanması, karşılık ve rezerv-
lerin güçlendirilmesi ile iç kontrol faaliyetlerinin güçlendirilmesi vb. faaliyetler bu tedbir ve
eylemler arasında sayılabilir.

(4) Kurum, denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında bankanın, risk profiline karşılık
gelen içsel sermaye gereksinimi oranını sağlayamaması veya her bir önemli risk türü için yeterli
sermaye bulundurmaması ihtimalini tespit etmesi durumunda sermaye arttırımı da dahil gerekli
gördüğü iyileştirici tedbirleri alır.

(5) Mevcut sermaye yeterlilik oranının içsel sermaye gereksinimi oranının altında kal-
ması durumunda, banka ivedilikle içsel sermaye gereksinimi oranının üzerine çıkılmasını sağ-
layacak bir aksiyon planını Kuruma sunar. Söz konusu plan, Kurum tarafından uygun görül-
mesini müteakip uygulamaya konulur. Planda öngörülen süre sonunda yeni bir İSEDES Raporu
düzenlenerek aksiyon planının sonuçları Kuruma iletilir.

(6) Bankanın mevcut sermaye yeterlilik oranının içsel sermaye gereksinimi oranının
altında kaldığı süre zarfında Kurumca gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınmasının yanısıra
Kurumca izin verilmediği müddetçe ortaklara, yönetim kurulu üyelerine veya personele her-
hangi bir isim altında kâr payı dağıtılamaz.

(7) Tümel stres testlerinin yapılacağı üç yıl için ayrı ayrı çekirdek sermaye yeterliliği
oranı, ana sermaye yeterliliği oranı ve kaldıraç oranı hesaplanır. Stres koşulları altında hesap-
lanan bu oranların yasal sınırlamaların altına düşmemesi esastır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklen-
miştir.

“(7) Bankalar, 43 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında yıl sonları itibarıyla dü-
zenleyecekleri bankanın tikel ve tümel stres testi uygulama sonuçlarına ilişkin Stres Testi Ra-
porunu takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Kuruma gönderir. Kurum ihtiyaç duyması ha-
linde raporun düzenlenme ve bildirim sıklığı ile kapsamını banka bazında değiştirebilir.”

“(8) Bankalar 57 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan inceleme raporu-
nu, raporun hazırlanmasını takip eden ilk İSEDES Raporuyla birlikte Kuruma gönderir.

(9) 58 inci madde kapsamında hazırlanan içsel model validasyon raporu, hazırlanışını
takip eden ilk İSEDES raporuyla birlikte Kuruma iletilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2014 29057
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERİN

SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –- 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka-
ların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bankalar tarafından bu Yönetmelik ve ilgili tebliğlerde belirtilen
biçim ve içerikte hazırlanan yıl sonuna ilişkin finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve
bunların ekinde yer alacak Kurulca açıklanması gerekli görülen ilave bilgiler ile risk yönetimine
ilişkin açıklamalar yıl sonu finansal raporunu; kâr dağıtım tablosu hariç olmak üzere ilgili ara
döneme ilişkin finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve bunların ekinde yer alacak banka
yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirme-
lerini içerecek ara dönem faaliyet raporu ile Kurulca açıklanması gerekli görülen ilave bilgiler
risk yönetimine ilişkin açıklamalar ara dönem finansal raporunu oluşturur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri
ile beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci fıkranın (e) bendindeki tutarın belirlenmesinde, Kurum tarafından izin ve-
rildiği durumlarda izin verilen tutar, aksi durumda banka tarafından genel kurulda dağıtımına
karar verileceği öngörülen veya genel kurulda dağıtımına karar verilen temettü tutarı dikkate
alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (d)
bendinin (3) numaralı alt bendi ile (e), (i), (j) ve (k) bentleri, dördüncü, beşinci ve yedinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlave ana sermaye, aşağıda sayılan kalemlerin toplamı üzerinden 9 uncu maddede
belirtilen indirimlerin yapılması suretiyle bulunur:

a) Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye tutarı,
b) (a) bendinde yer alan paylara ilişkin ihraç primleri,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/12/2008 27087
2- 31/12/2013 28868
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c) Banka yönetim kurulunun ikinci fıkradaki şartları taşıdıklarını teyit eden yazılı beyanı
ile birlikte yapacağı başvuru üzerine Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara
ilişkin ihraç primleri.”

“3) Bankanın özkaynaklarının opsiyon kullanıldıktan sonra, Bankaların Sermaye Ye-
terliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ve 5/11/2013 tarihli ve
28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tampon-
larına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hesaplanan sermaye yükümlülüğü ile bankaların içsel
sermaye yeterliliği değerlendirme süreci sonucunda ortaya çıkan sermaye yükümlülüğünden
yüksek olanın veya Kurul tarafından daha yüksek bir sermaye yükümlülüğü belirlenmiş ise
bunun üzerinde olması”

“e) Anaparanın geri ödenmesi Kurumun onayına bağlı olmalıdır. Kurum tarafından ve-
rilecek onaylarda (d) bendinde belirtilen koşullar aranır.”

“i) Bankanın çekirdek sermaye yeterliliği oranının veya konsolide çekirdek sermaye
yeterliliği oranının yüzde 5,125’in altına düşmesi halinde, banka bu borçlanma araçlarının de-
ğerini azaltma veya hisse senedine dönüştürme yetkisine sahip olmalıdır. Bu durumun gerçek-
leşmesi halinde banka derhal Kurumu bilgilendirir. Bankanın çekirdek sermaye yeterliliği ora-
nını veya konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranını en az yüzde 5,125 düzeyine ulaşmasını
sağlayacak kadar bir tutar, değeri azaltımı veya hisse senedine dönüştürme işlemine konu edil-
melidir. Değer azaltımının sonucunda;

1) Bankanın tasfiyesi halinde, borçlanma aracını elinde bulunduranların alacak tutarı
azaltılabilmeli,

2) Geri ödeme opsiyonunun kullanılması halinde ödenecek tutarı azaltılabilmeli,
3) Temettü veya faiz ödemeleri kısmen ya da tamamen iptal edilebilmelidir.”
“j) Maruz kaldığı zararlar nedeniyle Kanunun 71 inci maddesi çerçevesinde bankanın

faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde; Kurulun bu
yönde alacağı karara istinaden söz konusu zarara mahsuben kayıtlardan silinebilmeli veya hisse
senedine dönüştürülebilmelidir.”

“k) Doğrudan bankanın kendisi veya konsolidasyon kapsamındaki bir kuruluş tarafın-
dan ihraç edilmemesi halinde, ihraçtan elde edilen tutarlar herhangi bir sınırlamaya tabi ol-
maksızın bu fıkrada sayılan şartları taşıyacak şekilde bankaya veya konsolidasyon kapsamın-
daki kuruluşa derhal aktarılmalıdır.”

“(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında Kuruma yapılacak başvurularda, kredi sözleş-
mesinin aslı veya noter onaylı örneği veya borçlanma aracının Sermaye Piyasası Kurulunca
kayda alınma yazısı ve metni ibraz edilir. Kredi sözleşmesinin henüz imzalanmamış olması
halinde sözleşme taslağı Kuruma ibraz edilir.”

“(5) Dördüncü fıkra uyarınca kredi sözleşme taslağının verildiği hallerde, sözleşme tas-
lağı hükümleriyle, imzalanan sözleşme hükümleri arasında farklılık bulunması veya ibraz edi-
len borçlanma aracı metninde değişiklik yapılması halinde, söz konusu farklılıkların veya de-
ğişikliklerin kullanılan kredinin veya borçlanma aracının ilave ana sermaye unsuru olma nite-
liğini ortadan kaldırmadığına ilişkin banka yönetim kurulunun yazılı beyanının, sözleşmenin
imzalandığı veya borçlanma aracının ihraç edildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde Kuruma
ibraz edilmesi zorunludur. Kurumca aksi görüş belirtilmedikçe alınan kredi veya borçlanma
aracı ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilir.”

“(7) Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ile krediler, banka kayıtlarına intikal
tarihi itibarıyla ilave ana sermaye hesaplamalarına dahil edilir ve Kanunun 71 inci maddesinin
uygulanmasında bankanın yükümlülükleri arasında dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (d)
bendinin (3) numaralı alt bendi ile (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşa-
ğıdaki (ı) bendi eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu
fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Katkı sermaye, aşağıda sayılan kalemlerin toplamı üzerinden 9 uncu maddede be-
lirtilen indirimlerin yapılması suretiyle bulunur:
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a) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yö-
netmelik uyarınca kredi riskine esas tutarın belirlenmesinde standart yaklaşımın kullanıldığı
alacaklar için hesaplanan genel karşılıklar,

b) Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar İle Hesap-
lanmasına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hesaplama sonucu elde
edilen pozitif tutar,

c) Banka yönetim kurulunun ikinci fıkradaki şartları taşıdıklarını teyit eden yazılı beyanı
ile birlikte yapacağı başvuru üzerine Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara
ilişkin ihraç primleri.”

“3) Bankanın özkaynaklarının opsiyon kullanıldıktan sonra, Bankaların Sermaye Ye-
terliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ve Sermaye Koruma ve
Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hesaplanan sermaye yü-
kümlülüğü ile bankaların içsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci sonucunda ortaya çıkan
sermaye yükümlülüğünden yüksek olanın veya Kurul tarafından daha yüksek bir sermaye yü-
kümlülüğü belirlenmiş ise bunun üzerinde olması”

“ğ) Maruz kaldığı zararlar nedeniyle Kanunun 71 inci maddesi çerçevesinde bankanın
faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde; Kurulun bu
yönde alacağı karara istinaden söz konusu zarara mahsuben kayıtlardan silinebilmeli veya hisse
senedine dönüştürülebilmelidir.”

“ı) Anaparanın vadesinden önce geri ödenmesi Kurumun onayına bağlı olmalıdır. Ku-
rum tarafından verilecek onaylarda (d) bendinde belirtilen koşullar aranır.”

“(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında Kuruma yapılacak başvurularda, kredi sözleş-
mesinin aslı veya noter onaylı örneği veya borçlanma aracının Sermaye Piyasası Kurulunca
kayda alınma yazısı ve metni ibraz edilir. Kredi sözleşmesinin henüz imzalanmamış olması
halinde sözleşme taslağı Kuruma ibraz edilir.”

“(5) Dördüncü fıkra uyarınca kredi sözleşme taslağının verildiği hallerde, sözleşme tas-
lağı hükümleriyle, imzalanan sözleşme hükümleri arasında farklılık bulunması veya ibraz edi-
len borçlanma aracı metninde değişiklik yapılması halinde, söz konusu farklılıkların veya de-
ğişikliklerin kullanılan kredinin veya borçlanma aracının katkı sermaye unsuru olma niteliğini
ortadan kaldırmadığına ilişkin banka yönetim kurulunun yazılı beyanının, sözleşmenin imza-
landığı veya borçlanma aracının ihraç edildiği tarihi izleyen 5 iş günü içinde Kuruma ibraz
edilmesi zorunludur. Kurumca aksi görüş belirtilmedikçe alınan kredi veya borçlanma aracı
katkı sermaye hesaplamasına dahil edilir.”

“(11) Genel karşılıkların, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlen-
dirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutarın belirlenmesinde standart yak-
laşımın kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının onbindeyüzyirmibeşini aşan
kısmı ile Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar İle Hesaplan-
masına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hesaplama sonucu elde
edilen pozitif tutarın, aynı Yönetmelik uyarınca içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların
kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının binde altısını aşan kısmı katkı sermaye
hesabına dahil edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, dör-
düncü fıkrasının (a), (b), (c) bentleri ile (ç) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş, sekizinci fıkrasının (c) bendi ile dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“e) Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar İle Hesap-
lanmasına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hesaplama sonucu elde
edilen negatif tutarın mutlak değeri,”

“f) Gerçeğe uygun değeri üzerinden izlenmeyen varlık veya yükümlülüklerin nakit akış
riskinden korunma işlemine konu edilmesi halinde, bunlara ilişkin olarak Türkiye Muhasebe
Standartları uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar,
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g) Menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan kazançlar,
ğ) Bankanın kredi değerliliğinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yükümlü-

lüklerinin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkan gerçek-
leşmemiş kazançlar,

h) Türkiye Muhasebe Standartlarında belirtilen tanımlanmış fayda plan varlıklarının,
bankanın herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbest kullanımında olduğu Kurum tarafından
onaylananlar hariç olmak üzere, bu varlıkların değer düşüklüğüne uğraması veya kayıtlardan
çıkarılması halinde silinecek olan ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra
kalan kısımları,

ı) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yö-
netmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün 15 inci fıkrası uyarınca likiditesi düşük pozisyonlar için
yapılan değerleme ayarlamaları sonucunda bulunan değerin, Türkiye Muhasebe Standartlarına
göre bulunan değer ile aynı Ek’in 11 ve 12 nci fıkralarına göre yapılan değerleme ayarlamaları
sonucunda bulunan değerin altında olması halinde aradaki farklar.”

“a1) Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın ban-
kanın kendi hisse senetlerine, ilave ana sermaye ve katkı sermaye kalemlerine yapmış olduğu
doğrudan veya türev finansal araçlar, kredi türevleri, garanti, kefaletler ve borsa yatırım fonları
gibi araçlar yoluyla yapılan dolaylı yatırımların net uzun pozisyonları ile bankanın herhangi
bir sözleşmeye bağlı olarak ileride satın almak zorunda kalabileceği kendi hisse senetleri, ilave
ana sermaye ve katkı sermaye kalemleri ilgisine göre çekirdek sermaye, ilave ana sermaye
veya katkı sermayeden indirilir. Net uzun pozisyonların hesaplanmasında aynı varlıklara ilişkin
kısa pozisyonlar karşı taraf kredi riski içermemeleri halinde dikkate alınabilir. Bankaların kendi
hisse senetlerinde borsa yatırım fonları dolayısıyla edindikleri uzun pozisyonlar, bu fonun baz
aldığı endekste sahip olunan kısa pozisyonlar ile netleştirilebilir. Bu durumda, karşı taraf kredi
riski içeren kısa pozisyonlar da net uzun pozisyon hesabına dahil edilebilir.

a2) Bankanın ilave ana sermaye ve katkı sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar
ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen şartları taşıyan
özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar ilgisine göre ilave ana sermaye veya katkı
sermayeden indirilir.”

“b) Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın, or-
taklık paylarının yüzde on veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve
finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına doğrudan veya türev finansal araçlar, kredi türevleri,
garanti, kefaletler ve borsa yatırım fonları gibi araçlar yoluyla yapılan dolaylı yatırımların net
uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin bu maddenin önceki hükümleri
uygulandıktan sonra bulunan tutarının yüzde onunu aşan kısmının;

1) Çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlar toplamı için-
deki payı ile çarpılması,

2) İlave ana sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlar toplamı için-
deki payı ile çarpılması,

3) Katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlar toplamı içindeki
payı ile çarpılması

suretiyle bulunan tutarlar sırasıyla çekirdek sermaye, ilave ana sermaye ve katkı ser-
mayeden indirilir. Net uzun pozisyonların hesaplanmasında; aynı varlıklara ilişkin kısa pozis-
yonlar uzun pozisyon ile aynı vadeye sahip olmaları veya kalan vadelerinin en az bir yıl olması
halinde dikkate alınabilir.

c) Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın, or-
taklık paylarının yüzde ondan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar
ve finansal kuruluşların doğrudan veya türev finansal araçlar, kredi türevleri, garanti, kefaletler
ve borsa yatırım fonları gibi araçlar yoluyla ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına
yapılan dolaylı yatırımların net uzun pozisyonlarının tamamı sırasıyla ilave ana sermaye ve
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katkı sermayeden indirilir. Net uzun pozisyonların hesaplanmasında; aynı varlıklara ilişkin kısa
pozisyonlar uzun pozisyon ile aynı vadeye sahip olmaları veya kalan vadelerinin en az bir yıl
olması halinde dikkate alınabilir.”

“Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın ortaklık payla-
rının yüzde ondan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal
kuruluşların doğrudan veya türev finansal araçlar, kredi türevleri, garanti, kefaletler ve borsa
yatırım fonları gibi araçlar yoluyla çekirdek sermaye unsurlarına yapılan dolaylı yatırımların
net uzun pozisyonları, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları ile Türkiye Muhasebe
Standartları uyarınca maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilen ipotek hizmeti
sunma hakları çekirdek sermaye hesabında aşağıda belirtilen şekilde dikkate alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Bankaların yurt dışında kurulu bulunan ve konsolide edilen bağlı

ortaklıkları tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya alınan krediler, 7 ve 8 inci madde-
lerde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla konsolide özkaynak hesabında dikkate alınabilir.

(2) Banka yönetim kurulunun bu borçlanma araçları ile kredilerin ilgili maddelerdeki
şartları taşıdıklarını teyit eden yazılı beyanda bulunulması ve bunlara ilişkin yasal belgelerin
muadil denetleme ve düzenleme yapısına sahip kurum tarafından onaylanmış örnekleri ile bun-
ların yeminli tercümanlarca Türkçe’ye tercüme edilmiş metinlerinin yapılacak denetimlerde
ibraz edilmek üzere bankaca saklanması gereklidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Özel amaçlı kuruluşlar aracılığıyla ihraç edilen özkaynak kalemleri 7 veya 8 inci
maddelerde belirtilen şartları taşımaları ve bu kuruluşların varlıklarının, göz ardı edilebilecek
nitelikteki kısmı hariç olmak üzere sadece bankanın ihraç ettiği özkaynak kalemlerinden oluş-
ması kaydıyla konsolide ilave ana sermaye veya konsolide katkı sermaye hesabına dahil edi-
lebilir. Bankanın konsolide edilen bağlı ortaklıkları tarafından özel amaçlı kuruluşlar aracılı-
ğıyla ihraç edilen özkaynak kalemleri; bağlı ortaklığın kendisi tarafından ihraç edilmiş gibi ka-
bul edilerek, 7 veya 8 inci maddelerde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla 13 üncü madde ile
bu maddedeki hükümler çerçevesinde konsolide ilave ana sermaye veya konsolide katkı ser-
maye hesaplamasında dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın or-
taklık paylarının yüzde ondan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar
ve finansal kuruluşların doğrudan veya türev finansal araçlar, kredi türevleri, garanti, kefaletler
ve borsa yatırım fonları gibi araçlar yoluyla çekirdek sermaye unsurlarına yapılan dolaylı ya-
tırımların net uzun pozisyonları, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları ile Türkiye
Muhasebe Standartları uyarınca maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilen ipotek
hizmeti sunma hakları çekirdek sermaye hesabında aşağıda belirtilen şekilde dikkate alınır:”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/9/2013 28756

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2014 29111
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların maruz kalınan riskler nedeniyle

oluşabilecek zararlara karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli özkaynak bulundur-
malarının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanu-

nunun 43, 45, 47 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Alım satım hesapları: Alım satıma aracılık ya da piyasa yapıcılığı kapsamında olanlar

ile repo ve menkul kıymet ödünç işlemlerine konu olanlar da dahil olmak üzere, bankaların,
para ve sermaye piyasalarında sürekli alım ve satım işlemlerinde bulunmak amacıyla kısa vadeli
olarak ve/veya alım ve satım fiyatları arasındaki beklenen ya da gerçekleşen fiyat hareketle-
rinden faydalanmak ya da arbitraj karı gerçekleştirmek amacıyla ellerinde bulundurduğu fi-
nansal araçlar ve emtiadaki pozisyonlar ile bu pozisyonlardan kaynaklanan risklerden korunma
ya da bu riskleri azaltma amacıyla yapılan türev finansal araçlar ve spekülatif amaçlı türev fi-
nansal araçların izlendiği bilanço içi ve dışı hesapları ve pozisyonları,

b) Ana ortaklık: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ana ortaklığı,
c) Ana sermaye yeterliliği oranı: Konsolide olmayan bazda hesaplanan ana sermaye/(kredi

riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) oranını,
ç) Ana sermaye: 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka-

ların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanacak
ana sermayeyi,

d) Aracı kurum: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinde tanımlanan aracı kurumu,

e) Asgari kiralama ödemeleri: Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standar-
dında (TMS 17) tanımlanan asgari kira ödemelerini,

f) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
g) Bankacılık hesapları: Alım satım hesapları dışında kalan bilanço içi ve bilanço dışı

tüm hesapları,
ğ) Birincil alacaklar: Borçlunun/ihraççının varlıkları veya gelirleri üzerinde herhangi

bir alacaktan önce hak doğuran alacakları,
h) Çekirdek sermaye yeterliliği oranı: Konsolide olmayan bazda hesaplanan çekirdek

sermaye/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) ora-
nını,

ı) Çekirdek sermaye: Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde hesaplanacak çekirdek sermayeyi,

i) Delta: Opsiyonun piyasa fiyatının, opsiyon sözleşmesine konu varlığın piyasa fiya-
tında meydana gelebilecek değişmeye olan duyarlılığını,
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j) Destek hizmeti kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan destek hizmeti
kuruluşunu,

k) Dilim: Bir veya daha fazla riskle bağlantılı olan kredi riskinin sözleşmeyle belirlenen
ve ilgili kesimdeki bir pozisyonun, diğer kesimlerin her birinde bulunan aynı tutardaki bir po-
zisyondan, üçüncü taraflarca sağlanan kredi korumaları dikkate alınmadığında daha fazla ya
da daha az bir kredi zararı riski taşıdığı kesimini,

l) Dönüştürülebilir menkul kıymet: Sahibinin seçimi ve tercihine göre, başka bir finansal
araçla değiştirilebilecek olan bir menkul kıymeti,

m) Emtia riski: Bankanın, emtia fiyatlarındaki hareketler nedeniyle, emtiaya ve emtiaya
dayalı türev finansal araçlara ilişkin pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar
olasılığını,

n) Emtia: Kıymetli madenler ve diğer emtiayı,
o) Faiz oranı riski: Bankanın, faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenen alım satım he-

saplarında yer alan finansal araçlara ilişkin pozisyon durumuna bağlı olarak genel piyasa riski
ile spesifik riskten kaynaklı maruz kalabileceği zarar olasılığını,

ö) Faiz oranına duyarlı türev ve bilanço dışı araçlar: Faiz oranı değişimlerinden etkile-
nen; vadeli faiz oranı anlaşmaları, diğer vadeli sözleşmeler, bono-tahvil future sözleşmeleri,
faiz oranı ve çapraz para swapları, vadeli yabancı para pozisyonları, ilgili hükümlerinde ele
alınış şekilleri çerçevesinde opsiyonlar gibi türev ve bilanço dışı araçları,

p) Finansal araç: Bir tarafın finansal varlığında, diğer tarafın finansal borcunda ya da
özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmeyi,

r) Finansal holding şirketi: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal holding
şirketini,

s) Finansal kuruluş: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal kuruluşu,
ş) Fonlanmamış kredi koruması: Karşı tarafın temerrüde düşmesi ya da karşı tarafla il-

gili önceden belirlenmiş başka ödeme şartının belirlenmesi durumunda; üçüncü bir tarafın be-
lirli bir tutarı ödemeyi taahhüt etmesinden kaynaklanan kredi riski azaltım tekniğini,

t) Fonlanmış kredi koruması: Karşı tarafın temerrüde düşmesi ya da karşı tarafla ilgili
önceden belirlenmiş başka bir ödeme güçlüğünün gerçekleşmesi durumunda; bankanın, maruz
kalınan risk tutarı ile karşı tarafın bankadan alacaklı olduğu tutar arasındaki farkı giderme ya
da bu farkın transfer edilmesini veya ödenmesini isteme ya da bu fark için belirli aktif kalemleri
veya nakdi alıkoyma ya da maruz kalınan risk tutarını bu fark tutarı kadar düşürme ya da riski
bu farkla değiştirme hakkına sahip olmasından kaynaklanan kredi riski azaltım tekniğini,

u) Gelişmiş İDD yaklaşımı: Temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp ve dönüştürme
oranı değerlerinin içsel olarak hesaplandığı içsel derecelendirmeye dayalı kredi riski hesaplama
yaklaşımını,

ü) Genel piyasa riski: Faiz oranı riski ile hisse senedi pozisyon riskine maruz finansal
araçların spesifik riskten ari olağan piyasa hareketleri nedeniyle maruz kalabileceği zarar ola-
sılığını,

v) Getirisi faiz oranı ile ilişkilendirilmiş araç: Faiz oranı türev ve bilanço dışı araçları,
getirisi sabit veya değişken faiz oranına bağlı borçlanma araçları ve bu borçlanma araçları gibi
alınıp satılan ve/veya fiyat davranışları borçlanma araçları ile benzer olan diğer araçları,

y) Hazır pozisyon: Bir enstrümandaki fiziken sahip olunan pozisyon ile türev araç söz-
leşmeleri hariç olmak üzere bir alım veya satım sözleşmesindeki taahhüt kapsamında bu enstrü-
mana ilişkin alınan pozisyonu,

z) Hisse senedi pozisyon riski: Bankanın alım satım hesapları içinde yer alan hisse se-
nedi pozisyon durumuna bağlı olarak genel piyasa riski ile spesifik riskten kaynaklı maruz ka-
labileceği zarar olasılığını,

aa) İçsel derecelendirmeye dayalı (İDD) yaklaşımlar: Temel ve gelişmiş içsel derece-
lendirmeye dayalı hesaplama yaklaşımlarını,
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bb) İki yönlü likit piyasa: Bağımsız ve gerçek alım-satım tekliflerinin mevcut olduğu,
gün içinde son satış fiyatı veya cari gerçek rekabetçi alım-satım teklifleri ile makul ölçüde iliş-
kili bir fiyatın belirlenebildiği ve işlemlerin ticari teamüllere uygun olan kısa bir süre içerisinde
gerçekleştiği bir piyasayı,

cc) İkincil alacaklar: Birincil alacak olmayan alacakları,
çç) İpotek teminatlı menkul kıymet: Sermaye piyasası mevzuatı ile muadil yabancı ülke

düzenlemeleri uyarınca ipotek teminatlı menkul kıymet olarak tanımlanan menkul kıymeti,
dd) Kamu kuruluşu: İktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösterenler hariç olmak

üzere, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerden ayrı kamu tüzel kişiliğini haiz olan kuruluşlar
ile bu kuruluşların muadili yurtdışı kuruluşları,

ee) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
ff) Karşı taraf kredi riski: İki tarafa da yükümlülük getiren bir işlemin muhatabı olan

karşı tarafın, bu işlemin nakit akışında yer alan son ödemeden önce temerrüde düşme riskini,
gg) Kıymetli maden: Kanunun 57 nci maddesindeki sınırlamalar çerçevesinde Kurulca

belirlenmiş olan kıymetli madenleri,
ğğ) Kolektif yatırım kuruluşları (KYK): Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin alt düzen-

lemelerde belirtilen yatırım ortaklığı ve yatırım fonları ile muadil yabancı ülke düzenlemeleri
uyarınca kolektif yatırım kuruluşu olarak kabul edilen kuruluşları,

hh) Konsolide ana sermaye yeterliliği oranı: Konsolide bazda hesaplanan ana sermaye/
(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) oranını,

ıı) Konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranı: Konsolide bazda hesaplanan çekirdek
sermaye/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) ora-
nını,

ii) Konsolide özkaynak: Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanacak konsolide özkaynakları,

jj) Konsolide sermaye yeterliliği standart oranı: Konsolide bazda hesaplanan “özkay-
nak/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar)” standart
oranını,

kk) Korelasyon alım satımı: Bir endeksin ortalama korelasyonu dikkate alınarak po-
zisyon alma stratejisini,

ll) Koruma alıcısı: Referans varlıktan kaynaklanan kredi riskini bir kredi türeviyle kıs-
men ya da tamamen üçüncü kişilere aktaran tarafı,

mm) Koruma satıcısı: Referans varlıktan kaynaklanan kredi riskini bir kredi türeviyle
kısmen ya da tamamen üstlenen tarafı,

nn) Koruma tutarı: Kredi türevi sözleşmesi ile belirlenen ve ödeme şartının gerçekleş-
mesi durumunda koruma satıcısının koruma alıcısına ödemek zorunda kalacağı tutarı,

oo) Kredi derecelendirme kuruluşu (KDK): 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine
İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurulca yetkilendirilen veya doğrudan tanı-
nan kuruluşu,

öö) Kredi riski azaltımı: Bankaca maruz kalınan kredi riski tutar ya da tutarlarının azaltımı
amacıyla kullanılan tekniği,

pp) Kredi riskine esas tutar: Sermaye yeterliliği standart oranının hesabında kredi riski
nedeniyle maruz kalınabilecek zararlara karşı bulundurulması gereken özkaynak miktarının
tespitinde dikkate alınacak tutarı,

rr) Kredi temerrüt swabı: Koruma satıcısının, koruma alıcısının ödeyeceği belli bir bedel
karşılığında referans varlıktan kaynaklanan kredi riskini kısmen ya da tamamen üstlendiği ve
ödeme şartının gerçekleşmesi durumunda koruma alıcısına koruma tutarını ödemeyi taahhüt
ettiği sözleşmeleri,

23 Ekim 2015 – Sayı : 29511                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



ss) Kredi türevi: Kredi temerrüt swabı, toplam getiri swabı veya krediye bağlı tahvili,
şş) Krediye bağlı tahvil: Koruma satıcısının, koruma alıcısının ihraç ettiği ve geri öde-

meleri bir referans varlığın performansına bağlı olan tahvillerini nakit karşılığında alarak, re-
ferans varlıktan doğan kredi riskini kısmen ya da tamamen üstlenmesini sağlayan sözleşmeleri,

tt) Kur riski: Bankaların, tüm döviz varlık ve yükümlülükleri nedeniyle döviz kurlarında
meydana gelebilecek değişiklikler sonucu maruz kalabilecekleri zarar olasılığını,

uu) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
üü) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
vv) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte “KOBİ” olarak adlandırılan
ekonomik birimler ile muadil yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca “KOBİ” olarak kabul edilen
kuruluşları,

yy) Menkul kıymet ve emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemi: Ödünç alan tarafın,
gelecekte belirli bir tarihte ya da devreden tarafın talebi üzerine, denk ve muadil menkul kıy-
metleri iade edeceği taahhüdüne tâbi olarak, bir kuruluşun veya onun karşı tarafının menkul
kıymetleri veya emtiayı uygun bir teminat karşılığında devrettiği bir işlemi (Menkul kıymetleri
veya emtiayı devreden kuruluş açısından bir menkul kıymet veya emtia ödünç verme işlemi,
bunların devredildiği kuruluş açısından ise bir menkul kıymet veya emtia ödünç alma işlemidir),

zz) Menkul kıymetleştirme kurucusu banka: Borçlunun veya potansiyel borçlunun men-
kul kıymetleştirmeye konu yükümlülüklerine veya menkul kıymetleştirmeye konu potansiyel
yükümlülüklerine ilişkin sözleşmeye doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olan ya da üçüncü bir
tarafın maruz kaldığı riskleri satın alıp kendi bilânçosuna aktaran ve daha sonra menkul kıy-
metleştiren bankayı veya sponsor bankayı,

aaa) Menkul kıymetleştirme pozisyonu: Bir menkul kıymetleştirme işleminde maruz
kalınan risk tutarını,

bbb) Menkul kıymetleştirme: Maruz kalınan bir riskle veya risk havuzuyla bağlantılı
kredi riskinin farklı derecelerdeki kredi riskini yansıtan en az iki farklı katmanlı risk pozisyonu
veya dilime ayrıldığı, ödemelerin bu riskin veya risk havuzunun performansına bağlı olduğu
ve kayıp dağılımının bu dilimlerin sıralamasıyla belirlendiği işlem veya programı,

ccc) Merkezi karşı taraf: Bir veya birden fazla finansal piyasada işlem gören sözleş-
melerde, kendisini sözleşmelere karşı taraf olanlar arasında konumlandırarak her satıcıya karşı
alıcı ve her alıcıya karşı satıcı vasfını kazanan hukuken yetkili (merkezi takas) kurumunu,

ççç) Merkezi yönetim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu tüzel kişiliği altında yer
alan ve ayrı tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları ile bu kuruluşların muadili yurtdışı kuru-
luşlarını,

ddd) Operasyonel risk: Yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya
da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığını,

eee) Operasyonel riske esas tutar: Sermaye yeterliliği standart oranının hesabında ope-
rasyonel risk nedeniyle maruz kalınabilecek zararlara karşı bulundurulması gereken özkaynak
miktarının tespitinde dikkate alınacak tutarı,

fff) Ödeme şartı: Sözleşmeyle hükme bağlanan ve temerrüt, iflas, yeniden yapılandırma,
moratoryum gibi koruma tutarının muaccel hale gelmesine neden olan herhangi bir olayı,

ggg) Özel amaçlı menkul kıymetleştirme şirketi (ÖMKŞ): Bir veya daha çok sayıda
menkul kıymetleştirme işlemini gerçekleştirmek amacıyla kurulan; faaliyetleri sadece bu amacı
gerçekleştirmekle sınırlı olan; yapısı itibariyle yükümlülüklerini menkul kıymetleştirme kuru-
cusu bankanın yükümlülüklerinden ayırmayı amaçlayan ve bu şirkete karşı hak sahibi olanların
bu haklarını herhangi bir kısıtlama olmadan rehnetme veya takas etme hakkına sahip olduğu,
banka dışındaki bir fon kuruluşu ya da başka bir tüzel kişiyi,
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ğğğ) Özel netleştirme sözleşmeleri: Repo işlemleri ve/veya menkul kıymet veya emtia
ödünç işlemleri ve/veya bankaya günlük olarak ilave teminat alma hakkı veren diğer işlemleri
kapsayan çerçeve netleştirme sözleşmelerini,

hhh) Özkaynak: Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde hesaplanacak özkaynakları,

ııı) Piyasa riski: Piyasa fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklı olarak kur riski, emtia ris-
ki, faiz oranı riski ve hisse senedi pozisyon riski kapsamında bankanın bilanço içi ve bilanço
dışı pozisyonlarının maruz kalabileceği zarar olasılığını,

iii) Referans varlık: Kredi türevlerinde, nakit teslimatta ödenecek tutarı belirlemek için
kullanılacak veya fiziki teslimatta teslim edilecek varlığı,

jjj) Repo işlemi: Repo ve ters repo sözleşmesi kapsamına giren bir işlemi,
kkk) Repo sözleşmesi ve ters repo sözleşmesi: Bir kuruluşun veya karşı tarafının men-

kul kıymetleri veya emtiaları ya da menkul kıymetler veya emtialara bağlı hakları elinde tutan
teşkilatlanmış bir borsa tarafından verildiği ve sözleşmenin bir kuruluşun belirli bir menkul
kıymeti veya emtiayı bir seferde ve aynı anda birden fazla karşı tarafa devretmesi ya da reh-
netmesine izin vermediği koşullarda menkul kıymetler veya emtiaların mülkiyetine bağlı ga-
ranti edilmiş hakları ya da bu menkul kıymetler veya emtialarla aynı cinsten ikame menkul
kıymetleri veya emtiaları, devreden tarafın belirlediği veya belirleyeceği bir tarihte önceden
belirlenmiş bir fiyattan geri satın alma taahhüdüyle devrettiği sözleşmeyi (bu sözleşme, menkul
kıymetleri veya emtiaları satan kuruluş açısından bir repo sözleşmesi, bunları satın alan kuruluş
açısından ise bir ters repo sözleşmesidir),

lll) Risk Merkezi: Kanunun EK-1 inci maddesi uyarınca kurulan Risk Merkezini,
mmm) Risk profili: Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme

Süreci Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan risk profilini,
nnn) Sermaye yeterliliği standart oranı: Konsolide olmayan bazda hesaplanan “özkay-

nak/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar)” standart
oranını,

ooo) Spesifik risk: Bankanın alım satım hesapları içinde yer alan finansal araçlara ilişkin
pozisyonlarda, olağan piyasa hareketleri dışında, bu pozisyonları oluşturan finansal araçları
ihraç veya garanti eden ve ödeme yükümlülüğünü üstlenen kuruluşların yönetimlerinden ve
mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle meydana gelebilecek zarar olasılı-
ğını,

ööö) Sponsor banka: Üçüncü taraf bir şirketten risklerin satın alınmasına yönelik fi-
nansman bonosu ihracı yoluyla menkul kıymetleştirme programını ya da diğer menkul kıy-
metleştirme programlarını oluşturan, yöneten veya kredi kalitesinin iyileştirmesini sağlayan
ya da likidite kredisi tahsis taahhüdünde bulunan bankayı,

ppp) Takas riski: Bir menkul kıymet, döviz veya emtianın sözleşmede öngörülen fiyat-
tan belli bir vadede teslimini konu alan ve her iki tarafın yükümlülüklerini vadede yerine ge-
tirmesini öngören işlemlerde, takas işleminin vade tarihinde gerçekleşmemesinden ötürü işleme
konu menkul kıymet, döviz veya emtianın fiyat değişimleri nedeniyle bankanın maruz kalacağı
zarar olasılığını,

rrr) Temel İDD yaklaşımı: Temerrüt olasılığının içsel olarak hesaplandığı temerrüt ha-
linde kayıp ve dönüştürme oranı değerlerinin Kurum tarafından belirlendiği içsel derecelen-
dirmeye dayalı kredi riski hesaplama yaklaşımını,

sss) Teşkilatlanmış borsalar: Düzenli olarak faaliyet gösteren, faaliyetlerine, üyeliğe ve
işlem görecek sözleşmelere ilişkin usul ve esaslar kurulduğu ülkenin yetkili otoriteleri tarafın-
dan belirlenmiş veya onaylanmış, takas mekanizması uyarınca işlem gören türev finansal araç
sözleşmeleri için yetkili otoriteler tarafından belirlenmiş günlük teminat tamamlama yüküm-
lülüğü bulunan borsaları,
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şşş) Toplam getiri swabı: Koruma satıcısının, koruma alıcısının referans varlığın yara-
tacağı bütün nakit akımlarını ve referans varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelecek
artışları aktarması koşuluyla, koruma alıcısına sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca belli
bir bedeli ödemeyi ve referans varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelecek azalışları
karşılamayı taahhüt ettiği sözleşmeleri,

ttt) Volatilite: Finansal varlıkların fiyat veya oranlarındaki dalgalanmaların büyüklük
ve sıklık derecesinin ölçüsünü,

uuu) Yeniden menkul kıymetleştirme pozisyonu: Bir yeniden menkul kıymetleştirme
işleminde maruz kalınan risk tutarını,

üüü) Yeniden menkul kıymetleştirme: Risk havuzuyla bağlantılı kredi riskinin dilimlere
ayrıldığı ve havuzdaki risklerden en az birinin menkul kıymetleştirme pozisyonundan oluştuğu
menkul kıymetleştirmeyi,

vvv) Yenileme maliyeti: Sahip olunan varlığın, aynı işlev ve kullanım ömrüne sahip,
verimlilik ve kârlılık gibi unsurlar bakımından benzer nitelikte olan diğer bir varlıkla ikame
edilmesi için bilançonun düzenlendiği tarih itibarıyla katlanılması gereken maliyete eşit değeri

ifade eder.
İKİNCİ KISIM

Kredi Riskine Esas Tutar

BİRİNCİ BÖLÜM
Kredi Riskine Esas Tutarın Hesaplanması

Kredi riskine esas tutar
MADDE 4 – (1) Kredi riskine esas tutar, bilanço içi varlıklar ile gayri nakdî krediler,

taahhütler ve türev finansal araçlara ilişkin risk ağırlıklı tutarların toplamından oluşur. Kredi
riskine esas tutar, standart yaklaşım veya içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar ile hesap-
lanır. İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım ile kredi riskine esas tutarın hesaplanması duru-
munda, kredi riskine esas tutar bu yaklaşım ile bulunacak risk ağırlıklı tutarlar toplamının 1,06
katına eşittir. İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımın kullanılması Kurum iznine tabidir. Her-
hangi bir risk sınıfı veya alacak türü için gelişmiş İDD yaklaşımını kullanan bankaların, temel
İDD yaklaşımını veya standart yaklaşımı; temel İDD yaklaşımını kullanan bankaların standart
yaklaşımı tekrar kullanması Kurumun iznine tabidir. Temel İDD yaklaşımının veya standart
yaklaşımın tekrar kullanılması, daha düşük sermaye yükümlülüğü hesaplanması amacına yö-
nelik olmaması, bankanın ilgili alacak türüne ilişkin toplam riskinin yapısı ve karmaşıklığı açı-
sından gerekli olması ve bankanın ödeme gücü ve risklerini etkin şekilde yönetme yeterliliği
üzerinde olumsuz etki yaratmaması şartlarına tabidir. Kredi riskine esas tutarın içsel derece-
lendirmeye dayalı yaklaşımlar ile hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

(2) Risk ağırlıklı tutar hesabında, bilanço içi varlıklar ile gayrinakdi krediler, taahhütler
ve türev finansal araçların risk ağırlıklarının tespitinde Standart Yaklaşımda KDK’ların vermiş
olduğu derecelendirme notları, İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlarda ve EK-2 kapsa-
mında yer alan içsel model yönteminde ise bankaların içsel modelleri kullanılır.

(3) EK-1’de açıklanan kredi kalitesi kademelerinin KDK’ların derecelendirmeleri ile
tarafsızlık, ihtiyatlılık ve tutarlılık ilkelerine uygun şekilde eşleştirilmesine ilişkin usul ve esas-
lar Kurulca belirlenir.

(4) Risk ağırlıklı tutarların hesaplanmasında KDK’ların derecelendirmelerinin kulla-
nılmaları halinde, bu derecelendirmeler tutarlı ve Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendi-
rilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
kullanılır. Kredi derecelendirmeleri yalnızca lehe yorumlanacak şekilde seçici olarak kullanı-
lamaz. Bankaların sermaye yeterliliği hesabında, notu veren KDK tarafından geçerli kabul edi-
len en güncel derecelendirme notları kullanılır.
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(5) Bankalarca kredi müşterisinin talebi ile yapılan kredi derecelendirmeleri kullanılır.
Talebe bağlı olmayan derecelendirmeler ise Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine
ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılır.

(6) Risk ağırlıklı tutarların hesaplanmasında dikkate alınacak kredi riski azaltım tek-
niklerine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

(7) Gerçeğe uygun değeri ile kredi riskine esas tutar hesaplamalarına konu edilmesi ge-
reken hesaplar hakkında, EK-3’ün İkinci Bölümde yer alan İhtiyatlı Değerleme İlke ve Esasları
uygulanır.

(8) Bankalar, bankacılık ve alım satım hesaplarında izlenen aşağıda sayılan işlemlerden
kaynaklanan karşı taraf kredi riski için sermaye yükümlülüğü hesaplamak zorundadır. Alım
satım hesaplarında yer alan teminatlandırılmış tezgahüstü türev finansal araçlar için karşı taraf
kredi riskine ilişkin riske maruz değer hesaplaması bankacılık hesaplarında yer alan teminat-
landırılmış tezgahüstü türev finansal araçlar için de aynı şekilde yapılır. Alım satım hesaplarında
yer alan repo işlemleri için karşı taraf kredi riskine ilişkin riske maruz değer hesaplaması ban-
kacılık hesaplarında yer alan repo işlemleri için de aynı şekilde Kredi Riski Azaltım Teknikle-
rine İlişkin Tebliğ ve EK-2’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Türev işlemler,
b) Repo işlemleri,
c) Menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri,
ç) Kredili menkul kıymet işlemleri,
d) Takas süresi uzun işlemler.

Bankacılık hesaplarında yer alan yukarıda sayılan işlemlere ilişkin risk ağırlıkları alım satım
hesaplarında yer alan söz konusu işlemler için de aynı şekilde dikkate alınır.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen işlemlerin risk ağırlıklı tutarları Standart Yaklaşım kul-
lanılması halinde ilgisine göre EK-1 veya Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tu-
tarların Hesaplanması Hakkında Tebliğe uygun şekilde; İDD yaklaşımı kullanılması durumunda
ise ilgisine göre Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile He-
saplanmasına İlişkin Tebliğ veya Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların
Hesaplanması Hakkında Tebliğe uygun şekilde hesaplanır. Alım satım hesaplarında izlenen se-
kizinci fıkradaki işlemlere ilişkin risk ağırlıklı tutar hesaplanırken, Kredi Riski Azaltım Tek-
niklerine İlişkin Tebliğde belirtilen basit finansal teminat yöntemi kullanılamaz. Standart Yak-
laşım veya İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımdan hangisinin kullanıldığından bağımsız
olarak merkezi karşı taraflarla yapılan sekizinci fıkra kapsamındaki işlemlerin risk ağırlıklı tu-
tarları Standart Yaklaşım uyarınca EK-4 kapsamında hesaplanır.

(10) Alım satım hesaplarında izlenen repo işlemleri ile menkul kıymet veya emtia ödünç
işlemlerinde, alım satım hesabına dâhil edilebilir nitelikteki tüm finansal araçlar ve emtia,
6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riski Azaltım Tekniklerine
İlişkin Tebliğ kapsamında dikkate alınabilir teminat olarak değerlendirilebilir. Türev işlemler-
den kaynaklanan riskler için, bu hesaba dâhil edilebilir nitelikteki emtia da Kredi Riski Azaltım
Tekniklerine İlişkin Tebliğ kapsamında dikkate alınabilir teminat olarak değerlendirilebilir.
Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ kapsamında dikkate alınabilir teminat olarak
dikkate alınan alım satım hesaplarındaki teminatlar için bahse konu Tebliğde belirtilen volatilite
ayarlamaları banka tarafından uygulanır. Söz konusu ayarlamalar yapılırken her bir teminat
için ayarlamalar ayrı ayrı yapılır. Bankanın repo işlemlerine ilişkin risk tutarını belirlerken
Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin De-
ğerlendirilmesine İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca Kurumca onaylanmış riske maruz
değer modelini kullanması durumunda, banka bu modeli alım satım hesaplarındaki teminatlar
için Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ ve EK-2’de belirtilen usul ve esaslar çer-
çevesinde uygulayabilir.
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(11) Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ kapsamında dikkate alınabilir ni-
telikte olmayan ancak onuncu fıkra kapsamında dikkate alınabilir olan finansal araç ve emtianın
ödünç verilmesi, satılması veya teminat olarak verilmesi ya da ödünç alınması, satın alınması
veya teminat olarak alınması halinde, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde belir-
tilen Standart Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı kullanan bankalar bu araç ve emtianın volatilite
ayarlamalarını, teşkilatlanmış bir borsaya kote edilmiş ana endekslere dahil olmayan hisse se-
netleri gibi dikkate alırlar.

(12) Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ kapsamında dikkate alınabilir ni-
telikte olmayan ancak onuncu fıkra kapsamında dikkate alınabilir olan finansal araç ve emtianın
volatilite ayarlamaları, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde belirtilen İçsel Tah-
minlere Dayalı Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı kullanan bankalarca bu kalemlerin her biri için
ayrı ayrı hesaplanır. Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 36 ncı maddesi kapsa-
mında İçsel Modeller Yaklaşımının kullanılması için izin alan bankalar, bu yaklaşımı alım satım
hesaplarına da uygulayabilir.

(13) Dokuzuncu fıkranın uygulanmasında, aşağıdaki şartları taşıyan repo işlemlerini
ve/veya menkul kıymet veya emtia ödünç alma ya da ödünç verme işlemlerini ve/veya bankaya
günlük olarak ilave teminat alma hakkı veren diğer işlemleri içeren özel netleştirme sözleşme-
leri çerçevesinde tutulan pozisyonlar arasında netleştirme yapılabilir.

a) Tüm pozisyonların günlük olarak piyasa fiyatına göre değerlemesinin yapılması,
b) Bu işlemler kapsamında ödünç alınan, devralınan veya teslim alınan kalemlerin Kredi

Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde belirtilen finansal teminatların dikkate alınma kri-
terlerini taşıması.

(14) Bankalar, repo ve menkul kıymet ile emtia ödünç işlemlerine konu olanlar hariç
olmak üzere teslim tarihinde kendilerine teslim edilmemiş menkul kıymet döviz veya emtianın
sözleşmedeki fiyatının piyasa fiyatından düşük, teslim tarihinde teslim etmedikleri menkul kıy-
met, döviz veya emtianın sözleşmedeki fiyatının piyasa fiyatından yüksek olması halinde, söz
konusu işlemin alım-satım hesaplarına ilişkin olup olmadığına bakmaksızın teslimi tamamlan-
mamış işlemlerini yakından takip etmek ve söz konusu işlemler için takas riski sermaye yü-
kümlülüğü hesaplamak zorundadır. Bankalarca takas riski oluşturan işlemlerin takibine, rapor-
lanmasına ve zamanında önlem alınmasına imkân verecek sistemlerin oluşturulması zorunludur.

(15) Takas riski için sermaye yükümlülüğü, sözleşme fiyatı ile gerçeğe uygun değeri
arasındaki farkın mutlak değerinin aşağıdaki tabloda yer alan vadeden sonraki iş günü sayısına
göre belirlenmiş oranlardan uygun olanının çarpılması suretiyle bulunur. Gerçekleşmeyen iş-
lemin vade tarihini izleyen ilk dört günü bakımından takas riski için sermaye yükümlülüğü he-
saplanmaz.

(16) Bir banka, menkul kıymetler, döviz veya emtianın bedelini bunları teslim almadan
önce ödemişse ya da menkul kıymetler, döviz veya emtiayı bunların bedelini tahsil etmeden
önce teslim etmişse ve sınır ötesi işlemlerde, ödeme veya teslimin yapıldığı günden itibaren
bir gün veya daha fazla süre geçmişse, aşağıdaki tablo çerçevesinde söz konusu işlemin alım-
satım hesaplarına ilişkin olup olmadığına bakmaksızın sermaye yükümlülüğü hesaplamak zo-
rundadır. Standart Yaklaşım kapsamında sermaye yükümlülüğü hesaplanırken, transfer değeri
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risk tutarı olarak kabul edilir ve EK-1’e uygun olarak alacağın tabi olduğu risk ağırlığı uygu-
lanır. Ödemesiz teslim işlemlerinden kaynaklanan cari pozitif yenileme maliyeti önemli dü-
zeyde değilse, bankalar bu risklere yüzde yüz risk ağırlığı uygulayabilir.

(17) Kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğünü İDD yaklaşımları ile hesaplayan
bankalar, ödemesiz teslim işleminin karşı tarafının bankacılık hesaplarında yer alan derecelen-
dirilmiş bir alacağının bulunmaması halinde, söz konusu karşı taraflar için temerrüt olasılığını
KDK tarafından verilmiş bir derecelendirmeye dayalı olarak belirleyebilir. Gelişmiş İDD yak-
laşımı kullanan bankalarca bütün ödemesiz teslim işlemleri için temerrüt halinde kayıp hesap-
laması yapılana kadar temerrüt halinde kayıp için yüzde kırkbeş değeri kullanılabilir. Alternatif
olarak İDD yaklaşımı kullanan bankalarca standart yaklaşım risk ağırlıkları veya yüzde yüz
oranı kullanılabilir.

(18) Ödeme veya takas sisteminde bütün bir sistemi ilgilendiren bir arıza olması halinde,
Kurum, bu sorun giderilene kadar, takas riski sermaye yükümlülüğünün hesaplanması koşulunu
kaldırmaya yetkilidir. Böyle bir durumda, karşı tarafın takas yükümlülüğünü gerçekleştireme-
mesi, kredi riski çerçevesinde temerrüt sayılmaz.

(19) Bankalar takas riskine ilişkin takip ve izleme süreçlerini ve politikalarını tesis etmek
ve zamanında önlem alınmasını sağlayacak raporlama sistemini oluşturmakla yükümlüdür.

(20) Takas riski için risk ağırlıklı tutar, hesaplanan sermaye yükümlülüğünün 12,5 ka-
tıdır.

Risk tutarlarının Standart Yaklaşım kapsamında belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından

kullandırılan fonlar dışında kalan varlıklar için Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca de-
ğerlenmiş tutarlarının 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka-
larca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Kar-
şılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayrılmış özel karşılıklar dü-
şüldükten sonraki değerini, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için ise söz konusu de-
ğerin yüzde yetmişini ifade eder.

(2) Gayrinakdi krediler ve taahhütlerin risk tutarı, üçüncü fıkrada yapılan sınıflandırma
çerçevesinde varsa bu kalemler için Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
liğe istinaden ayrılan özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutarlarına üçüncü fıkra kapsa-
mında 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.

(3) Gayrinakdi krediler ve taahhütler aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda sınıflan-
dırılır ve belirtilen oranlar uygulanarak risk tutarı hesaplanır, söz konusu ilkeler doğrultusunda
gerekli görülmesi halinde Kurulca ürün türleri ve kalemler belirlenebilir.

a) Orijinal vadesi bir yıla kadar olan taahhütlere yüzde yirmi oranı ve bir yıl üzerinde
olanlara yüzde elli oranı uygulanır. Lakin herhangi bir anda bir şarta bağlı olmaksızın banka
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tarafından ön bilgilendirme yapmadan iptal edilebilen veya borçlunun kredi değerliliğindeki
bozulmadan dolayı etkin bir şekilde otomatik iptali yapılan taahhütlere yüzde sıfır oranı uygu-
lanır.

b) Doğrudan kredi verme ile aynı riski taşıyan kalemlere (nakit temini amaçlı verilen
garanti ve kefaletler, lehdarın üstlendiği bir finansal yükümlülüğün teminatı olarak verilen ga-
ranti ve kefaletler)ve aval verilen kabul kredilerine (bu nitelikteki cirolar dahil olmak üzere)
yüzde yüz oranı uygulanır.

c) Kredi riskinin bankada kaldığı banka aktif değerleri ile ilgili geri alım taahhüdüyle
yapılan satış işlemlerine yüzde yüz oranı uygulanır.

ç) Repo türü işlemler (repo, ters repo, menkul kıymet ödünç alma/verme işlemleri) dahil
olmak üzere menkul kıymetlerin ödünç verildiği veya teminata verildiği işlemlerde yüzde yüz
oranı uygulanır.

d) Belirli tutarı ödenmiş taahhütleri temsil eden vadeli aktif değerler alım taahhütleri,
vadeli mevduat satım taahhütleri ve iştirak ve bağlı ortaklıkların sermayesine iştirak taahhüt-
lerine yüzde yüz oranı uygulanır.

e) Nakit temini amacıyla verilenler dışında bir işlemin gerçekleşmesi şartına bağlı ka-
lemlere yüzde elli oranı uygulanır.

f) Menkul kıymet ihracında satın alma garantilerine ve menkul kıymet ihracına aracılık
taahhütlerine yüzde elli oranı uygulanır.

g) Yükümlülüğü bulunan bankalar açısından vesaik mukabili kısa vadeli akreditiflere
yüzde yirmi oranı uygulanır.

(4) Maruz kalınan riskin bir repo sözleşmesi veya bir menkul kıymet veya emtia ödünç
verme veya ödünç alma işlemi ve kredili menkul kıymet işlemleri kapsamında satılan, devre-
dilen veya ödünç verilen menkul kıymetler veya emtia niteliğinde olduğu durumlarda bu men-
kul kıymetlerin veya emtianın risk tutarının Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ
çerçevesinde artırılmasının öngörülmesi halinde, risk tutarı olarak bu artırımlı değer dikkate
alınır.

(5) Türev finansal araçların risk tutarı, EK-2 ve EK-4’e uygun olarak tespit edilir ve bu
yöntemler için yenileme sözleşmeleri ve diğer netleştirme sözleşmelerinin etkileri de bu tespitte
dikkate alınır.

(6) Beşinci fıkra hükmünün uygulanmasında aşağıda belirtilen sözleşmeler türev finan-
sal araç olarak kabul edilir.

a) Faiz oranına dayalı sözleşmeler:
1) Tek para birimine dayalı faiz oranı swap işlemleri,
2) Baz swap işlemler,
3) Vadeli faiz oranı sözleşmeleri,
4) Faiz oranı futures sözleşmeleri,
5) Satın alınan faiz oranı opsiyonları,
6) Benzer nitelikteki diğer sözleşmeler.
b) Dövize ve altına dayalı sözleşmeler:
1) Çapraz kura dayalı faiz oranı swap işlemleri,
2) Vadeli döviz sözleşmeleri,
3) Döviz futures sözleşmeleri,
4) Satın alınan döviz opsiyonları,
5) Benzer nitelikteki diğer sözleşmeler,
6) Altına dayalı (1) ilâ (5) inci alt bentlerde belirtilenlere benzer nitelikte sözleşmeler.
c) Diğer varlıklara veya endekslere dayalı, (a) bendinin (1) ilâ (5) inci ve (b) bendinin

(1) ilâ (4)’üncü alt bentlerinde belirtilenlere benzer nitelikte sözleşmeler. Bu sözleşmeler, (a)
veya (b) bentleri kapsamına dahil edilmeyen opsiyonlar, futures sözleşmeleri, vadeli faiz oranı
işlemleri ve diğer menkul kıymete dayalı türev işlemler ile döviz kuru, faiz oranı ve getiriye
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dayalı diğer araçlar, finansal endeksler veya finansal göstergelere dayalı nakit veya teslimle
kapatılacak diğer sözleşmeler, nakit veya ilgili varlıkların organize piyasalarda alım satımının
yapılması kaydıyla teslimle kapatılacak emtiaya dayalı türev işlemler, swaptionlar, ikinci kuşak
türevler ve egzotik türev işlemleri kapsayacaktır.

(7) Repo işlemleri, menkul kıymet veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri,
takas süresi uzun işlemleri ve kredili menkul kıymet işlemlerinin risk tutarı, EK-2 ve EK-4’e
ya da Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak belirlenir.
Bankanın kendisi haricindeki taraflar arasında işlem düzenleyici olarak yer aldığı ancak müş-
terilerine işlemin diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getireceği hususunda garanti verdiği
bu tür işlemlerde risk tutarı, işlemi kendisi yapmış olduğu durumdaki gibi hesaplanır.

(8) Maruz kalınan riskin fonlanmış kredi korumasına tâbi olduğu hallerde, söz konusu
kalem için hesaplanacak risk tutarı, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğe uygun
olarak değiştirilebilir.

Risklerin Standart Yaklaşım kapsamında sınıflandırılması
MADDE 6 – (1) Maruz kalınan riskler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
a) Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar,
b) Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar,
c) İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar,
ç) Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar,
d) Uluslararası teşkilatlardan alacaklar,
e) Bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar,
f) Kurumsal alacaklar,
g) Perakende alacaklar,
ğ) Gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar,
h) Tahsili gecikmiş alacaklar,
ı) Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar,
i) İpotek teminatlı menkul kıymetler,
j) Menkul kıymetleştirme pozisyonları,
k) Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal

alacaklar,
l) Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar,
m) Hisse senedi yatırımları,
n) Diğer alacaklar.
(2) Maruz kalınan riskin birinci fıkranın (g) bendinde atıf yapılan perakende alacak sı-

nıfına dahil edilebilmesi için, söz konusu riskin aşağıdaki koşullara uygun olması gerekir;
a) Maruz kalınan riskin gerçek kişilerle ya da KOBİ’lerle ilgili olması,
b) Borçlu müşteriden veya borçlu risk grubundan olan kredi riski azaltımı dikkate alın-

madan hesaplanan alacak tutarları toplamının EK-1’in elli sekizinci fıkrası hükümleri de dik-
kate alınarak bulunacak tutarlar hariç perakende alacak sınıfına dahil tüm alacakların binde
ikisini aşmaması,

c) Brüt tahsili gecikmiş alacaklar dâhil, EK-1’in kırk üçüncü fıkrası kapsamında risk
ağırlığı uygulanan alacaklar hariç olmak üzere borçlu müşterinin veya borçlu risk grubunun
bankaya ve konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarına olan toplam
borç tutarının 2,75 milyon TL’yi geçmemesi gerekir. Bu sınırın hesaplanmasında 5 inci mad-
denin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrinakdi krediler ile taahhütler, 5 inci maddenin ikinci fık-
rasında belirtilen oranlar uygulandıktan sonraki tutarları üzerinden; hangi hesapta izlendiğine
bakılmaksızın türev işlemler pozitif gerçeğe uygun değerleri üzerinden; hangi hesapta izlendi-
ğine bakılmaksızın repo işlemleri, menkul kıymet veya emtia ödünç verme/alma işlemleri po-
zitif net alacak tutarları üzerinden dikkate alınır. Bankalarca bu bilgilerin edinilmesi için her
türlü tedbir alınır.
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ç) Maruz kalınan riskin aşağıda sayılan ürün türlerinden birisi olması gerekir;
1) Kredi kartları ve kredili mevduat hesapları dahil olmak üzere rotatif krediler ve kredi

limitleri,
2) Taksitli krediler, taşıt kredileri ve finansal kiralama alacakları, eğitim kredileri ve

ihtiyaç kredileri gibi tüm bireysel krediler ve bireysel finansal kiralama alacakları,
3) KOBİ kredileri.
(3) Yurt dışı banka ve aracı kurumlardan olan alacakların, birinci fıkranın (e) ve (k)

bentlerinde atıf yapılan risk sınıflarına dahil edilebilmesi için, ilgili alacağın, Kurum veya Ser-
maye Piyasası Kurulu tarafından uygulanan sermaye yeterliliği düzenlemelerine muadil dü-
zenlemelere tabi kuruluşlardan olması gerekir.

(4) Aşağıda belirtilen varlıklar, birinci fıkranın (m) bendinde belirtilen hisse senedi ya-
tırımları sınıfına dâhil edilir.

a) İkincil alacak niteliğinde olan ve borçlanma aracı olmayan menkul kıymetler,
b) Ekonomik özellikleri (a) bendinde tanımlanan alacaklara benzeyen borçlanma araç-

ları, ortaklık payları ile türev finansal araçlar.
(5) Menkul kıymetler, perakende alacak sınıfına dahil edilemez.
(6) Perakende asgari finansal kiralama alacaklarının bugünkü değeri, perakende alacak

olarak sınıflandırılır.
(7) Birinci fıkranın (a) ilâ (m) bentlerinde yer alan risk sınıflarına dahil edilmeyen ala-

caklar söz konusu fıkranın (n) bendinde yer alan “Diğer Alacaklar” altında sınıflandırılır.
(8) Fazla ödenen vergiler, cari dönem vergi varlığı olarak değerlendirilerek EK-1 kap-

samında merkezi yönetimden alacaklar risk sınıfına dahil edilir.
Risk ağırlıklı tutarların Standart Yaklaşım kapsamında hesaplanması
MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilenler için risk ağırlıklı tutar hesaplanmaz:
a) Karşı taraf kredi riskine konu olanlar hariç olmak üzere alım satım hesabındaki ka-

lemler,
b) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte sermayeden indirilen değer olarak

dikkate alınan tutarlar.
(2) Risk ağırlıklı tutarların hesaplanmasında, risk tutarlarına EK-1 hükümlerine uygun

olarak risk ağırlıkları uygulanır. Risk ağırlıklarının uygulanmasında, ilgili risk kaleminin grup-
landırıldığı sınıf ve EK-1’de belirtilen kredi kalitesi kademesi dikkate alınır. Kredi kalitesi,
KDK’larca ya da EK-1’de tanımlanan ihracat kredi kuruluşlarının kredi derecelendirmelerine
göre tespit edilir.

(3) Bankalar ve aracı kurumlardan kaynaklanan risk ağırlıklı tutarların hesaplanmasında
EK-1’e uygun biçimde, bu kuruluşların kredi kalitesine dayanan yöntem uygulanır.

(4) İkinci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, maruz kalınan riskin kredi korumasına tâbi
olduğu hallerde, ilgili kaleme uygulanacak risk ağırlığı Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin
Tebliğ hükümlerine uygun olarak değiştirilebilir.

(5) Menkul kıymetleştirme pozisyonları için risk ağırlıklı tutarlar ve risk ağırlıklı tu-
tarların hesaplanmasında dikkate alınacak kredi riski azaltımı Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin
Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenir.

(6) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde herhangi bir risk ağırlığı belirlenmemiş risk
kalemlerine yüzde yüz risk ağırlığı uygulanır.

(7) Bankalar ana ortaklıkları, bağlı ortaklıkları veya ana ortaklıklarının bağlı ortaklıkları
nedeniyle maruz kaldıkları riskleri, söz konusu ortaklıkların ana ve katkı sermayelerinde artışa
neden olanlar hariç olmak üzere, aşağıda (a) ilâ (d) bentlerinde sayılan koşulların yerine geti-
rilmesi şartıyla bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen uygulamadan muaf tutarak söz konusu
risklere yüzde sıfır risk ağırlığı uygular:

a) Karşı tarafın, bir banka, aracı kurum veya Kurum denetimine tabi finansal kuruluş
olması gerekir.
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b) Karşı tarafın, tam konsolidasyon yöntemiyle bankayla aynı konsolidasyona dahil
edilmesi şarttır.

c) Karşı tarafın Türkiye’de kurulmuş olması gerekir.
ç) Karşı taraftan bankaya özkaynakların anında transfer edilmesinde ya da borçların

geri ödenmesinde, uygulama açısından veya yasal olarak önemli bir engelin bulunmaması ya
da böyle bir engelin öngörülmemesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Piyasa Riskine Esas Tutar

BİRİNCİ BÖLÜM
Alım Satım Hesapları ve Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması

Alım satım hesapları
MADDE 8 – (1) Finansal araçların, alım satım hesaplarına ilişkin tanıma uysa dahi,

alım satım hesaplarına dahil edilebilmesi için bunların alım satım işlemine konu edilmelerine
yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmaması veya riskten koruma sağlanabilir olması gerekir.

(2) Bankalar, alım satım hesaplarını EK-3’ün Birinci Bölümünde yer alan Alım Satım
Hesaplarının Yönetimine İlişkin İlke ve Esaslar çerçevesinde yönetmek zorundadır.

(3) Bankacılık hesaplarından kaynaklı maruz kalınan bir kredi riskine karşı alım satım
hesaplarındaki kredi türevini kullanarak bir dahili riskten koruma sağlaması halinde, kredi ris-
kine esas tutar hesaplamaları bakımından; korumanın dikkate alınabilir bir üçüncü taraftan sağ-
landığı ve kredi türevinin kredi riski azaltım aracı olarak kabul edilmesi için aranan koşulları
taşıdığı durumlar hariç, bankacılık hesaplarındaki bu kalem sermaye yükümlülüğünün hesap-
lanmasında riskten korumaya tâbi tutulmuş sayılmaz. Sermaye yükümlülüğü hesaplamasında,
bankacılık hesaplarındaki bir pozisyon için bu tür bir korumanın satın alınması ve bu korumanın
üçüncü taraf korumasının dikkate alınma şartlarını taşıması halinde, dâhilî ve harici kredi türevi
riskten koruma işlemi, alım satım hesaplarına dâhil edilmez.

(4) Bankacılık hesaplarında yer alan vadeli alım satım konusu repo ve repo-benzeri
araçların, tümünün aynı şekilde değerlendirilmesi şartıyla, sermaye yükümlülüğü hesaplama-
larında alım satım hesaplarına dâhil edilmeleri mümkündür. Bu amaçla, vadeli alım satım ko-
nusu repo ve repo-benzeri araçlar, alım satım hesaplarının edinim ve/veya elde tutulma amacını
ve EK-3’ün Birinci Bölümünde yer alan koşulları sağlayan ve her iki bacağı da alım satım he-
saplarına dâhil edilebilir nitelikteki nakit veya menkul değerlere ilişkin işlemler olarak tanım-
lanır.

(5) Aşağıda belirtilen varlık ve pozisyonlar, bunların paraya çevrilmesi ve/veya günlük
bazda güvenilir bir değerlemeye tabi tutulmaları konusunda önemli kısıtlara sahip olmaları ne-
deniyle alım satım hesabı tanımı kapsamına alınamaz:

a) Hedge fonlara yapılan açık özkaynak yatırımları.
b) Halka açık olmayan şirketlere yapılan özkaynak yatırımları.
c) Menkul kıymetleştirmeye konu edilmek üzere bir varlık havuzuna alınmış varlıklar-

daki pozisyonlar.
ç) Gayrimenkul holdinglerindeki pozisyonlar.
d) Kolektif yatırım kuruluşuna yapılan, portföyünün içeriğinin tür, miktar ve tutar ba-

zında günlük bazda belirlenmesi ve/veya bu yatırımların gerçek fiyatlarının günlük olarak elde
edilmesi mümkün olmayan yatırımlar.

e) Dayanak varlığı yukarıdaki bentlerde sayılan araçlardan biri olan türev araçlar.
(6) Kolektif yatırım kuruluşlarına yapılan yatırımlardan alım satım hesabı tanımına uy-

gun olanlar, portföyün içerdiği pozisyonlar ve bunların ilgili olduğu piyasa riskleri esas alınarak
ilgili piyasa riski sermaye yükümlülüğüne tabi tutulur.

23 Ekim 2015 – Sayı : 29511                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Piyasa riskine esas tutarın hesaplanması
MADDE 9 – (1) Piyasa riskine esas tutar, risk ölçüm modelleri veya standart metot ile

hesaplanır.
(2) Kurum tarafından kullanımına izin verilen bir risk ölçüm modeli bulunmayan, risk

ölçüm modeli Kurumca yeterli görülmeyen ya da modellerinin yeterliliğinin ve güvenilirliğinin
kaybolduğuna Kurumca kanaat getirilen bankalarca piyasa riskine esas tutar, İkinci ve Üçüncü
Bölümde düzenlenen standart metoda göre hesaplanan faiz oranı riski, hisse senedi pozisyon
riski, kur riski ve emtia riski sermaye yükümlülükleri toplamının onikibuçuk ile çarpılması su-
retiyle bulunur. Bu risklerden bir veya birkaçına maruz opsiyon işlemleri, dördüncü fıkra uya-
rınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili risk için sermaye yükümlülüğü hesapla-
masına dahil edilir. Önemli düzeyde emtia pozisyonu taşıyan bankaların emtia riski için ser-
maye yeterliliği hesaplamasını risk ölçüm modeli ile yapması esastır. Bu esasa rağmen emtia
riski açısından; risk ölçüm modeli bulunmayan, risk ölçüm modeli Kurumca yeterli görülmeyen
ya da modellerinin yeterliliğinin ve güvenilirliğinin kaybolduğuna Kurumca kanaat getirilen
bankalara, emtia pozisyonlarının azaltılması ve/veya standart metotla yapılacak hesaplamalara
ilave sermaye yükümlülüğü getirmeye Kurul yetkilidir.

(3) Kurum tarafından kullanımına izin verilen bir risk ölçüm modeli bulunan bankalarca
piyasa riskine esas tutar, riske maruz değere dayalı sermaye yükümlülüğünün onikibuçuk ile
çarpılması suretiyle bulunur.

(4) Kurum izni alınan risk ölçüm modelinin piyasa riski kapsamındaki risk türlerinden
bir veya bir kaçına yönelik olması durumunda, piyasa riskine esas tutar; model izni olan riskler
için riske maruz değere dayalı sermaye yükümlülüğünün onikibuçuk ile çarpılması suretiyle
bulunacak tutar ile model izni bulunmayan diğer riskler için standart metoda göre hesaplanacak
sermaye yükümlülükleri toplamının onikibuçuk ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarın top-
lamından oluşur. Piyasa riskine esas tutarın hesaplanmasında risk ölçüm modeli kullanımına
ve risk ölçüm modeli ile piyasa riskinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile opsiyonlardan
kaynaklanan piyasa riski için standart metoda göre sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasına
ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

(5) Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için sermaye yükümlülüğünün hesaplan-
masında; varant bir opsiyon işlemi olarak ve ihraç edilen varantın senet metni de opsiyon söz-
leşmesi olarak kabul edilir.

(6) Konsolide sermaye yükümlülüğü hesaplamasında; kârının bankaya hızlı şekilde ak-
tarılmasında engeller bulunan konsolidasyona tabi yurt dışında yerleşik kuruluşlar ile yasal
ve/veya yürütülen usullerden kaynaklı engeller nedeniyle riskin zamanında yönetilmesi imkan
dahilinde olmayan konsolidasyona tabi kuruluşların piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına
konu pozisyonları, konsolidasyona tabi diğer kuruluşların pozisyonları ile bu bölümde öngö-
rülen netleştirmelere tabi tutulmaksızın konsolide piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına ku-
ruluş bazında ayrı pozisyonlar olarak dahil edilir. Kuruluş bazında ayrı pozisyon hesaplama-
sında kendi içindeki pozisyonlar kapsamında bu bölümde öngörülen netleşmeler uygulanır.

(7) Kurum, konsolidasyona tabi kuruluşların kuruluş bazında üstlenmiş oldukları piyasa
risklerindeki önemli dengesizliklerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi
amacıyla, bankalardan konsolidasyona tabi kuruluş bazında piyasa riskine esas tutarlarını ra-
porlanmasını isteyebilir.

(8) Piyasa riski sermaye yükümlülüğünün pozisyona dayalı uygulamalarında, aksi be-
lirtilmedikçe, herhangi bir işlemde, işlemin bir varlığın fiziken teslimini veya karşılığı olan de-
ğerinin ödenmesine ilişkin bacağı, teslim veya ödemeyi yapacak banka için ilgili varlıkta kısa
pozisyonu ifade ederken, herhangi bir işlemin bir varlığın fiziken teslim alınmasına veya kar-
şılığı olan değerin tahsiline ilişkin bacağı, teslimi veya ödemeyi alacak banka için ilgili varlıkta
uzun pozisyonu ifade eder.
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(9) Gerçeğe uygun değeri ile piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına konu edilmesi
gereken alım satım veya bankacılık hesaplarında yer alan pozisyonlar hakkında, EK-3’ün İkinci
Bölümünde yer alan İhtiyatlı Değerleme İlke ve Esasları uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Faiz Oranı Riski Sermaye Yükümlülüğünün

Standart Metotla Hesaplanması

Faiz Oranı Riski Sermaye Yükümlülüğünün kapsamı ve unsurları
MADDE 10 – (1) Bankalar, alım satım hesaplarında yer alan getirisi faiz oranı ile iliş-

kilendirilmiş araçlara ilişkin olarak ellerinde tuttukları veya edindikleri pozisyonlardan kaynaklı
faiz oranı riski için sermaye yükümlülüğü hesaplamak zorundadır. Faiz oranı riski sermaye yü-
kümlülüğü; genel piyasa riski ve spesifik risk sermaye yükümlülüğü olmak üzere iki sermaye
yükümlülüğünün toplamından oluşur. Faiz oranı riski sermaye yükümlülüğü ve hisse senedi
pozisyon riski sermaye yükümlülüğü uygulaması bakımından;

a) Temettüden pay alma konusunda sahibine öncelik hakkı tanıyan ve adi hisse senedine
dönüştürülemeyen ortaklık payını temsil eden senetler, getirisi faiz oranı ile ilişkilendirilmiş
araç,

b) Borçlanma araçları gibi alınıp satılan ve fiyat davranışları sabit veya değişken faiz
oranına dayalı borçlanma araçları ile benzer olan hisse senedine dönüştürülebilir borçlanma
araçları, getirisi faiz oranı ile ilişkilendirilmiş araç,

c) Hisse senedi gibi alınıp satılan ve fiyat davranışları borçlanma araçlarından ziyade
hisse senedi ile benzer olan hisse senedine dönüştürülebilir borçlanma araçları ise hisse senedi,

olarak kabul edilir. Menkul kıymet ödünç verme ve repo işlemine konu edilen borçlan-
ma araçları, bu işlemlere konu edilmemiş gibi faiz oranı riski sermaye yükümlülüğü hesapla-
masına dahil edilir.

Spesifik risk sermaye yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) Spesifik risk için sermaye yükümlülüğü;
a) Menkul kıymet,
b) Menkul kıymetleştirme pozisyonu,
c) Korelasyon alım satım portföyü,
bazlı hesaplanacak üç ayrı spesifik risk sermaye yükümlülüğünün toplanması suretiyle

bulunur.
(2) Dayanağı bir borçlanma aracı, borçlanma araçlarından oluşan sepeti esas alan bir

endeks veyahut benzer şekilde ihraççısı/borçlusu bulunan bir varlık olmaması kaydıyla; faiz
oranı ve para swapları, faiz oranı anlaşmaları, vadeli döviz sözleşmeleri ve future sözleşme-
lerden kaynaklı pozisyonlar spesifik risk sermaye yükümlülüğüne tabi tutulmaz.

Menkul kıymet bazlı spesifik risk sermaye yükümlülüğü
MADDE 12 – (1) Menkul kıymet bazlı spesifik risk için sermaye yükümlülüğünün ko-

nusunu, kısa veya uzun pozisyonda olduğuna bakılmaksızın her bir borçlanma aracı oluşturur.
Menkul kıymetleştirme pozisyonu ve korelasyon alım satım portföyü bazlı spesifik risk ser-
maye yükümlülüklerine tabi tutulan borçlanma araçları menkul kıymet bazlı spesifik risk ser-
maye yükümlülüğüne dahil edilmez. Bu madde uygulamasında yatırım yapılabilir kredi notu,
KDK’lar tarafından verilen ve ilk üç kredi kalitesi kademesinden birine eşleşen kredi derece-
lendirme notunu ifade eder.

(2) Menkul kıymet bazlı spesifik risk için sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasında,
münferit borçlanma aracı pozisyonu, aynı ihraçlar bazında bulunur. Bu ihraç bazlı yaklaşım
sadece ihraççı değil ihracın kupon oranı, likiditesi, geri çağrılması gibi kısa vadede fiyatını de-
ğiştirebilecek tüm unsurların aynı olmasını gerektirir ve aksi belirtilmedikçe pozisyonlar arası
mahsup da sadece aynı ihraçlar için örtüşen pozisyonlar ile sınırlı olarak uygulanır.
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(3) Menkul kıymet bazlı spesifik risk için sermaye yükümlülüğü, kısa veya uzun po-
zisyonda olduğuna bakılmaksızın her bir borçlanma aracı pozisyonu için bulunacak sermaye
yükümlülüğü tutarlarının toplamından oluşur. Her bir borçlanma aracı pozisyonunun sermaye
yükümlülüğü, aşağıdaki tabloya göre bulunacak spesifik risk sermaye yükümlülüğü oranı ile
pozisyon tutarının çarpılması suretiyle bulunur.

(4) Merkezi yönetim borçlanma araçları kategorisine merkezi yönetimlerce, merkez
bankalarınca veya EK-1 uygulamasında merkezi yönetimler gibi değerlendirilerek yüzde sıfır
risk ağırlığına tabi tutulan yerel ve bölgesel yönetimlerce ihraç edilen bono, tahvil ve diğer
kısa vadeli araçlar dahil tüm borçlanma araçları girer.

(5) Özellikle kendi para birimi dışında başka bir ülke para birimine dayalı yapılan ih-
raçlar olmak üzere ihraççının yabancı bir ülke olduğu merkezi yönetim borçlanma araçlarına
uygulanacak spesifik risk sermaye yükümlülüğü oranını üçüncü fıkradaki tablodan daha farklı
olarak belirlemeye Kurul yetkilidir.

(6) Merkezi yönetim borçlanma araçları kategorisine giren ihracın yerel para cinsinden
olması ve finansmanının da aynı para cinsinden yapılmış olması halinde bu ihraçlara yüzde
sıfır spesifik risk sermaye yükümlülüğü oranı uygulanır.

(7) Nitelikli borçlanma araçları kategorisine çok taraflı kalkınma bankaları ve EK-1
uygulamasında idari birimler ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar risk sınıfına giren kamu
kuruluşları tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ile aşağıdaki diğer borçlanma araçları
girer:

a) En az iki KDK’dan “yatırım yapılabilir” derecelendirme notu almış olan borçlanma
araçları.

b) Bir KDK tarafından verilmiş “yatırım yapılabilir” derecelendirme notu olan ve her-
hangi başka bir KDK’dan “yatırım yapılabilir”den daha düşük bir notu bulunmayan borçlanma
araçları.
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c) Derecelendirilmemiş ancak ihraççısı, teşkilatlanmış bir menkul kıymet borsasında

işlem gören herhangi bir menkul kıymetin ihraççısı olan ve banka tarafından, derecelendirme

kuruluşlarının “yatırım yapılabilir” kredi notunu alabilecek kadar yatırım kalitesine sahip ol-

duğu öngörülen borçlanma araçları.

ç) Kredi riskine esas tutar hesaplanmasında, bir portföyünü içsel derecelendirmeye da-

yalı yaklaşımla ölçen bankalarda; kullanılan yaklaşım için aranan şartlara uyumsuzluk tespit

edilmemiş olmak kaydıyla, içsel derecelendirme sistemlerinin “yatırım yapılabilir” düzeye eşit

derece verdiği ve ihraççısı teşkilatlanmış bir menkul kıymet borsasında işlem gören herhangi

bir menkul kıymetin ihraçcısı olan borçlanma araçları.

d) Yurt içi banka ve aracı kurumlar ile sermaye yeterliliği oranının hesaplanması ve

oranın sağlanmaması halinde alınacak önlemler açısından yurt içi bankalar ile eş değer uygu-

lamalara tabi olan yurt dışı bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları.

e) Banka dışı yurt içi finansal kuruluşlarca ihraç edilen ve banka tarafından, derecelen-

dirme kuruluşlarının “yatırım yapılabilir” kredi notunu alabilecek kadar yatırım kalitesine sahip

olarak görülen borçlanma araçları.

(8) Yedinci fıkranın (c) bendi uygulamasından yararlanabilmek için bankalar;

a) Borçlanma aracını “yatırım yapılabilir” kredi notunu alabilecek kadar yatırım kali-

tesine sahip olarak görmesine dayanak teşkil eden değerlendirmelerini yazılı olarak belirlemek,

denetime hazır bulundurmak ve bunların geçerliliğini,

b) Bu borçlanma aracının ihraçcısının teşkilatlanmış bir menkul kıymet borsasında iş-

lem gören herhangi bir menkul kıymetinin var olup olmadığını,

raporlama dönemleri itibariyle izlemek zorundadır. Bu zorunluluğun yerine getirilme-

diğinin tespiti halinde, diğer yasal işlemler saklı kalmak kaydıyla, Kurum tarafından yapılacak

bildirimden itibaren iki yıl boyunca yedinci fıkranın (c) bendi uygulamasından yararlanılamaz.

(b) bendi kapsamındaki zorunluluğa ve uyulmaması halinde öngörülen yaptırıma ilişkin hü-

kümler yedinci fıkranın (ç) bendi hükmünden yararlanılması açısından da aranır.

(9) Yedinci fıkranın (ç) bendi uygulaması bakımından “yatırım yapılabilir” düzeye eşit-

lik, borçlanma aracının bir yıllık temerrüt olasılığının, yetkili derecelendirme kuruluşu tara-

fından yatırım yapılabilir veya daha iyi bir kredi derecesi verilmiş olan bir borçlanma aracının

uzun dönem ortalama bir yıllık temerrüt olasılığının ifade ettiği bir yıllık temerrüt olasılığına

eşit veya daha düşük olması anlamına gelir.

(10) Merkezi yönetim borçlanma araçları ile nitelikli borçlanma araçları kategorisine

girmeyen borçlanma araçları “diğer” kategorisine dahil edilir. “Diğer” kategorisinde yer alan

borçlanma araçları için uygulanacak spesifik risk sermaye yükümlülüğü oranı, bu borçlanma

aracının bankacılık hesaplarında yer alması halinde standart yaklaşımla kredi riskine esas tutar

hesaplanmasına ilişkin esaslar çerçevesinde tabi olacağı risk ağırlığının yüzde sekizidir.

(11) “Diğer” kategorisine giren ve vadeye kadar olan verimi merkezi yönetim borçlan-

ma araçlarına göre daha yüksek olan borçlanma araçlarından, spesifik risk düzeyinin önemli

derecede artmasına neden olacak durumlara maruz kalanlar için daha yüksek bir spesifik ser-

maye yükümlülüğü oranı belirlemeye ve/veya genel piyasa riski sermaye yükümlülüğü hesap-

lamasında, bu araçlar ile diğer borçlanma araçları arasında mahsuplaşma yapılmasını yasakla-

maya Kurul yetkilidir.
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Kredi türevlerinin spesifik risk sermaye yükümlülüğünde dikkate alınması
MADDE 13 – (1) Korelasyon alım satım portföyü kapsamında olmamak kaydıyla, alım

satım hesaplarında yer alan kredi türevleri taşıdıkları pozisyonlar esas alınarak spesifik risk
sermaye yükümlülüğüne tabi tutulur. Bu pozisyonlar, bankanın kredi türevindeki hak ve yü-
kümlülükleri çerçevesinde tespit edilir. Bu kapsamda; kredi temerrüt swapları, toplam getiri
swapları ve krediye bağlı tahvillerde, koruma sağlayan banka açısından referans varlıkta uzun
pozisyon, koruma alan banka açısından ise referans varlıkta kısa pozisyon oluşur. Krediye bağlı
tahvilde koruma sağlayan banka ayrıca tahvilin kendisi üzerinden de uzun pozisyon oluşturur.

(2) Kredi türevleri, aksi belirtilmedikçe, kredi türevinden doğan pozisyonun/pozisyon-
ların dayalı olduğu araç üzerinden menkul kıymet veya menkul kıymetleştirme pozisyonu bazlı
spesifik risk sermaye yükümlülüklerine bu maddedeki esaslar gözetilerek tabi tutulur.

(3) Birden fazla referans varlığı bulunan, referans varlıklardan hangisinde gerçekleşe-
ceği önem arz etmeksizin, birinci, ikinci, üçüncü temerrüt olayı gibi temerrüt olayının gerçek-
leşme sırasına dayalı olarak, belli bir sıradaki temerrüt olayının gerçekleşmesi halinde ödeme
şartının gerçekleşeceğini ve bu işlemdeki yükümlülüklerin kapatılmasını öngören “n” inci te-
merrüde dayalı kredi türevlerinde, koruma alan ve koruma sağlayan bankalar açısından bu iş-
lemden kaynaklı spesifik risk sermaye yükümlülüğü; ödeme şartının bağlandığı temerrüt olayı
sıra sayısının bir eksiği kadar sayıda referans varlık istisna tutulmak suretiyle kalan referans
varlıkların her biri için hesaplanacak spesifik risk sermaye yükümlülüğünün toplamı kadardır.
Bu toplam tutarın koruma tutarını aşan kısmı dikkate alınmaz. İstisna tutulacak varlık seçiminde
esas, istisna tutulacak varlıklardan herhangi biri için hesaplanacak spesifik risk için sermaye
yükümlülüğünün, kapsama dahil olan varlıklardan herhangi biri için hesaplanacak olandan
fazla olmamasıdır.

(4) Birinci temerrüde dayalı bir kredi türevinin dayalı olduğu referans varlıklardan bi-
rinde bankanın pozisyona sahip olması ve bu kredi türevinin sahip olunan pozisyona koruma
sağlıyor olması halinde, sahip olunan pozisyondan ve kredi türevinin ilgili varlığa ilişkin kıs-
mından kaynaklı spesifik risk için sermaye yükümlülüğü tutarı, sağlanan korumaya isabet eden
nispette azaltılır. Bankanın bu kredi türevinin referans varlıklarından birden fazlasında pozis-
yona sahip olması halinde ise bu azaltım referans varlıklardan en düşük spesifik risk için ser-
maye yükümlülüğü doğuranı esas alınarak yapılır.

(5) Dördüncü fıkrada öngörülen azaltım, birinci temerrüde dayalı kredi türevleri dışında
kalan “n” inci temerrüde dayalı kredi türevlerinde uygulanmaz.

(6) “n” inci temerrüde dayalı bir kredi türevinin dış derecelendirme notunun bulunması
halinde, koruma satıcısı banka türev işlemin derecesini kullanır ve menkul kıymetleştirme bazlı
spesifik risk sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasına ilişkin esaslar çerçevesinde bu dereceye
tekabül eden kredi kalitesi kademesine sahip “diğer menkul kıymetleştirmelere” uygulanan
sermaye yükümlülüğü oranını uygulayarak spesifik riske ilişkin sermaye yükümlülüğü hesaplar.

Menkul kıymetleştirme pozisyonu bazlı spesifik risk
MADDE 14 – (1) Menkul kıymetleştirme pozisyonu bazlı spesifik risk için sermaye

yükümlülüğü, alım satım hesaplarında yer alan menkul kıymetleştirme pozisyonları üzerinden
ve menkul kıymetleştirme araçlarının net pozisyonları dikkate alınarak hesaplanır. Tanımsal
çerçevede, alım satım hesaplarında yer alan menkul kıymetleştirme pozisyonları kredi riskine
esas tutar hesaplamalarına konu menkul kıymetleştirme pozisyonları ile aynıdır. Bu maddede
açıklık bulunmayan hallerde, bankacılık hesaplarında yer alan menkul kıymetleştirme pozis-
yonlarının kredi riskine esas tutarının hesaplanmasına ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

(2) Menkul kıymetleştirme pozisyonu bazlı spesifik risk için sermaye yükümlülüğü,
kısa veya uzun pozisyonda olduğuna bakılmaksızın ihraç bazlı yaklaşımla her bir menkul kıy-
metleştirme pozisyonu için bulunacak sermaye yükümlülüğü tutarlarının toplamından oluşur.
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(3) İhraç bazlı yaklaşımla her bir menkul kıymetleştirme pozisyonu için sermaye yü-
kümlülüğü, net pozisyonun mutlak değeri üzerinden spesifik risk sermaye yükümlülüğü oranı
ile çarpımı suretiyle bulunur. Spesifik risk sermaye yükümlülüğü oranı; dışsal kredi derece-
lendirme notu ve menkul kıymetleştirme pozisyonu türüne bağlı olarak aşağıdaki tabloya göre
belirlenir:

(4) Bankacılık hesaplarında yer alan menkul kıymetleştirme pozisyonlarının kredi ris-
kine esas tutarlarının hesaplanmasında dışsal kredi derecelendirme notlarının tanınmasına iliş-
kin esaslar alım satım hesaplarında yer alan menkul kıymetleştirme pozisyonlarının spesifik
risk sermaye yükümlülüğü hesaplamalarında da geçerlidir.

(5) Bankacılık hesaplarında yer alan menkul kıymetleştirme pozisyonlarının kredi ris-
kine esas tutarının hesaplanmasında, derecelendirilmemiş pozisyonlara yüzde binikiyüzelli risk
ağırlığı uygulamasının istisnaları, alım satım hesaplarında yer alan ve yukarıdaki tabloya göre
yüzde yüz spesifik risk sermaye yükümlülüğüne tabi derecelendirilmemiş menkul kıymetleş-
tirme pozisyonları için de aynı esaslar dahilinde uygulanır. Bu uygulama sonucu bulunacak
risk ağırlığının yüzde sekizi, ilgili menkul kıymetleştirme pozisyonuna uygulanacak spesifik
risk sermaye yükümlülüğü olarak dikkate alınır.

Kredi türevleriyle koruma sağlanan pozisyonlar için spesifik risk sermaye yüküm-
lülüğü

MADDE 15 – (1) Kredi türevinin referans aldığı varlığın değeri ile pozisyonun dayalı
olduğu varlığın değerinin daima ters yönlü ve büyük ölçüde aynı düzeyde hareket ettiği du-
rumlarda tam korumanın bulunduğu kabul edilir. Tam koruma genellikle;

a) Kredi türevinin referans aldığı varlık ile pozisyonun dayalı olduğu varlığın tamamen
aynı varlıklardan oluştuğu,

b) Swap işlemin vadesi ile pozisyonun dayanağı olan varlığın vadeleri arasındaki uyuma
bakılmaksızın, bir uzun hazır pozisyonun, bir toplam getiri swabı ile korunduğu (ya da tam
tersi bir işlemde) ve referans varlık ile pozisyonun dayanağı olan varlık arasında tam bir eşleş-
menin bulunduğu,

hallerde oluşur. Bu hallerde varlığın korunan pozisyonu ile referans varlığa dayalı ko-
ruma sağlayan pozisyon için spesifik risk sermaye yükümlülüğü hesaplanmaz.

(2) Kredi türevinin referans aldığı varlığın değeri ile pozisyonun dayalı olduğu varlığın
değerinin daima ters yönlü hareket ettiği ancak bu hareketin büyük ölçüde aynı düzeyde ol-
madığı durumlarda yüzde seksen düzeyli korumanın bulunduğu kabul edilir. Yüzde seksen dü-
zeyli koruma genellikle; bir uzun hazır pozisyonun, bir kredi temerrüt swabı veya bir krediye
bağlı tahville korunduğu (ya da tam tersi bir işlemde) ve referans yükümlülüğün koşulları,
kredi türevinin ve referans yükümlülüğün vadesi ile korunan varlığın para birimi cinsi açısından
tam bir eşleşmenin bulunduğu hallerde oluşur. Ayrıca bu hallerde, kredi olayı tanımı, takas me-
kanizması gibi kredi türev sözleşmesinin kilit özelliklerinin, kredi türevinin fiyat hareketlerinin
uzun hazır pozisyonun fiyat hareketlerinden önemli oranda sapmasına neden olmaması gerekir.
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Sabit ödeme, önemli eşik gibi ödemeye ilişkin kısıtlayıcı hükümlerde dikkate alınarak belirle-
necek işlemle transfer edilen riskin büyüklüğü ölçüsünde, pozisyonun dayalı olduğu varlık ile
kredi türevinin referans aldığı varlıklardan sermaye gereksinimi daha yüksek olanı için yüzde
seksen spesifik risk netleşmesi uygulanırken, diğer varlık üzerindeki spesifik risk sermaye yü-
kümlülüğü sıfır olarak belirlenir.

(3) Kredi türevinin referans aldığı varlığın değeri ile pozisyonun dayalı olduğu varlığın
değerinin genellikle ters yönde hareket ettiği durumlarda kısmi korumanın bulunduğu kabul
edilir. Kısmi koruma genellikle aşağıdaki durumlarda oluşur;

a) Referans yükümlülük ile korunan varlık arasında varlık uyumsuzluğu dışında birinci
fıkranın (b) bendi kapsamında yer alan ve bu uyumsuzluğun kredi riskine esas tutar hesapla-
maları açısından kredi türevinin risk azaltım aracı olarak dikkate alınmasına engel olmayacak
nitelikte olduğu pozisyonlar.

b) Birinci fıkranın (a) bendi veya ikinci fıkra kapsamında yer alan ancak kredi koruması
ile pozisyonun dayalı olduğu varlık arasında vade veya para birimi uyumsuzluğu bulunan po-
zisyonlar.

c) İkinci fıkra kapsamında yer alan ve kredi türev sözleşmesinin teslime ilişkin yüküm-
lülükleri arasında dayanak varlığında yer aldığı ancak kredi koruması ile uzun hazır pozisyonun
dayalı olduğu varlık arasında varlık uyumsuzluğu bulunan pozisyonlar.

(4) Bir ila üçüncü fıkralarda öngörülen durumlarda, spesifik risk için sermaye yüküm-
lülüğü, kredi türevinde referans alınan varlık ile koruma sağlanan pozisyonun dayalı olduğu
varlıktan her ikisine değil sadece en fazla sermaye yükümlülüğü doğuranı için uygulanır.

(5) Bir ila üçüncü fıkralarda öngörülen durumlara uymayan bir kredi türevi ile koruma
sağlanması halinde, spesifik risk için sermaye yükümlülüğü kredi türevinde referans alınan
varlık ile koruma sağlanan pozisyonun dayalı olduğu varlığın her ikisi için de aranır.

Spesifik risk sermaye yükümlülüğünde limit
MADDE 16 – (1) Bankalar bir kredi türevindeki veya menkul kıymetleştirme aracın-

daki münferit bir pozisyonu için sermaye yükümlülüğünü maruz kalabileceği en fazla olası za-
rar ile sınırlayabilir. Münferit pozisyonlardan kısa pozisyonda olanlar için bu sınır, dayalı ol-
duğu aracın ihraççısının/borçlusunun temerrüt riskinden ari hale gelmesi durumunda pozisyo-
nun değerinde meydana gelecek değişim tutarı şeklinde hesaplanabilir. Münferit pozisyonlardan
uzun pozisyonda olanlar için bu sınır ise dayalı olduğu aracın ihraççısının/borçlusunun temerrüt
etmesi ve herhangi bir güvencenin de bulunmadığı varsayımı altında pozisyonun değerinde
meydana gelecek değişim olarak hesaplanabilir. Maruz kalınacak en fazla olası zarar her bir
münferit pozisyon için hesaplanır.

Korelasyon alım satım portföyü bazlı spesifik risk
MADDE 17 – (1) Korelasyon alım satım portföyü;
a) Yeniden menkul kıymetleştirme pozisyonlarını, menkul kıymetleştirme dilimi üzerine

yazılmış bir opsiyonu ve menkul kıymetleştirme diliminin getirileri üzerinde oransal bir pay
sağlamayan menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin diğer türevleri içermeyen,

b) Referans varlıkları, iki yönlü likit piyasanın var olduğu, tek bir referans borçluya
dayalı kredi türevleri de dahil tek bir referans borçluya dayanan araçlardan oluşan ve referans
borçluya dayandırılarak işlem gören endeksleri de içeren

menkul kıymetleştirme pozisyonları ile “n” inci temerrüt olayına bağlı olarak ödeme
şartının gerçekleştiği kredi türevlerinden oluşur.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) numaralı bentlerinde sayılan alacak sı-
nıflarına dayalı pozisyonlar ile ÖMKŞ’den alacaklara dayalı pozisyonlar korelasyon alım satım
portföylerinin kapsamına dahil edilemez.

(3) Finansal araçlar veya bunların dayandığı araçlar için likit iki yönlü bir piyasanın
var olması şartıyla menkul kıymetleştirme pozisyonu veya “n” inci temerrüt olayına bağlı ola-
rak ödeme şartının gerçekleştiği kredi türevi olmayan, ancak bu portföyün diğer pozisyonlarını
riskten koruyan pozisyonlar korelasyon alım satım portföyüne dahil edilebilir.
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(4) Korelasyon alım satım portföyü bazlı spesifik risk sermaye yükümlülüğü aşağıdaki
sermaye yükümlülüklerinden; eşit olmaları halinde herhangi biri, eşit olmamaları halinde büyük
olanıdır:

a) Korelasyon alım satım portföyünün net uzun korelasyon alım satım hesaplarından
hareketle bulunacak net uzun pozisyonlar üzerinden hesaplanacak toplam spesifik risk sermaye
yükümlülüğü tutarı.

b) Korelasyon alım satım portföyünün net kısa korelasyon alım satım hesaplarından
hareketle bulunacak net kısa pozisyonlar üzerinden hesaplanacak toplam spesifik risk sermaye
yükümlülüğü tutarı.

(5) Dördüncü fıkra uygulamasında, net kısa ve net uzun pozisyonlar üzerinden yapıla-
cak toplam spesifik risk sermaye yükümlülüğü hesaplamasında, bu pozisyonların bir ila üçüncü
fıkralara göre içerebileceği araçlara ilişkin spesifik risk sermaye yükümlülüğü oranları dikkate
alınır.

Genel Piyasa Riski Sermaye Yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Bankalar alım satım hesapları içinde yer alan getirisi faiz oranı ile

ilişkilendirilmiş araçlara ilişkin piyasa faiz oranındaki değişikliklerden kaynaklanabilecek za-
rarları karşılamak üzere genel piyasa riski için sermaye yükümlülüğü hesaplamak zorundadır.

(2) Menkul kıymetleştirme bazlı spesifik risk sermaye yükümlülüğü hesaplamasında
yüzde yüz spesifik risk sermaye yükümlülüğüne tabi tutulan pozisyonlar genel piyasa riski için
sermaye yükümlülüğü hesaplamalarına dahil edilmeyebilir.

(3) Standart metotta genel piyasa riski için sermaye yükümlülüğü “Vade Merdiveni
Yöntemi” veya “Durasyon Yöntemi” ile hesaplanır ve aşağıdaki dört unsurun toplamından oluşur:

a) Net Pozisyon Yükümlülüğü.
b) Dikey Sermaye Yükümlülüğü.
c) Yatay Sermaye Yükümlülüğü.
ç) Vade dilimlerine pozisyon olarak kaydedilmemiş olmak kaydıyla, 9 uncu maddenin

dördüncü fıkrası uyarınca opsiyonlardan kaynaklı piyasa riskinin standart metotla hesaplan-
masına ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan faiz oranı genel piyasa riski
sermaye yükümlülüğü.

(4) Vade merdiveni yönteminde, üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki
unsurlar pozisyonların dayalı olduğu her bir para birimi için ayrı ayrı hesaplanır. Para birimi
bazında bulunan tutarlar toplulaştırılmak suretiyle birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki
genel piyasa riski sermaye yükümlülüğü unsurlarının nihai değerleri elde edilir. Sermaye yü-
kümlülüğü değerleri mutlak değerleri üzerinden sermaye gereksinimini ifade ettiğinden para
birimi bazında hesaplanan değerlerin toplulaştırılmasında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

(5) Vade merdiveni yönteminde, herhangi bir para birimi bazında genel piyasa riski için
sermaye yükümlülüğü yedinci fıkradaki tablo kullanılarak hesaplanır. Hesaplamanın ilk aşa-
ması ilgili para birimi cinsinden uzun ve kısa pozisyonların her ikisinin de, vadelerine kalan
süreleri dikkate alınarak ve TL karşılıkları üzerinden ilgili vade dilimine yerleştirilmesidir. De-
ğişken faiz oranlı araçlarda kalan vade, raporlama dönemini takip eden ilk yeniden fiyatlama
tarihleri vade kabul edilmek suretiyle bulunur. Kupon faiz oranı yüzde üçten az olan araçların
vade diliminin belirlenmesinde küsuratlı yıl hesaplaması bir yıl üçyüzaltmışbeş gün kabul edil-
mek suretiyle hesaplanır.

(6) Bir aracın hem ihraççısının hem de ihracının aynı olması kaydıyla, bu araca dayalı
uzun ve kısa pozisyonlar net pozisyonu dikkate alınarak hesaplamaya dahil edilebilir.

(7) İkinci aşamada, vade dilimindeki pozisyonlar, varsayılan faiz değişimine olan fiyat
duyarlılıklarını yansıtan ve tabloda yer alan risk ağırlıklarından vade dilimine karşılık gelenle
ağırlıklandırılır.
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(8) Risk ağırlıklı pozisyonlar bulunduktan sonra Dikey ve Yatay Sermaye Yükümlü-
lükleri hesaplanır. Dikey Sermaye Yükümlülüğünü hesaplamak için öncelikle, her bir vade di-
liminin ağırlıklandırılmış kısa ve ağırlıklandırılmış uzun pozisyonlarının örtüşen kısmı bulunur.
Örtüşen kısımların her biri yüzde on sermaye yükümlülüğüne tabi tutulur. Bulunan bu sermaye
yükümlülükleri toplanmak suretiyle Dikey Sermaye Yükümlülüğü elde edilir. Vade diliminin
sadece ağırlıklandırılmış kısa veya uzun pozisyondan oluşması halinde örtüşen kısım olmaya-
cağından bu vade dilimi için Dikey Sermaye Yükümlülüğü kapsamında örtüşen kısma dayalı
sermaye yükümlülüğü hesaplanmaz. Yatay sermaye yükümlülüğü hesaplamaları da dahil olmak
üzere; örtüşen kısım sadece ters pozisyonlar arasında oluşur ve değeri, bu pozisyonlardan küçük
olanının, pozisyonların eşit olması halinde ise bunlardan herhangi birinin mutlak değerine eşittir.

(9) Sonraki aşamada Yatay Sermaye Yükümlülüğü hesaplanır. Yatay Sermaye Yüküm-
lülüğünün hesaplanması amacıyla her bir vade diliminin net risk ağırlıklı pozisyonu bulunur.
Bu pozisyonlar kısa ve uzun pozisyon bazında ve her bir zaman aralığının kapsadığı vade di-
limleri esas alınarak toplulaştırılmak suretiyle her bir zaman aralığının risk ağırlıklı uzun ve
kısa pozisyonları elde edilir.
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(10) Yatay Sermaye Yükümlülüğü; Yatay Sermaye Yükümlülüğü-I ve Yatay Sermaye
Yükümlülüğü-II’nin toplamından oluşur.

(11) Yatay Sermaye Yükümlülüğü-I, her bir zaman aralığının risk ağırlıklı kısa ve uzun
pozisyonlarının örtüşen kısmı üzerinden hesaplanacak zaman aralığı bazında sermaye yüküm-
lülüklerinin toplanması suretiyle bulunur. Zaman aralıklarından herhangi birinde örtüşen kısım
bulunmaması halinde o zaman aralığı için sermaye yükümlülüğü hesaplanmaz. Zaman aralığı
bazında sermaye yükümlülüğü, I. zaman aralığı için örtüşen kısmının yüzde kırkı ile II. ve III.
zaman aralıkları için ise örtüşen kısımlarının yüzde otuzudur.

(12) Yatay Sermaye Yükümlülüğü-II’nin hesaplanması için öncelikle her bir zaman
aralığının risk ağırlıklı net pozisyonu bulunur. Sonrasında, üç aşamalı bir süreç yürütülür. İlk
aşamada I. ve II. zaman aralığının pozisyonlarının örtüşen kısmı bulunur ve bunun üzerinden
yüzde kırk oranında sermaye yükümlülüğü hesaplanır. İkinci aşamada, II. zaman aralığı ile III.
zaman aralığının pozisyonlarının örtüşen kısmı üzerinden yüzde kırk oranında sermaye yü-
kümlülüğü hesaplanır. Ancak ikinci aşamada II. zaman aralığı için kullanılacak pozisyon ilk
aşamada bulunan örtüşen kısım mahsup edildikten sonra kalan pozisyondur. Üçüncü aşamada
ise I. zaman aralığı ile III. zaman aralığı pozisyonlarının örtüşen kısmı için yüzde yüz oranında
sermaye yükümlülüğü hesaplanır. Bu hesaplamada; I. zaman aralığı için kullanılacak pozisyon
birinci aşamada bulunan örtüşen kısım düşüldükten sonra kalan pozisyon, III. zaman aralığı
için kullanılacak pozisyon ise ikinci aşamada bulunan örtüşen kısım düşüldükten sonra kalan
pozisyondur. Yatay Sermaye Yükümlülüğü-II, her üç aşamada oluşan sermaye yükümlülükle-
rinin toplanması suretiyle bulunur.

(13) Net Pozisyon Yükümlülüğü, zaman aralıklarının her üçü de dikkate alınarak bu-
lunacak vade merdiveni net pozisyonunun yüzde yüzü kadardır. Vade merdiveni net pozisyonun
hesaplanması için öncelikle, I., II. ve III. zaman aralıklarının net pozisyonları uzun ve kısa po-
zisyon bazında toplulaştırılır. Bu uzun ve kısa pozisyonların büyük olanından küçük olanı çı-
karılır. Kalan pozisyon vade merdiveni net pozisyonunu verir. Zaman aralıklarının net pozis-
yonlarının tümünün uzun veya kısa pozisyondan oluşması halinde, vade merdiveni net pozis-
yonu bunların toplamından oluşur.

(14) Alım satım hesaplarında yer alan kredi türevleri taşıdıkları pozisyonlar esas alına-
rak faiz oranı genel piyasa riski sermaye yükümlülüğüne tabi tutulur. Bu pozisyonlar, bankanın
kredi türevindeki hak ve yükümlülükleri ile genel piyasa riskinin kapsamı çerçevesinde tespit
edilir. Bu kapsamda;

a) Koruma alan ve koruma sağlayan banka açısından kredi temerrüt swaplarında genel
piyasa riski için sermaye yükümlülüğü oluşmaz.

b) Toplam getiri swaplarında, koruma sağlayan banka referans varlıkta uzun pozisyon,
sözleşme uyarınca yapacağı ödemeleri temsilen de ödemenin dayalı olduğu para birimi üze-
rinden ve ödemenin şekline bağlı olarak değişken veya sabit faiz oranına dayalı farazi bir mer-
kezi yönetim borçlanma aracında kısa pozisyon oluştururken, koruma alan banka tam tersi po-
zisyonlar oluşturur.

c) Krediye bağlı tahvillerde, koruma sağlayan banka krediye bağlı tahvilin kendisi üze-
rinden uzun pozisyon oluştururken, koruma alan banka için genel piyasa riski doğmaz.

(15) Genel piyasa riskini her bir pozisyonun fiyat duyarlılığını ayrı ayrı hesaplamak
suretiyle ölçebilecek gerekli kapasiteye sahip bankalar Kurumun onayıyla durasyon yöntemini
kullanabilirler. Seçilen ve kullanılan fiyat duyarlılığı hesaplama yöntemi sonradan değiştirile-
mez, Kurumdan onay alınmadan bu hesaplama yönteminde herhangi bir değişikliğe gidilmez.
Banka fiyat duyarlılığı hesaplama yönteminde kullandığı metodoloji ve sistemleri sürekli bazda
denetime hazır bulundurmak zorundadır.
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(16) Durasyon yönteminde net pozisyon yükümlülüğü ile dikey ve yatay sermaye yü-
kümlülükleri aşağıdaki bentler sırasına uygun aşamalarla hesaplanır:

a) İlk aşama olarak, faiz oranlarında aşağıdaki tabloda her bir vade dilimine karşılık
varsayılan faiz oranı değişimi düzeyinde meydana gelecek değişiklik karşısında aynı vade di-
limindeki her bir aracın fiyat duyarlılığı hesaplanır.

b) İkinci aşamada, ölçülen fiyat duyarlılıklarıyla ağırlıklandırılan enstrümanlar aşağı-
daki tabloda ilgili olduğu vade dilimine yerleştirilir.

c) Üçüncü aşamada her bir vade diliminin uzun ve kısa pozisyonları mutlak değerleri
üzerinden yüzde beş dikey sermaye yükümlülüğüne tabi tutulur.

ç) Dördüncü aşamada vade dilimlerinin net pozisyonları, vade merdiveni yönteminde
kullanılan metodoloji ve oranlarla yatay sermaye yükümlülüğüne tabi tutulur.

d) Beşinci aşamada net pozisyon yükümlülüğü onüçüncü fıkra esas alınarak hesapla-
nır.

Faiz oranı riski sermaye yükümlülüğü hesaplamasında faiz oranı türev ve bilanço
dışı araçlardan kaynaklı pozisyonlar

MADDE 19 – (1) Faiz oranı riski için sermaye yükümlülüğünün ölçüm sistemi kapsa-
mına, sadece bilanço içi değil, faiz oranı değişikliklerinden etkilenen ve alım satım hesaplarında
yer alan tüm türev araçlar ile bilanço dışı araçlar da girer. Bu kapsamdaki türev aracın bir op-
siyon olması halinde, bu aracın faiz oranı riski için sermaye yükümlülüğüne tabi tutulması
9 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca opsiyonlardan kaynaklı piyasa riskinin standart
metotla hesaplanmasına ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Aşağıdaki
türev araçlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla faiz oranı türev araçları olarak kabul edilir:

a) Merkezi yönetim borçlanma araçlarına, kurumsal borçlanma araçlarına veya faiz
oranı endekslerine dayalı future türev araçlar,

b) Merkezi yönetim borçlanma araçlarına, kurumsal borçlanma araçlarına, dövize veya
faiz oranı endekslerine dayalı vadeli türev araçlar,
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c) Faiz oranı anlaşmaları ve swaplar,
ç) Merkezi yönetim borçlanma araçlarına, kurumsal borçlanma araçlarına, faiz oranı

endekslerine, faiz oranı anlaşmalarına veya swaba dayalı opsiyonlar.
(2) Türevler; dayalı oldukları varlıklar, işlemin dayanağının endeks veya oran gibi ih-

raca dayalı olmayan gösterge bir değer olduğu durumlarda ise farazi varlıklar üzerinden po-
zisyonlara dönüştürülür ve bu suretle faiz oranı riski sermaye yükümlülüğü hesaplamalarına
dahil edilir. Farazi varlık olarak aksi belirtilmedikçe merkezi yönetim borçlanma araçları kul-
lanılır. Pozisyon tutarları, türev işlemin dayanağı olan varlığın veya farazi varlığın anapara tu-
tarının EK-3’te yer alan ihtiyatlı değerleme yöntemleri dikkate alınarak bulunacak gerçeğe uy-
gun değerleri üzerinden hesaplamalara katılır. Varlığın veya farazi varlığın anapara tutarı, türev
sözleşmenin içerdiği kaldıraç ve diğer artırımların dikkate alınarak bulunan sözleşmeden doğan
yükümlülük ve alacakların gerçek toplam tutarını gösteren etkin nominal tutarları üzerinden
bulunur.

(3) Vadeli faiz oranı anlaşmaları da dahil olmak üzere faiz oranı riski için sermaye yü-
kümlülüğünün ölçüm sistemi kapsamına giren future ve vadeli sözleşmelerin farazi varlık üze-
rinden bir uzun ve bir kısa olmak üzere iki pozisyondan oluştuğu kabul edilir. Bu türev ürün-
lerde pozisyonların vadesi olarak sözleşmenin uygulama veya teslim tarihi dikkate alınır. Söz-
leşmenin uygulama veya teslimine konu aracının da vadeli olması halinde bu aracın vadesi,
etkilediği pozisyonun vadesine eklenir. Örneğin nisan ayında bir uzun pozisyon şeklinde alınan
haziran teslim/uygulama tarihli üç aylık faiz oranı future sözleşmesine dayalı işlemde, farazi
varlık olan merkezi yönetim borçlanma aracında beş ay vadeli uzun pozisyon ve farazi varlık
olan merkezi yönetim borçlanma aracına dayalı iki ay vadeli kısa pozisyon oluşturulur. Teslime
konu edilebilir mahiyette çeşitli araçlar ile sözleşmede öngörülen teslimin yerine getirilebildiği
durumlarda, sözleşmede değişim için öngörülen dönüşüm oranları dikkate alınmak kaydıyla
banka bu araçlardan seçeceğini vade merdiveni yönteminde dikkate alabilir. Bir kurumsal bono
endeksine dayalı future işlemde, pozisyonlar farazi menkul kıymet portföyünün piyasa değeri
ile oluşturulur.

(4) Swap işlemlerde, işlemin hak ve yükümlülük bacaklarının her ikisinin de faiz ora-
nındaki değişimlerden etkilendiği durumlarda, işlemde öngörülen vadeye sahip, farazi varlık
olarak merkezi yönetim borçlanma aracına dayalı iki pozisyon oluşturur. Bankanın değişken
faiz oranı alacağı, sabit faiz oranı ödeyeceği bir swap işlemde, banka, vadesi yeniden fiyatlama
tarihine eşit değişken faiz oranına dayalı araçta uzun ve vadesi swap işlemin vadesi olan sabit
faizli araçta kısa pozisyon oluşturur. Swap işlemde işlemin bacaklarının birinde referans fiyatın
faiz diğerinde hisse senedi endeksi gibi başka bir referans fiyat olması durumunda, vade mer-
diveni yöntemine sadece faiz ile ilişkili bacak için pozisyon oluşturulurken, diğer bacak ise
ilgili referansın dahil olduğu risk tür veya türlerinin (hisse senedi endeksi örneğinde hisse
senedi riski için sermaye yükümlülüğü hesaplanması şeklinde) sermaye yükümlülüğü hesap-
lamasına dahil edilir. Çapraz para swabında işlemin hak ve yükümlülük tarafını oluşturan ba-
caklarının her ikisi de dayalı olduğu para birimi dikkate alınarak ilgili vade merdiveni tablosuna
dahil edilmek suretiyle genel piyasa riski için sermaye yükümlülüğü hesaplamasına konu edilir.

Türevlerden kaynaklı pozisyonların netleştirilmeye konu edilmesi
MADDE 20 – (1) Bankalar; vade, para birimi, kuponu ve ihraççısı bakımından birbi-

riyle aynı olan araçlardaki, farazi pozisyonlar da dahil olmak üzere uzun ve kısa pozisyonlarını
faiz oranı riski için sermaye yükümlülüğü hesaplamasına net bazda dahil edebilirler. Bir future
ve vadeli işlem ile bu işlemin dayanağı varlıktaki pozisyon netleştirilebilir. Teslim yükümlülüğü
çeşitli araçlarla yerine getirilebilir future veya vadeli işlemlerden kaynaklı pozisyonların bun-
ların dayalı oldukları araçlardaki pozisyonlarla netleştirilmesi, kolayca saptanabiliyor olması
kaydıyla, sadece teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinde kullanılabilir bu çeşitli araçlar-
dan alım satım faaliyeti açısından en karlı durumda bulunulan kısa pozisyondaki borçlanma
aracı için geçerlidir. Farklı para birimine dayalı pozisyonlarda netleştirme yapılamaz.
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(2) Bunların yanı sıra, dayalı oldukları aracın aynı olması, aynı nominal değerde ve
aynı para cinsine dayalı olmaları kaydıyla aynı kategorideki türev araçlardan kaynaklı ters po-
zisyonlar mahsuplaştırılabilir. Bu uygulamadan faydalanmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Future işlemlerde, dayanak araçta veya farazi dayanak araçtaki mahsuba konu po-
zisyonların, aynı ürüne ilişkin futures sözleşmelerinden kaynaklı olması ve araçların vadeleri
arasında en fazla yedi günlük fark bulunması,

b) Swap ve faiz oranı anlaşmalarında, değişken faizli pozisyonlar açısından referans
faiz oranlarının aynı olması ve sabit faizli pozisyonlar için kupon faizlerinin büyük ölçüde eş-
leşmesi,

c) Swap, faiz oranı anlaşmaları ve vadeli işlemlerde kalan vadesi;
1) Bir aydan daha kısa olanlar için, kalan vadenin aynı olması,
2) Bir ay ile bir yıl arasında olanlar için, kalan vadeler arasındaki farkın yedi günden

fazla olmaması,
3) Bir yıldan daha uzun olanlar için, kalan vadeler arasındaki farkın otuz günden fazla

olmaması.
(3) İkinci fıkra uygulamasında türev araç kategorileri şunlardan oluşur:
a) Future türev araçlar,
b) Vadeli türev araçlar (dövize dayalı olanlar hariç),
c) Faiz oranı anlaşmaları ve Swaplar,
ç) Vadeli döviz alım satım sözleşmeleri,
d) Opsiyonlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hisse Senedi Pozisyon Riski, Kur Riski ve Emtia Riski Sermaye

Yükümlülüklerinin Standart Metot ile Hesaplanması

Hisse senedi pozisyon riski sermaye yükümlülüğünün hesaplanması
MADDE 21 – (1) Hisse senedi pozisyon riski sermaye yükümlülüğü genel piyasa riski

ve spesifik risk sermaye yükümlülüklerinin toplamından oluşur. Genel piyasa riski ve spesifik
risk sermaye yükümlülüklerinin kapsamına, bankanın elinde tuttuğu ve uzun veya kısa oldu-
ğuna bakılmaksızın aldığı alım satım hesaplarında yer alan tüm hisse senedi pozisyonları girer.
Hisse senedine dönüştürülebilir menkul kıymetler, hisse senedi alım veya satım taahhüdü, türev
ürün, endekse dayalı senet veya her ne ad altında olursa olsun; hisse senedi ile benzer fiyat
davranışları gösteren, hisse senedi fiyatlarındaki değişikliklerden etkilenen tüm araçlar hisse
senedi pozisyonu oluşturur.

(2) Hisse senetlerine ilişkin tutulan pozisyonlara yönelik olarak spesifik sermaye yü-
kümlülüğü, münferit hisse senedi bazında net pozisyonlar; genel piyasa risk sermaye yüküm-
lülüğü ise her bir ülke piyasası bazında hisse senedi net pozisyonu dikkate alınarak hesaplanır.
Münferit hisse senedi bazında net pozisyon, ilgili hisse senedindeki uzun ve kısa pozisyonların
mahsuplaştırılması sonucunda kalan net kısa veya net uzun pozisyon bakiyesidir. Endekse da-
yalı işlemlerde, her bir ülke piyasası bazında hisse senedi endekslerinin her biri ayrı bir münferit
hisse senedi pozisyonu oluşturur.

(3) Hisse senetleri pozisyonlarının taşıdığı spesifik risk için ayrılması gereken sermaye
yükümlülüğü, münferit hisse senedi bazında net pozisyonların mutlak değerleri toplamının
yüzde sekizidir.

(4) Hisse senetleri pozisyonlarının taşıdığı genel piyasa riski için ayrılması gereken ser-
maye yükümlülüğü, ülke piyasası bazında hisse senedi net pozisyonlarının mutlak değerleri
toplamının yüzde sekizidir. Ülke piyasası bazında hisse senedi net pozisyonu; ilgili ülke ba-
zında, münferit hisse senetlerinin net pozisyonları dikkate alınarak bu piyasadaki toplam hisse
senedi uzun pozisyonu ile toplam hisse senedi kısa pozisyonlarının netleştirilmesi sonucu bu-
lunan net uzun veya net kısa pozisyondur.
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(5) Spesifik risk ve genel piyasa riski sermaye yükümlülüklerinin hesaplamasında tü-
revler ilgili dayalı olduğu varlık cinsinden pozisyona dönüştürülür. Bu dönüştürmede;

a) Münferit hisse senetleri ile ilişkilendirilmiş futures ve vadeli işlemlerde, prensip ola-
rak bu hisse senetlerinin piyasa fiyatı,

b) Bir hisse senedi endeksi ile ilişkilendirilmiş futures işlemlerde, işlemin dayanağını
oluşturan hisse senedi portföyünün gerçeğe uygun değeri

dikkate alınır.
(6) Hisse senedi endeksi ile ilişkilendirilmiş futures işlemlerde, hisse senedi endeksi

ayrı bir hisse senedi olarak pozisyon oluşturur. Hisse senedi swap işlemi; sözleşme uyarınca
alınacak varlıkta uzun, verilecek/ödenecek varlıkta ise kısa olmak üzere sözleşmede öngörülen
miktarları üzerinden iki pozisyona ayrılır. Oluşan hisse senedi pozisyonu ilgili olduğu hisse
senedinin piyasa fiyatı üzerinden hesaplamalara katılır. Eğer pozisyonlardan biri sabit veya de-
ğişken faiz oranı ile ilişkilendirilmişse bu pozisyon faiz oranı riski sermaye yükümlülüğünün
hesabında dikkate alınır.

(7) Hisse senedi ve hisse senedi endeksine dayalı opsiyonlar, opsiyonlardan kaynaklı
piyasa riskine esas tutar hesaplamaları çerçevesinde piyasa riski için gerekli sermaye yüküm-
lülüğü hesaplamalarına dahil edilir.

(8) İyi çeşitlendirilmiş endekslere dayalı sözleşmelerde spesifik risk için ayrılması ge-
reken sermaye yükümlülüğü sözleşmenin net uzun veya kısa pozisyonunun yüzde ikisidir. Aşa-
ğıdaki tabloda yer alan endeksler iyi çeşitlendirilmiş endeksler olarak kabul edilir.

(9) Bankanın, farklı uygulama tarihli veya farklı piyasalarda işlem gören ancak tama-
mıyla aynı endekse dayalı olarak birbirine ters pozisyon alarak yaptığı arbitraj işleminde, en-
deks pozisyonlardan sadece biri spesifik risk için sermaye yükümlülüğü hesaplamasına dahil
edilir ve sermaye yükümlülüğü oranı bu pozisyon için yüzde iki olarak uygulanır. Bu pozis-
yonlar genel piyasa riski sermaye yükümlülüğü hesaplamasına dahil edilmez.

(10) Bankanın geniş kapsamlı bir endekse dayalı future sözleşmeyi bir hisse senedi se-
peti ile örtüştürdüğü planlı bir arbitraj stratejisine girmesi halinde, aşağıdaki koşulların da ta-
şınması kaydıyla, örtüşen pozisyon için spesifik risk sermaye yükümlülüğü yüzde dört olarak
uygulanır ve bu pozisyonlar genel piyasa riski sermaye yükümlülüğü hesaplamasına dahil edil-
mez:

a) Future işlemine planlı olarak girilmesi ve ayrı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.
b) Hisse senedi sepetinin içerdiği pozisyonların endekse dahil olan senet pozisyonlarının

en az yüzde doksanını temsil edebilmesi gerekir.
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(11) Onuncu fıkra uygulaması, planlı arbitraj stratejisinin endekse dahil hisse senetle-
rinin belli bir oranı kadar hisse senedi sepetine dayalı olarak yapılanlar için de geçerlidir. Hisse
senedi sepeti ile future endeksin değeri arasındaki fark ise uzun veya kısa bir pozisyon olarak
değerlendirilir.

Kur riski sermaye yükümlülüğünün hesaplanması
MADDE 22 – (1) Bankalar, izlendiği hesabın alım satım hesabı olup olmadığına ba-

kılmaksızın, ellerinde tuttukları ve almış oldukları tüm yapancı para ve altın pozisyonları üze-
rinden, iki ve üçüncü fıkralardaki haller hariç, kur riski sermaye yükümlülüğü hesaplamak zo-
rundadırlar.

(2) Özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilen yabancı para varlıklar, kur riski
sermaye yükümlülüğü hesaplamasına dahil edilmez.

(3) Bankalar;
a) Kur riski tutarı, özkaynaklarının yüzde ikisini,
b) Kur riski tutarına dahil tüm pozisyonları çerçevesinde; netleştirilmemiş uzun pozis-

yonlar toplam tutarı ile netleştirilmemiş kısa pozisyonlar toplam tutarından mutlak değer olarak
büyük olanın özkaynağının yüzde yüzünü,

geçmemesi kaydıyla, bu oranların sağlandığı döneme ilişkin olarak kur riski sermaye
yükümlülüğü hesaplamayabilirler.

(4) Kur riski sermaye yükümlülüğü, kur riski tutarının yüzde sekizidir. Kur riski tutarı
hesaplanırken net altın pozisyonu ile her bir para cinsinin net açık pozisyonlarından hareket
edilir. Kur riski için sermaye yükümlülüğünün hesabında, yabancı paraya endeksli pozisyonlar
dayalı olduğu yabancı para pozisyonu; altına endeksli pozisyonlar da altın pozisyonu kapsa-
mında değerlendirilir. Herhangi bir yabancı paradaki net açık pozisyon aşağıdakilerin topla-
mından oluşur:

a) Net Spot Pozisyon: Tahakkuk etmiş faizler dahil ilgili yabancı para cinsinden tüm
varlık kalemlerinden aynı para cinsinden tüm yükümlülük kalemlerinin çıkarılmasıyla bulu-
nacak pozisyondur.

b) Net Vadeli Pozisyon: Net spot pozisyona dahil olmayan, belli bir vadede doğuracağı
alacak veya yükümlülük bacaklarından herhangi biri veya her ikisi yabancı para biriminden
veya yabancı para birimine dayalı olan işlemlerden kaynaklı pozisyondur. Para swaplarının
spot pozisyona dahil olmayan anapara tutarları net vadeli pozisyona dahil edilir. Yapılan işlemin
organize veya tezgah üstü piyasada yapıldığına bakılmaksızın ilerideki bir tarihte gerçekleşti-
rilecek bilanço dışında izlenen tüm işlemler net vadeli pozisyonda izlenir.

c) Gayrinakdi Kredi Pozisyonu: Nakde tahvil olacağı kesinleşmiş ve geri ödenmesinin
mümkün görülmediği yabancı para yükümlülük doğuran garanti ve taahhütlerin oluşturduğu
pozisyondur. Garanti ve benzeri bir araç kapsamında verilen, nakde dönüşeceği belli olan ya-
bancı para cinsinden gayrinakdi kredilerden henüz nakde dönüşmemiş ancak donuk alacak sı-
nıfına alınmış olanlardan kaynaklı pozisyonları içerir. Bu pozisyonlar gayrinakdi kredinin kredi
dönüşüm oranına tabi tutulmadan önceki değeri üzerinden oluşturulur.

ç) Net Tahakkuk Etmemiş Gelir/Gider Pozisyonu: Tamamıyla koruma alınabilir nite-
likte ve gerçekleşeceği kesin olmak kaydıyla; bir yabancı para cinsinden tahakkuk etmemiş
gelirlerden aynı yabancı para cinsinden tahakkuk etmemiş giderlerin düşülmesi suretiyle bu-
lunan pozisyondur.

d) Net Delta Eşdeğeri Pozisyonu: Opsiyonlardan kaynaklanan piyasa riski için sermaye
yükümlülüğünün hesaplanmasında delta faktörü ile ağırlıklandırma metodunun kullanılıyor
olması halinde, ilgili yabancı para cinsinden opsiyonların delta eşdeğerlerinin kısa ve uzun po-
zisyonlarının netleştirilmesi sonucunda bulunan pozisyondur.

(5) Dördüncü fıkranın (ç) bendi çerçevesinde bulunan net tahakkuk etmemiş gelir/gider
pozisyonunun net açık pozisyon hesaplamasına dahil edilip edilmemesi bankanın ihtiyarındadır.
Ancak yapılacak tercih sonraki dönemlerde değiştirilemez.
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(6) Net vadeli pozisyon hesabında, muhasebe kayıtlarında net bugünkü değerleri üze-
rinden izlenen vadeli pozisyonlar, cari faiz oranları kullanılarak iskonto edilmek suretiyle bu-
lunacak net bugünkü değerleri üzerinden izlenir.

(7) Net altın pozisyonu, bir yabancı para birimi gibi ele alınarak dört, beş ve altıncı fık-
ralardaki esaslar çerçevesinde hesaplanır.

(8) KYK’larla ilgili pozisyonlar gibi iki veya daha fazla yabancı para biriminin bileşi-
mine dayalı pozisyonlar, net açık pozisyon hesaplamasında para birimi bazında ayrıştırılabilir
olması halinde ilgili yabancı para birimlerinin net açık pozisyon hesaplamasına dahil edilir;
ayrıştırmanın yapılamadığı durumlarda, bu bileşime dayalı pozisyonlar ayrı bir para birimine
dayalı pozisyon olarak değerlendirilir ve net açık pozisyonları, net bileşim pozisyonu adı al-
tında, net altın pozisyonu gibi kur riski tutarına dahil edilir.

(9) Pozisyonların örtüşmesinden dolayı, net açık pozisyon bulunmaması bankanın kur
değişimlerinden kaynaklı zarar olasılığını ortadan kaldırıyor olsa da, sermayesi Türk Lirası
(TL) cinsinden olan bir bankada bu durum, TL’deki değer kaybı halinde bankanın sermaye/aktif
oranını düşürecek ve sermaye yeterliliği oranının da azalmasına sebebiyet verebilecektir. Böyle
bir durumda, TL’de sürekli kısa pozisyon almak, her ne kadar TL’de değer artışı yaşanması
halinde zarar oluşturacaksa da, sermaye yeterliliği oranının korunmasına yardımcı olabilir. Kur
değişimlerinin sermaye yeterliliği oranı üzerindeki bu olumsuz etkilerinden kısmen veya ta-
mamen korunma amacına yönelik bir plan dahilinde oluşturulan pozisyonlar, yapısal pozis-
yonlara ilişkin Kurulca aranacak niteliklere ve belirlenecek usul ve esaslara uygun olmak kay-
dıyla, yapısal pozisyon sayılır ve net açık pozisyon hesaplamasına dahil edilmez. Sermaye ye-
terliliği oranını korumanın ötesinde oluşturulan pozisyonun fazla olan kısmı net açık pozisyon
hesaplamasına katılır. Özkaynak hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınan ve ya-
pısal pozisyonlara ilişkin Kurulca aranacak niteliklere ve belirlenecek usul ve esaslara uygun
olan kalemler yapısal pozisyona dahil edilebilir.

(10) Kur riski tutarı hesaplanırken öncelikle yabancı para birimlerinin açık pozisyonları,
net altın pozisyonu ve net bileşim pozisyonu cari spot kur/fiyat üzerinden Türk Lirasına çevrilir.
İkinci aşamada her bir para birimindeki net açık pozisyonlar kısa ve uzun pozisyon bazında
ayrı ayrı toplulaştırılır. Bulunan bu toplam pozisyonlardan mutlak değer olarak büyük olanı ile
net altın pozisyonu ve net bileşim pozisyonu mutlak değerlerinin toplamı kur riski tutarını verir.

Emtia riski için sermaye yükümlülüğünün hesaplanması
MADDE 23 – (1) Bankalar izlendikleri hesaba bakılmaksızın emtiaya dayalı türev fi-

nansal araçlar ve emtia için dokuzuncu fıkrada belirtilen basitleştirilmiş yaklaşım veya on ila
ondördüncü fıkralarda belirtilen vade merdiveni yaklaşımı çerçevesinde emtia riski için ser-
maye yükümlülüğü hesaplamak zorundadır. Altın ve altına dayalı türev finansal araçlar için
emtia riski hesaplanmaz.

(2) Emtiaya dayalı türev finansal araçlara ve emtiaya ilişkin her bir pozisyon standart
ölçüm birimi cinsinden ifade edilir.

(3) Emtiaya dayalı türev finansal araçların ve emtianın kur riski veya faiz oranı riski
içermesi durumunda emtia riskine ilaveten, kur riski veya faiz oranı risklerine karşı da sermaye
yükümlülüğü hesaplanır.

(4) Emtia riski her bir emtia cinsi üzerinden ayrı ayrı hesaplanır. Emtiaya ilişkin pozis-
yonun hesabında;

a) Yükümlülüğün yerine getirilmesinde birbirleri yerine kullanılabilen aynı emtianın
farklı alt ürünlerindeki pozisyonlar,

b) Son bir yıllık sürede fiyat hareketleri arasındaki korelasyon en az onda dokuz olan
ve birbirlerinin ikamesi niteliğindeki benzer emtialara ve bunlara dayalı sözleşmelere ilişkin
pozisyonlar

aynı emtiaya ilişkin pozisyon olarak kabul edilir.
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(5) Dokuzuncu fıkranın uygulanmasında, bankaların aynı emtiada veya emtiaya dayalı
benzer nitelikteki futures sözleşmeleri ile opsiyonların delta eşdeğerlerinin ifade ettiği uzun
(kısa) pozisyonlarının kısa (uzun) pozisyonlarından fazla olan kısmı, bankanın her bir emtia
için net pozisyonunu ifade eder. Türev finansal araçlardaki pozisyonlar, işleme konu emtiadaki
pozisyonlar olarak dikkate alınır.

(6) Münferit emtiaların alım veya satımına yönelik vadeli taahhütler ve emtia futures
sözleşmeleri, ölçüm sistemine standart ölçüm birimi cinsinden ve sözleşmede yer alan tutarlar
üzerinden dahil edilir ve vade bitimi tarihlerine göre vadeleri belirlenir.

(7) İşlemin bir tarafında sabit bir fiyat, diğer tarafında ise spot emtia fiyatı bulunan
emtia swapları, on ila ondördüncü fıkralarda belirtilen vade merdiveni yaklaşımı çerçevesinde,
her biri swap işlemindeki ödemelerden birine tekabül edecek şekilde, sözleşme tutarına eşit
pozisyonlar serisi olarak, onuncu fıkrada yer alan Tablo’nun vade merdivenine yerleştirilir.
Bankanın değişken fiyat karşılığında sabit fiyat ödediği pozisyonlar uzun pozisyon, sabit fiyat
karşılığında değişken fiyat ödediği pozisyonlar ise kısa pozisyon olarak dikkate alınır. İki ayağı
farklı emtialardan oluşan emtia swapları, her bir ayağa ilişkin pozisyon ilgili olduğu emtianın
vade merdiveni tablosunda, ilgili satırda gösterilir.

(8) Emtia veya emtia türevleri üzerine yazılan opsiyonların delta eşdeğerlerinin ifade
ettiği pozisyonlar, opsiyona konu emtia ve araçlarla aynı olan emtia ve araçlardaki pozisyonlar
ile netleştirilebilir.

(9) Basitleştirilmiş yaklaşım çerçevesinde emtia riski için sermaye yükümlülüğü, em-
tiaya ilişkin net pozisyonun mutlak değerinin emtianın gerçeğe uygun değeri ile çarpılması su-
retiyle bulunacak değerin yüzde onbeşi ile emtianın uzun ve kısa pozisyonlarının mutlak de-
ğerleri toplamının emtianın gerçeğe uygun değeri ile çarpılması suretiyle bulunacak değerin
yüzde üçünün toplanması suretiyle hesaplanır.

(10) Vade merdiveni yaklaşımında, bankalarca, her emtia için aşağıdaki Tablo’ya uygun
olarak ayrı bir vade merdiveni kullanılır. Emtiaya ilişkin tüm pozisyonlar ile dördüncü fıkra
kapsamında aynı emtiaya ilişkin pozisyonlar olarak kabul edilen tüm pozisyonlar uygun vade
dilimlerine yerleştirilir. Fiziksel stoklar birinci vade diliminde yer alır.

(11) Her bir vade dilimindeki toplam uzun pozisyonlar ile toplam kısa pozisyonlar he-
saplanır. Belirli bir vade dilimi içinde kısa pozisyonlarla eşlenen uzun pozisyonların ya da uzun
pozisyonlarla eşlenen kısa pozisyonların tutarı, o dilime ilişkin eşlenmiş pozisyondur. Bakiye
uzun veya kısa pozisyon ise aynı dilim için eşlenmemiş pozisyondur.

(12) Belirli bir vade dilimi için eşlenmemiş uzun (kısa) pozisyonun bir sonraki vade
dilimi için eşlenmemiş kısa (uzun) pozisyonla eşlenen kısmı, bu iki vade dilimi arasında eş-
lenmiş pozisyondur. Eşlenmemiş uzun veya eşlenmemiş kısa pozisyonların bu şekilde eşlene-
meyen kısımları ise eşlenmemiş pozisyonu oluşturur.

(13) Bankanın her bir emtiaya ilişkin sermaye yükümlülüğü, ilgili vade merdiveni üze-
rinden, aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanır:

a) Bir vade dilimi içinde ya da iki vade dilimi arasında eşlenmiş uzun ve kısa pozis-
yonlar toplamının onuncu fıkrada yer alan Tablo’nun ikinci sütunundaki her vade dilimi için
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belirtilen spread oranıyla ve emtianın spot fiyatlarının TL cinsi karşılığıyla çarpılmasıyla bu-
lunan tutar,

b) Belirli bir vade diliminin eşlenmemiş pozisyonunun başka bir vade diliminin eşlen-
memiş pozisyonu ile eşlenmesi durumunda, bu eşlenen pozisyonun binde altı (taşıma oranı)
ve emtianın spot fiyatlarının TL cinsi karşılığıyla çarpılması sonucunda bulunan tutar,

c) (a) ve (b) bentlerindeki süreçlerin sonunda kalan bakiye eşlenmemiş pozisyonların
yüzde onbeş(standart oran) ve emtianın spot fiyatlarının TL cinsi karşılığıyla çarpılmasıyla bu-
lunan tutar.

(14) Bankaların emtia riskine ilişkin toplam sermaye yükümlülüğü, her emtia için he-
saplanan sermaye yükümlülükleri toplamına eşittir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Operasyonel Riske Esas Tutar

BİRİNCİ BÖLÜM
Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması

Operasyonel riske esas tutar
MADDE 24 – (1) Operasyonel riske esas tutar, gelişmişlik ve riske duyarlılık açısından

artan bir sıra gösteren Temel Gösterge Yöntemi, Standart Yöntem veya İleri Ölçüm Yaklaşımları
ile hesaplanır. Standart Yöntem ile İleri Ölçüm Yaklaşımının kullanılması Kurum iznine tabidir.
Operasyonel riske esas tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar
Kurulca belirlenir.

(2) Operasyonel risk profilleri ve faaliyetlerinin karmaşıklık düzeyi yüksek olan ban-
kaların operasyonel riske esas tutar hesabında, söz konusu risk profili ve karmaşıklık düzeyiyle
uyumlu olacak şekilde, Temel Gösterge Yöntemine göre daha gelişmiş yöntem ve yaklaşımları
kullanmaları beklenir.

Temel gösterge yöntemi
MADDE 25 – (1) Bankanın son üç yıl itibariyle gerçekleşen yılsonu brüt gelir tutarla-

rının yüzde onbeşinin ortalamasının onikibuçuk ile çarpılması suretiyle bulunacak değer, ope-
rasyonel riske esas tutar olarak dikkate alınır.

(2) Yıllık brüt gelir, yılsonu itibariyle gerçekleşen net faiz gelirleri ile net faiz dışı ge-
lirlerin toplamından oluşur. Yıllık brüt gelirin hesaplanmasında, hesaplamada yer alan gelirlere
ilişkin karşılıklar ile bankanın destek hizmeti aldığı kişi ya da kuruluşlara yapılan ödemeler de
dâhil olmak üzere faaliyet giderleri düşülmez. Yıllık brüt gelire, alım satım hesabı dışında iz-
lenen menkul kıymetlerin satılmasından elde edilen kar/zarar, olağanüstü gelirler ve sigortadan
tazmin edilen tutarlardan kaynaklanan gelirler dahil edilmez.

(3) İkinci fıkra çerçevesinde hesaplanacak yıllık brüt gelir tutarının negatif ya da sıfır
olduğu yıla ilişkin brüt gelir tutarı hesaplamaya dahil edilmeksizin ortalama hesaplanır. Yıllık
brüt gelirin negatif veya sıfır olması halinde, ortalama hesaplamasında bu tutar pay ve paydada
dikkate alınmaz. Son üç yıl boyunca yıllık brüt gelir tutarının negatif ya da sıfır olması halinde
operasyonel riske esas tutar hesaplanmaz.

Standart yöntem ve uygulama kriterleri
MADDE 26 – (1) Standart yöntemde operasyonel riske esas tutar, yıllar itibariyle faa-

liyet kolları bazında bulunacak sermaye yükümlülüğü tutarları toplamının son üç yıllık ortala-
masının oniki buçuk ile çarpılması suretiyle bulunur. Yıllar itibariyle faaliyet kolları bazında
sermaye yükümlülüğü toplamı, her bir faaliyet koluna ilişkin yıllık brüt gelirin aşağıdaki tab-
loda yer alan bu faaliyet kollarına karşılık gelen oranlar ile çarpılması suretiyle bulunacak de-
ğerlerin her bir yıl için ayrı ayrı toplanması suretiyle hesaplanır.
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(2) Herhangi bir yıla ilişkin faaliyet kolları bazında hesaplanan sermaye yükümlülüğü
toplamının negatif olması halinde, yıllar itibariyle faaliyet kolları bazında bulunacak sermaye
yükümlülüğü tutarları toplamının üç yıllık ortalamasının hesabında bu yıla ilişkin sermaye yü-
kümlülüğü toplamı sıfır olarak dikkate alınır.

(3) Kurum tarafından bu yöntemin kullanılabilmesine izin verilmesi için aşağıdaki ko-
şulların sağlanması zorunludur;

a) Bankalar, mevcut faaliyet kollarına ve faaliyetlerine ilişkin brüt gelir tutarının stan-
dart çerçeveye eşleştirilmesi için belirli politikalar ve kriterler geliştirir ve bunları yazılı hale
getirir. Bu kriterler, sürekli gözden geçirilir ve yeni veya değişen faaliyet kolları, faaliyetler ve
riskler için gereken düzenlemeler yapılır.

b) Bankalar, Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Rehber’de yer alan ilkelere ilave
olarak, aşağıda sayılan yeterlilik kriterlerine uyumu sağlar;

1) Bankaların operasyonel riske yönelik yazılı hale getirilmiş bir değerlendirme ve yö-
netim sistemine sahip olmaları ve bu sistemle ilgili sorumlulukların dağıtılmış olması gerekir.
Bankalar, operasyonel riskin tanımlanmasına, ölçümüne ve değerlendirilmesine, gözetimine
ve raporlamasına ilişkin usul ve süreçleri belirler ve önemli kayıp verileri de dâhil ilgili ope-
rasyonel risk verilerini faaliyet kolları bazında takip eder. Bu sistem, düzenli ve bağımsız iç ve
dış gözden geçirmeye ve validasyona tâbi tutulur. Bu gözden geçirme bankanın değişik birim-
lerince gerçekleştirilen faaliyetleri ve operasyonel riskin yönetimi fonksiyonunu da kapsar.

2) Operasyonel risk değerlendirme sisteminin, bankanın risk yönetim süreçleri ile bü-
tünleştirilmesi gereklidir. Bu sistemin çıktısının, bankanın operasyonel risk profilinin izlenmesi
ve kontrol edilmesi sürecinin tamamlayıcı bir parçası olması gereklidir. Bankanın operasyonel
risk yönetiminin geliştirilmesi yönünde teşvik oluşturan tekniklere sahip olması gereklidir.

3) Bankalar, ilgili birimlere önemli operasyonel risk kayıplarını da içerecek şekilde
operasyonel risk raporları sunan bir yönetim raporlama sistemi oluşturur. Bankalar, yönetim
raporlarında bulunan bilgiler çerçevesinde gerekli tedbirlerin uygulanmasına yönelik prose-
dürler oluşturur.

(4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen faaliyet kollarının eşleştirmesine ilişkin
prensipler şunlardır.

a) Tüm faaliyetlerin, bir faaliyet koluna dahil edilmeyen hiçbir faaliyet kalmaksızın ve
hiç bir faaliyet birden fazla faaliyet kolu altına dahil edilmeksizin, faaliyet kollarıyla eşleştiril-
mesi gerekir.

b) Faaliyet kollarına eşleştirmede güçlük çekilen, ancak bir faaliyetle bağlantılı bir işi
ve fonksiyonu temsil eden faaliyetlerin, söz konusu faaliyetin desteklediği faaliyet koluna tahsis
edilmesi gerekir. Bir faaliyetin birden fazla faaliyet kolunu desteklemesi halinde, tarafsız eş-
leştirme kriterleri kullanılır.

c) Bir faaliyetin belirli bir faaliyet koluna eşleştirilemediği durumlarda, söz konusu faa-
liyet ve bunu destekleyen faaliyetlerin, en yüksek sermaye yükümlülüğüne yol açan faaliyet
koluna eşlenmesi gerekir.

ç) Bankanın 25 inci madde çerçevesinde hesaplanan toplam brüt kârının, sekiz faaliyet
kolunun brüt kârları toplamına eşit olması şartıyla, brüt kârların faaliyet kolları arasında dağı-
tılması ve tahsis edilmesi amacıyla içsel fiyatlandırma yöntemleri kullanabilir.

d) Operasyonel riske ilişkin sermaye yükümlülüğünün hesaplanması kapsamında faa-
liyetlerin faaliyet kollarına eşleştirilmesi işleminin, kredi riski ve piyasa riski için kullanılan
sınıflamalarla tutarlı olması gereklidir. Bu prensipte herhangi bir sapma olması halinde bu
husus nedenleri ile birlikte yazılı hale getirilir.
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e) Bankanın yönetici organlarının kontrolü altında yapılan eşleştirme politikası üst yö-
netimin sorumluluğundadır.

f) Faaliyet kollarına eşleştirme süreci, bağımsız bir gözden geçirmeye tâbi tutulur.
(5) Kurum gerekli şartları yerine getiren ve Standart Yöntem kullanım izni başvuru-

sunda bulunan bankaları izinden önce bir ön izleme sürecine tabi tutabilir.
Standart yöntemde alternatif uygulama
MADDE 27 – (1) Standart yöntemde alternatif uygulamanın kullanılması halinde, ope-

rasyonel riske esas tutar, 26 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende ve ticari ban-
kacılık faaliyet kollarının her bir yıla ilişkin yıllık brüt gelir rakamları yerine, bu faaliyet kolları
kapsamındaki nakit kredi ve diğer alacaklar her bir yıl için risk ağırlığı uygulanmamış ve kar-
şılık ayrılmadan önceki yıl sonu bakiyelerinin yüzde üçbuçuğu esas alınmak suretiyle 26 ncı
maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde hesaplanır. Alım
satım hesabı dışında tutulan menkul kıymetler, bu fıkra uygulamasında, ticari bankacılık faa-
liyet kolu kapsamına giren nakdi kredi ve diğer alacaklar gibi değerlendirilir.

(2) Bu uygulamanın kullanılabilmesi için yapılan izin başvurularına ilişkin değerlen-
dirmede 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kriterler dikkate alınır. İzin başvurusunda
bulunulabilmesi için, bankanın son üç yıl itibariyle 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında belir-
tilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanacak yıllık brüt gelir tutarlarının en az yüzde dok-
sanının perakende ve ticari bankacılık faaliyet kollarından elde edilmiş olması ve perakende
ve/veya ticari bankacılık faaliyetlerinin önemli bir kısmının yüksek temerrüt olasılığı düzeyin-
deki kredilerden oluşması ve alternatif standart yaklaşımın operasyonel riskin değerlendiril-
mesine yönelik gelişmiş bir temel oluşturması ve bu durumun bağımsız denetim raporu ile bel-
gelendirilmesi zorunludur.

Yöntem ve yaklaşımların birlikte kullanılması ile bunlar arasındaki geçiş
MADDE 28 – (1) Bankalar, Temel Gösterge Yöntemi ile Standart Yöntemi, Standart

Yöntem için bir geçiş süresi gerektirebilecek olan, yeni bir şirketin satın alınması ve devralın-
ması gibi istisnai durumlarda, birlikte kullanabilirler.

(2) Temel Gösterge Yöntemi ile Standart Yöntemin birlikte kullanılması, bankanın Ku-
rumca uygun görülecek bir süre zarfında tamamen Standart Yönteme geçeceğini taahhüt etmesi
koşuluna bağlıdır.

(3) İleri Ölçüm Yaklaşımı, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, Temel Gösterge
Yöntemi ya da Standart Yöntemle birlikte kullanılabilir. Kurumdan izin alınması kaydıyla İleri
Ölçüm Yaklaşımının uygulanacağı faaliyetler; faaliyet kolu, hukuki yapı, coğrafi bölge veya
diğer içsel faktörler dikkate alınarak belirlenebilir.

a) Kullanılan yaklaşım ve yöntemlerle bankanın tüm operasyonel riskleri kapsanır ve
farklı faaliyetleri, coğrafi bölgeleri veya hukuki yapıları kapsamak için kullanılan yöntemin
Kurumca uygun görülmesi gerekir.

b) Standart Yöntem ve İleri Ölçüm Yaklaşımı ile kapsanacak faaliyetler için sırasıyla
26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar ile Kurulca belirlenecek şartların sağlan-
ması gerekir.

c) İleri Ölçüm Yaklaşımının uygulamaya geçiş tarihi itibarıyla, operasyonel risklerin
önemli bir kısmı İleri Ölçüm Yaklaşımı kapsamında hesaplanır.

ç) Kurumca uygun görülecek bir süre ve plan zarfında faaliyetlerin tamamına yakınına
İleri Ölçüm Yaklaşımının uygulanacağın taahhüt edilmesi gerekir. Bu plan, İleri Ölçüm Yak-
laşımına geçişte uygulanabilirliği ve etkinliği esas alır ve başka bir amaca yönelik olmaz.
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(4) Standart Yöntemden, Temel Gösterge Yöntemine; İleri Ölçüm Yaklaşımından, Stan-
dart Yöntem ya da Temel Gösterge Yöntemine geçiş Kurumun iznine tabidir. Kurumca, geliş-
miş bir yaklaşım kullanan bir bankanın, bu yaklaşımın kullanılabilmesine ilişkin koşulları artık
karşılamadığına karar verilmesi halinde, bankanın tüm veya bir kısım faaliyetleri için, Kurumca
belirlenen koşulları karşılayana kadar daha basit yaklaşımlara geçmesine karar verilebilir. Daha
az gelişmiş yaklaşımların kullanılmaya başlanabilmesi, daha düşük sermaye yükümlülüğü he-
saplanması amacına yönelik olmaması, bankanın yapısı ve karmaşıklığı açısından gerekli ol-
ması ve bankanın ödeme gücü ve operasyonel risklerini etkin şekilde yönetme yeterliliği üze-
rinde olumsuz etki yaratmaması şartlarına tabidir.

BEŞİNCİ KISIM
Sermaye Yeterliliği Oranları ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Sermaye Yeterliliği Oranları ve Konsolide Sermaye Yeterliliği Oranları

Sermaye yeterliliği oranları
MADDE 29 – (1) Sermaye yeterliliği standart oranının asgari yüzde sekiz olarak tut-

turulması ve idame ettirilmesi şarttır.
(2) Ana sermaye yeterliliği oranının asgari yüzde altı olarak tutturulması ve idame et-

tirilmesi şarttır.
(3) Çekirdek sermaye yeterliliği oranının asgari yüzde dört buçuk olarak tutturulması

ve idame ettirilmesi şarttır.
Konsolide sermaye yeterliliği oranları
MADDE 30 – (1) Konsolide sermaye yeterliliği standart oranının asgari yüzde sekiz

olarak tutturulması ve idame ettirilmesi şarttır.
(2) Konsolide ana sermaye yeterliliği oranının asgari yüzde altı olarak tutturulması ve

idame ettirilmesi şarttır.
(3) Konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranının asgari yüzde dört buçuk olarak tut-

turulması ve idame ettirilmesi şarttır.
Bildirim dönemi ve farklılaştırma yetkisi
MADDE 31 – (1) 29 ve 30 uncu maddelerde yer alan oranlar, Bankaların Özkaynak-

larına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen özkaynak ve konsolide özkaynak hesaplama dönemleri
itibarıyla hesaplanır ve dönemi izleyen otuz gün içerisinde Kuruma gönderilir.

(2) Kurul, bankaların iç sistemleri, aktif ve malî yapıları dikkate alınarak asgari sermaye
yeterliliği oranları ile asgari konsolide sermaye yeterliliği oranlarının artırılmasını, banka ba-
zında farklı oranların uygulanmasını ve hesaplama ve gönderilme dönemlerinin farklılaştırıl-
masını kararlaştırabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Oransal sınırlara uyumsuzluk
MADDE 32 – (1) Sermaye yeterliliği oranları ile konsolide sermaye yeterliliği oranla-

rından herhangi birinin asgari sınırın altına düşmesi halinde, hesaplama döneminden itibaren
altı ayı geçmemek üzere Kurulca belirlenecek süre içerisinde asgari oran sınırlarının sağlanması
zorunludur.
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(2) Yapılacak incelemelerde, bu Yönetmelikle düzenlenen sermaye yeterliliği oranları
ile konsolide sermaye yeterliliği oranlarının tutturulmasına yönelik fiktif işlem yapıldığının
tespit edilmesi halinde, bu işlemlere karşılık gelen tutarlar geriye yönelik olarak varlık ve yü-
kümlülüklerden düşülmek suretiyle ilgili döneme ilişkin oranlar yeniden hesaplanır.

Verilen izinlerin iptali
MADDE 33 – (1) Kurumca yapılan denetimler sonucunda, bu Yönetmelik ve bu Yö-

netmeliğe dayanılarak çıkarılan düzenlemeler kapsamında izin alınan yaklaşım ve yöntemlerin
kullanılabilmesi için aranan şartlara uygunluğun kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde, uyum-
suzluğun etkisinin önemli düzeyde olmadığının kanıtlanması veya Kurumun uygun göreceği
bir süre ve onaylayacağı bir plan dâhilinde söz konusu koşullara uygunluğun yeniden sağlan-
ması gereklidir. Aksi halde verilen izinler iptal edilir.

İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar için geçiş süreci
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 dı-

şında 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 in-
dirilen 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 ayrılan genel karşılık tutarının B’nin onbinde yüzyirmibeşine
kadar olan kısmını 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 edil-

mesi 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” de-
ğeri belirleyebilir.

İleri Ölçüm Yaklaşımları için geçiş süreci
MADDE 35 – (1) İleri Ölçüm Yaklaşım kullanma izni alan bankalar tarafından hesap-

lanan operasyonel riske esas tutar, Temel Gösterge Yöntemi ile hesaplanan operasyonel riske
esas tutarın izin tarihini takip eden ilk yıl için yüzde yüz, ikinci yıl için yüzde doksan, üçüncü
yıl için yüzde sekseninden az olamaz.

Kamuya açıklama ve piyasa disiplini
MADDE 36 – (1) Bankaların bu Yönetmelik kapsamında kamuya yapacakları açıkla-

malara ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ban-

kaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik yürür-
lükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sa-
yılır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Holding Şirketleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Finansal holding şirketinin bağlı ortaklığı konumundaki banka bünyesinde

11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve

İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esas-

lar çerçevesinde oluşturulan denetim komitesinin üyeleri, finansal holding şirketinin denetim

komitesinde de görev alabilirler.”

“(7) Finansal holding şirketleri, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağ-

lanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm konso-

lidasyona tabi ortaklıklarını kapsayan ve bağlı ortaklığı konumundaki banka bünyesinde oluş-

turulanlardan ayrı olmak üzere yeterli ve etkin bir iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemi

kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. Finansal holding şirketleri, maruz kaldıkları ve kalabi-

lecekleri riskleri karşılayacak düzeyde sermayeyi konsolide bazda içsel olarak hesaplamak ve

faaliyetlerini bu düzeyin üzerinde bir sermayeyle idame ettirmek zorundadırlar. Bu yükümlülük

ve zorunlulukları bakımından Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlen-

dirme Süreci Hakkında Yönetmelik hükümleri finansal holding şirketleri hakkında da uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Özkaynaklar, sermaye yeterliliği, kaldıraç oranı ve likidite yeterliliği

MADDE 8 – (1) Finansal holding şirketleri, 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

konsolide özkaynak hesaplamakla yükümlüdür.

(2) Finansal holding şirketleri, maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara

karşı konsolide bazda yeterli özkaynak bulundurmalarının sağlanması amacıyla Bankaların

Sermaye Yeterliliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sermaye yeterliliği hesap-

larlar.
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(3) Finansal holding şirketleri, konsolide bazda sermaye koruma tamponu ve döngüsel

sermaye tamponu olarak ilave çekirdek sermaye bulundurmak zorundadır. Sermaye koruma

tamponu ve döngüsel sermaye tamponu olarak bulundurulması gereken ilave çekirdek sermaye

tutarının hesaplanmasına ve ilave çekirdek sermaye gereksiniminin karşılanamaması halinde

yapılacak işlemler ile alınacak tedbirler bakımından finansal holding şirketleri hakkında

5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Koruma ve Döngüsel

Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Finansal holding şirketleri, kaldıraç etkisiyle maruz kalmaları muhtemel risklere

karşı konsolide yeterli sermaye bulundurmakla yükümlüdür. Bu yeterli sermayenin bulundu-

rulmasının sağlanması bakımından finansal holding şirketleri hakkında, 5/11/2013 tarihli ve

28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve De-

ğerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Finansal holding şirketleri, 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde, konsolide bazda asgari likidite düzeyini belirlemek amacıyla net nakit çıkışlarını

karşılayabilecek seviyede yeterli yüksek kaliteli likit varlık stoku bulundurmakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Finansal holding şirketlerinin tabi oldukları sınırlama ve oranlara

ilişkin aşımların giderilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

2/4/2015 29314
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TEBLİĞLER
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/11/2006 tarihli ve 26340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve

altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ana ortaklık bankalar, Kanunda öngörülen konsolide bazda sınırlama ve oranlara

esas teşkil etmek üzere, dördüncü fıkrada belirtilen istisna dışında, kredi kuruluşu veya finansal

kuruluş niteliğindeki ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını sağlayacak şe-

kilde, yıl sonları ile Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla Türkiye Muhasebe Standart-

larını uygulayarak konsolide finansal tablo düzenlemekle yükümlüdür.”

“(6) Ana ortaklık bankalar, yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla kredi kuruluşu

veya finansal kuruluş niteliği taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın ortaklıkları ile birlikte tek bir

işletme gibi sunulmalarını sağlayacak şekilde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayarak

niteliği ve içeriği Kurulca belirlenecek olan konsolide finansal tabloları da düzenlemek ve dü-

zenlendiği dönemi takip eden en geç dört ay içerisinde internet sitelerinde yayımlamakla yü-

kümlüdür. Kurul, söz konusu finansal tabloların, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesin-

de bağımsız denetime tabi tutulmasını zorunlu tutmaya yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

8/11/2006 26340

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/12/2008 27073

2- 23/1/2011 27824

3- 20/9/2013 28771
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riski
Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bankalar, Standart Yaklaşım kapsamında risk ağırlıklı tutarın ve Te-
mel İDD Yaklaşımı kapsamında risk ağırlıklı tutarın ve beklenen kaybın hesaplanmasında, bu
Tebliğ hükümlerine uygun olarak kredi riski azaltımını dikkate alabilir. Kredi riski azaltımı ile
birlikte artışı yaşanabilecek hukuki, operasyonel, likidite ve piyasa riskleri dahil tüm riskler
için strateji, ilgili kredinin değerlendirilmesi, değerleme, sistemler, kredi korumasının başarısız
olması veya etkinliğinin azalmasına ilişkin risklerin kontrolü ve kredi riski azaltımından kay-
naklı konsantrasyon riskinin yönetimi de dahil olmak üzere bankaların izleme ve kontrol pro-
sedürlerine ve süreçlerine sahip olmaları gerekir.

(2) Bankaların teminatların zamanında nakde dönüştürülmesini sağlamak amacıyla kar-
şı tarafın temerrüdünün ortaya konulabilmesi ve teminatlarının nakde dönüştürülmesi için ge-
rekli hukuki şartların oluştuğundan emin olunmasını ve akabinde işlemlerin gecikmeksizin
başlayabilmesini temin edecek açık ve etkin süreç ve prosedürlere sahip olmaları gerekir.

(3) Kurum yapacağı denetimlerde söz konusu prosedür ve süreçlerin yeterliliğini de-
ğerlendirerek gerek görmesi halinde denetime tabi kuruluşun bazı kredi riski azaltım teknikle-
rini bu Tebliğ kapsamında sınırlandırabilir. Ayrıca finansal tablolara ve risk yönetimine ilişkin
kamuya yapılması zorunlu olan açıklamalara ilişkin Kurumun eksiklik görmesi halinde kredi
riski azaltım tekniklerinin bankaca dikkate alınmasına izin verilmez.

(4) KDK tarafından ihraca özgü bir derecelendirme yapılırken kredi riski azaltım un-
surunun dikkate alınmış olması durumunda, bu ihraca ilişkin sermaye yükümlülüğünün belir-
lenmesinde söz konusu kredi riski azaltım unsuru tekrar dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin başlığı ile birinci ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dikkate alınabilecek finansal teminatlar”
“(1) Aşağıda belirtilen finansal kalemler teminat olarak dikkate alınabilir:
a) Krediyi kullandıran banka nezdindeki mevduat ya da nakit benzeri kıymetler.
b) Merkezi yönetimler ve merkez bankalarınca ihraç edilen, bir KDK tarafından dere-

celendirilmiş ve Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 kapsamında kredi kalitesi kademesi dört
ya da daha üstün olan borçlanma araçları.

c) Bankalarca ve aracı kurumlarca ihraç edilen, bir KDK tarafından derecelendirilmiş
ve Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 kapsamında kredi kalitesi kademesi üç ya da daha üstün
olan borçlanma araçları.

ç) Diğer kuruluşlarca ihraç edilen, bir KDK tarafından derecelendirilmiş ve Yönetme-
liğin ekinde yer alan EK-1 kapsamında kredi kalitesi kademesi üç ya da daha üstün olan borç-
lanma araçları.

d) Bir KDK tarafından kısa vadeli derecelendirmesi yapılmış olan ve Yönetmeliğin
ekinde yer alan EK-1 kapsamında kredi kalitesi kademesi üç ya da daha üstün olan kısa vadeli
borçlanma araçları.

e) Ana endekslere dahil hisse senetleri veya bu hisse senetlerine çevrilebilir tahviller.
f) Altın.
g) Bir KDK tarafından derecelendirilmiş, Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağır-

lıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ, Dördüncü Kısmının Birinci Bölümünde yer
alan hükümler kapsamında kredi kalitesi kademesi üç ya da daha üstün olan yeniden menkul
kıymetleştirme pozisyonları hariç menkul kıymetleştirme pozisyonları.”
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“(7) Birinci ve dördüncü fıkralar çerçevesinde dikkate alınabilir nitelikteki varlıkların
yanında başka varlıklara da yatırım yapmış olan bir KYK'nın veya KYK'nın yatırım yaptığı
başka bir KYK'nın, dikkate alınabilir nitelikte olmayan söz konusu varlıklara kuruluş sözleş-
mesi uyarınca yatırım yapması durumunda söz konusu KYK kredi riski azaltımı kapsamında
dikkate alınamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) 9 uncu maddenin birinci ve dördüncü fıkraları çerçevesinde dikkate alınabilir ni-
telikte olan araçlar ile birinci fıkranın (a) bendinde sayılan varlıkların yanında başka varlıklara
da yatırım yapmış olan bir KYK kredi riski azaltım kapsamında teminat olarak dikkate alına-
maz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci ve
üçüncü fıkraları ile dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üçüncü fıkrada belirtilen ticari işlemlerden kaynaklanan finansal alacaklar.”
“(2) Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in kırküçüncü fıkrası kapsamında yer alan ika-

met amaçlı gayrimenkuller ile Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 uyarınca teminatı olduğu
bir alacağa yüzde elli risk ağırlığı uygulanabilmesini sağlayan ticari amaçlı gayrimenkuller
aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları durumunda teminat olarak dikkate alınabilirler.

a) Gayrimenkulün değerini ve borçlunun performansını birlikte etkileyen makroeko-
nomik faktörler haricinde, teminata konu gayrimenkulün değerinin borçlunun kredi değerlili-
ğine önemli ölçüde bağlı olmaması gerekir.

b) İlgili alacağın geri ödemelerinin esasen teminata konu gayrimenkul veya projenin
performansına değil, borçlunun diğer kaynaklardan geri ödeme kapasitesine bağlı olması ge-
rekir. Alacağın geri ödemesi, teminat olarak gösterilen gayrimenkulün yarattığı nakit akışına
önemli ölçüde bağlı olamaz.

(3) Kredi borçlusunun çalışanlarından olan alacaklar, dâhil olduğu risk grubundan ala-
caklar ile menkul kıymetleştirmeye, sendikasyon kredisindeki paya ve kredi türevlerine konu
olan alacaklar hariç olmak kaydıyla, borçlunun ticari veya finansal işlemlerinden kaynaklanan
vadesi bir yıl veya daha az olan finansal alacakları teminat olarak dikkate alınabilir.”

“ç) Nakde dönüşmesi neticesinde elde edilen gelirin, teminatın değerinin yüzde yetmi-
şinden az olduğu teminatların, nakde dönüşen aynı tür teminatlara sayıca oranı yüzde onu aşa-
maz. Piyasa fiyatlarının volatilitesinin yüksek olduğu durumlarda, teminatın değerlemesi daha
ihtiyatlı yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Dikkate alınabilecek diğer fonlanmış kredi korumaları
MADDE 12 – (1) Krediyi kullandıran banka adına koşulsuz olarak ve cayılamaz şekilde

rehnedilmiş olmaları şartıyla, saklama sözleşmesi haricindeki sözleşmeler kapsamında başka
bir banka veya aracı kuruma yatırılan mevduat ya da nakit benzeri kıymetler diğer fonlanmış
kredi korumaları olarak dikkate alınabilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Aşağıda sayılanlar, borçlunun risk ağırlığından daha düşük risk ağır-

lığına tabi olmaları kaydıyla, fonlanmamış kredi korumaları kapsamında koruma sağlayıcısı
olarak dikkate alınabilir.

a) Merkezi yönetimler ve merkez bankaları.
b) Bölgesel yönetimler ve yerel yönetimler.
c) Çok taraflı kalkınma bankaları.
ç) Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 uyarınca alacakları yüzde sıfır risk ağırlığına

tabi tutulan uluslararası kuruluşlar.
d) Kamu kuruluşları.
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e) Bankalar ve aracı kurumlar ile Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in Birinci Bölü-
münün yirmibeşinci fıkrası kapsamında yer alan finansal kuruluşlar.

f) Bankanın ana ortaklığı ile bankanın bağlı ortaklık ve iştirakleri de dâhil,
1) Menkul kıymetleştirme pozisyonları için verdikleri garantiler hariç olmak üzere bir

KDK tarafından derecelendirilmiş kuruluşlar,
2) Bir KDK tarafından derecelendirilmemiş ancak risk ağırlıklı tutar ve beklenen kayıp

tutarlarını Temel İDD Yaklaşımı kapsamında hesaplayan bankalar tarafından içsel olarak de-
recelendirilmiş kuruluşlar.

3) Menkul kıymetleştirme pozisyonları için verilen garantiler için bir KDK tarafından
derecelendirilmiş ve verilen derecelendirme notu koruma sağlandığı tarihte bir veya ikinci
kredi kalitesi kademesine eşleşen ve bundan sonraki izleyen dönemde ise ilk üç kredi kalitesi
kademesinden birine eşleşen bir not alan kuruluşlar.

(2) Temel İDD Yaklaşımı kapsamında risk ağırlıklı tutar ve beklenen kayıp tutarlarını
hesaplayan bankaların, bir garantörü koruma sağlayıcısı olarak dikkate alabilmeleri için ga-
rantörün Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplan-
masına İlişkin Tebliğin ekinde yer alan EK-2'ye uygun olarak derecelendirilmesi gerekir.

(3) Yabancı ülkelerin yetkili otoritelerince, finansal kuruluşlar tarafından sağlanan ga-
rantilerin sermaye yeterliliği düzenlemeleri kapsamında bankalar ve aracı kurumlardan sağla-
nanlar gibi değerlendirilmesi durumunda söz konusu finansal kuruluşlar koruma sağlayıcısı
olarak dikkate alınabilir. Kurul, gerekli görmesi halinde bu fıkradaki uygulamayı ülke bazında
sınırlandırabilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Temel İDD Yaklaşımında çifte temerrüt etkisinin yansıtılmasında kullanılabilecek
koruma sağlayıcılarına ilişkin kriterler

MADDE 14 – (1) Aşağıdaki koşulları sağlayan bankalar ve aracı kurumlar, sigorta ve
reasürans şirketleri ve ihracat kredi kuruluşları, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelen-
dirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin ekinde yer alan EK-1’in Birinci
Bölümünün dördüncü fıkrası kapsamında çifte temerrüt etkisinin yansıtılması amacıyla fon-
lanmamış kredi koruması sağlayıcısı olarak dikkate alınabilir.

a) Fonlanmamış kredi koruması sağlama konusunda yeterli uzmanlığa sahip olması.
b) Bir KDK tarafından derecelendirilmiş ve Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 kap-

samında 3 ya da daha üstün olan bir kredi kalitesi kademesinde değerlendirilmiş olması.
c) Koruma sağlandığı esnada ya da takip eden herhangi bir dönem için bankanın koruma

sağlayıcısına ilişkin yaptığı TO tahmininin, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 kapsamında 2
ya da daha üstün bir kredi kalitesi kademesine en az bir kere tekabül etmiş olması şartıyla, 3
ya da daha üstün bir kredi kalitesi kademesine tekabül ediyor olması.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen şart bankalar ve aracı kurumlar için aranmaz.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Merkezi yönetim veya merkez bankaları tarafından sağlanan kontrgarantilerin

fonlanmamış kredi koruması olarak dikkate alınabilirliği”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin başlığı, birinci ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Finansal teminatların dikkate alınmasına ilişkin asgari şartlar”
“(1) Finansal teminatların dikkate alınabilmesi için, düşük korelasyon ilişkisinin varlığı,

teminatın hukuki geçerliliğinin mevcudiyeti ve asgari operasyonel yönetime ilişkin şartların
sağlanması esastır.”

“(4) Finansal teminatların dikkate alınmasında asgari olarak aşağıda yer alan operas-
yonel yönetime ilişkin şartlar aranır.

a) Teminat sözleşmeleri usulünce belgelendirilir ve teminatın zamanında nakde çevril-
mesi için açık ve sağlam bir prosedür bulunur.

23 Ekim 2015 – Sayı : 29511                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 201



b) Teminatın kullanılmasından doğabilecek kredi korumasının başarısız olması veya
etkinliğinin azalmasına, değerlemeye ve kredi korumasının sona erdirilmesine ilişkin riskler
ile teminatın kullanılmasından doğan yoğunlaşma riski gibi risklerin bankanın genel risk profili
üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere kontrol edilmesine yönelik prosedürler ve süreçler
tesis edilir ve uygulanır.

c) Kabul edilen teminatların türü ve tutarlarına ilişkin politika ve uygulamalar yazılı
hale getirilir.

ç) Teminatın gerçeğe uygun değerinde önemli bir azalma olduğuna ilişkin göstergelerin
ortaya çıkması durumunda ve her halükarda asgari altı ayda bir teminatın gerçeğe uygun değeri
yeniden hesaplanır.

d) Teminatın üçüncü bir tarafın zilyetliğinde olması durumunda, üçüncü tarafın söz ko-
nusu teminatı kendi varlıklarından ayrı tutmasını temine yönelik gerekli tüm tedbirler alınır.

e) Tezgah üstü türev işlem ve menkul kıymet finansman işlemlerine ilişkin olarak karşı
taraflarla yapılan marj sözleşmeleri kapsamında zamanında ve doğru bir şekilde marj çağrısında
bulunulması ve karşı tarafların marj çağrılarına zamanında cevap verilmesi için yeterli kaynak
ayrılması sağlanır.

f) Aşağıda belirtilen hususların kontrol edilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
amacıyla teminat yönetim politikalarına sahip olunması gereklidir:

1) Marj anlaşmalarından dolayı maruz kalınan riskler.
2) Belirli teminatlardaki yoğunlaşmalar.
3) Karşı taraftan alınan teminatın tekrar kullanımından kaynaklı olarak ortaya çıkması

muhtemel likidite açığı dâhil olmak üzere teminatların tekrar kullanılması.
4) Karşı tarafa gönderilen teminatlar üzerindeki haklardan feragat edilmesi.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (b) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“Gayrimenkullerin teminat olarak dikkate alınmasına ilişkin asgari şartlar”
“b) Bankalarca, İDD yaklaşımları kullanılması durumunda ticari amaçlı gayrimenkul

ve ikamet amaçlı gayrimenkullerin değeri asgari yılda bir kez gözden geçirilir. Standart yak-
laşım uygulamasında ise söz konusu süreler ticari amaçlı gayrimenkul için bir yıl ve ikamet
amaçlı gayrimenkuller için ise üç yıl olarak uygulanır. Kurumca gerekli görülmesi halinde söz
konusu süreler daha ihtiyatlı olarak belirlenebilir. Piyasa koşullarında önemli değişikliklerin
olduğu durumlarda gözden geçirme daha sık aralıklarla yapılır. Gayrimenkulün değerinin göz-
den geçirilmesine ve yeniden değerleme gerektiren gayrimenkullerin belirlenmesine yönelik
olarak bankalarca istatistiksel yöntemler kullanılabilir. Gayrimenkulün değerinin genel piyasa
fiyatlarına göre önemli oranda azalmış olabileceğine ilişkin göstergelerin bulunması halinde
gayrimenkul, 62 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetkili değerleme kuruluşları tara-
fından yeniden değerlenir.”

“d) Diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan öncelikli haklar ile gayrimenkul kaynaklı
oluşabilecek çevrenin korunması kapsamında yükümlülük doğması riskinin düzenli olarak iz-
lenmesi gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Temel İDD Yaklaşımında ticari işlemlerden kaynaklanan ticari alacakların temi-
nat olarak dikkate alınmasına ilişkin asgari şartlar

MADDE 22 – (1) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ticari işlemlerden kay-
naklanan finansal alacakların Temel İDD Yaklaşımı kapsamında teminat olarak dikkate alına-
bilmesi için aşağıdaki şartlara uyum sağlanması gereklidir:

a) Teminat alınması işleminin sağlam ve etkin bir hukuki dayanağının olması gerekir.
Bankanın teminat alınan alacağa ilişkin sahip olduğu hakların açıkça belirlenmiş olması ge-
reklidir.
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b) Bankalar, alacağın teminat olarak alınmasından kaynaklanan hakların kullanılabil-
mesi için gerekli tüm hukuki şartları yerine getirir. Diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan
öncelikli haklar hariç olmak üzere bankanın teminat üzerinde öncelikli alacak hakkının olması
gereklidir.

c) Bankalarca, teminata ilişkin sözleşmelerin ilgili tarafların yerleşik olduğu ülkelerde
bağlayıcılığının teyidine yönelik hukuki incelemelerin yapılması gerekir.

ç) Teminat sözleşmelerinin usulünce belgelendirilmesi ve teminatın zamanında tahsil
edilmesi için açık ve sağlam prosedürlerin bulunması gereklidir.

d) Borçlunun temerrüde düşmesini ve teminatın tahsil edilmesini gerektiren durumların
izlenmesini sağlayacak prosedürlere sahip olunması gerekir.

e) Borçlunun ödeme aczine veya temerrüde düşmesi halinde bankanın, alacağın borç-
lularının onayına gerek olmaksızın alacakları satma veya devretme konusunda yasal hakkının
olması gerekir.

f) Bankaların, teminat olarak alınan alacaklara ilişkin kredi riskinin tespitine yönelik
olarak borçlunun faaliyetlerini, faaliyette bulunduğu sektörü ve müşterilerinin analizini içeren
uygulama usullerine sahip olmaları gerekir. Teminat olarak alınan alacakların borçlularının
kredi riski belirlenirken, kredi borçlusunun verdiği bilgilerin temel alınması durumunda, bu
bilgilerin güvenilirliğinin belirlenmesi için kredi borçlusunun alacak yönetimine ilişkin uygu-
lamaları gözden geçirilir.

g) Teminat olarak alınan alacakların değeri ile kredi tutarı arasındaki marj belirlenirken,
tahsilat giderleri, tek bir kredi borçlusu tarafından teminat olarak gösterilen alacakların oluş-
turduğu havuzdaki yoğunlaşma ve toplam kredilerde bankanın kontrolü dışında meydana gel-
mesi muhtemel yoğunlaşma riski dahil ilgili tüm faktörler dikkate alınır. Bankanın, teminat
olarak alınan alacakları sürekli takip edecek uygulama usullerine sahip olması gerekir. Kredi
sözleşmesine ve diğer hukuki koşullara uyulup uyulmadığı düzenli olarak izlenir.

ğ) Bir kredi borçlusu tarafından teminat olarak gösterilen alacakların çeşitlendirilmiş
olması gerekir. Alacakların tahsil edilebilirliği ile kredi borçlusunun mali durumu arasında aşırı
düzeyde korelasyon bulunması halinde alacaklar kredi riski azaltımında dikkate alınmaz. Te-
minat olarak alınan alacakların tahsil edilebilirliği ile kredi borçlusunun mali durumu arasında
önemli düzeyde korelasyon bulunması halinde, bu durum borçluya ait teminat havuzunun bü-
tünü için belirlenecek marjın tespitinde dikkate alınır.

h) Teminat olarak alınan alacakların tahsilatını kredi borçlusunun yaptığı durumlar dâhil
bankanın, teminat olarak alınan alacakları tahsil etmeye yönelik yazılı prosedürü bulunur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Temel İDD Yaklaşımında diğer fiziki teminatların dikkate alınmasına ilişkin as-
gari şartlar”

“Gayrimenkul dışındaki diğer fiziki teminatların Temel İDD Yaklaşımı kapsamında dikkate
alınabilmesi için aşağıdaki şartlara uyum sağlanması gereklidir:”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Temel İDD Yaklaşımında finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralama ko-
nusu malların teminat olarak dikkate alınmasına ilişkin asgari şartlar”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Kredi korumasının cayılamaz nitelikte olması ve ilişkilendirildiği alacak veya alacak

grubu da dahil olmak üzere kapsamının açıkça tanımlanması.
c) Kredi koruması sözleşmesinde, kredi verenin doğrudan kontrolü dışında aşağıdaki

hususlara neden olan hükümlerin bulunmaması:
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1) Koruma sağlayan tarafça sözleşmenin tek taraflı iptal edilebilmesi.
2) Korunan alacağın kredi kalitesindeki bozulma sonucunda, korumanın efektif mali-

yetinin artması.
3) Kredi borçlusunun borç ödemelerini vadesinde yapmaması veya finansal kiralama

işlemlerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in Birinci Bölümünün, seksen ikinci fıkrası
ile Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına
İlişkin Tebliğin ekinde yer alan EK-1’in Üçüncü Bölümünün sekizinci fıkrasında belirtildiği
şekilde garanti edilmiş kalıntı değerin finansal kiralama sözleşmesinin sonlandırılması duru-
munda koruma sağlayan tarafın ödemeleri zamanında yapma yükümlülüğünün engellenmesi.

4) Kredi korumasının vadesinin, koruma sağlayan tarafça kısaltılmasına olanak veril-
mesi.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Merkezi yönetim veya merkez bankaları tarafından sağlanan kontrgarantiler”
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“Temel İDD Yaklaşımında çifte temerrüt etkisinin dikkate alınabilmesi için gere-

ken şartlar”
“(1) Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesap-

lanmasına İlişkin Tebliğin ekinde yer alan EK-1’in Birinci Bölümünün dördüncü fıkrası kap-
samında çifte temerrüt etkisinin dikkate alınabilmesi için, bir garanti veya kredi türevinden
kaynaklanan kredi korumasının aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir.

a) İşleme konu varlığın Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yak-
laşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen aşağıdaki alacaklardan
biri olması gerekir:

1) Sigorta ve reasürans şirketlerinden olanlar hariç kurumsal alacaklar.
2) Merkezi yönetimlerden alacaklar olarak değerlendirilmeyen, bölgesel ve yerel yö-

netimlerden alacaklar ile kamu kuruluşlarından alacaklar.
3) Perakende alacak olarak sınıflandırılan KOBİ alacakları.
b) İşleme konu varlığın borçluları ile koruma sağlayan tarafın aynı risk grubuna dahil

olmaması gerekir.
c) İşleme konu varlığın aşağıdaki araçlardan biriyle finansal korumaya tâbi tutulması

gerekir:
1) Konusu tek bir varlık veya borçlu olan fonlanmamış kredi türevleri veya garantiler.
2) Birinci temerrüt olayına bağlı kredi türevleri.
3) N inci temerrüt olayına bağlı kredi türevleri.
ç) Kredi korumasının ilgisine göre 26, 27, 29 ve 30 uncu maddelerde belirtilen şartlara

uygun olması gerekir.
d) Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesap-

lanmasına İlişkin Tebliğin ekinde yer alan EK-1’in Birinci Bölümünün dördüncü fıkrasındaki
uygulama yapılmadan önce, kredi korumasının etkisinin işleme konu varlığa uygulanan risk
ağırlığına daha önce yansıtılmamış olması gereklidir.

e) Bankanın, işleme konu varlığın borçlusu hakkında hukuki süreç başlatmak zorunda
olmaksızın, ödemeleri koruma satıcısından alma hakkına sahip olması gerekir. Ödeme şartının
gerçekleşmesi halinde koruma satıcısının derhal ödeme yapması için gereken tedbirlerin alın-
ması gerekir.

f) Sözleşmede belirtilen ödeme şartının gerçekleşmesi halinde, kredinin finansal koruma
sağlanan kısmından kaynaklanacak tüm kayıplarının karşılanması gereklidir.

g) Ödemenin fiziki teslimatı gerektirdiği durumlarda ilgili kredinin, tahvilin veya şarta
bağlı borcun teslim edilebilirliği konusunda yasal belirsizliğin bulunmaması gerekir.
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ğ) Banka tarafından işleme konu olan dışında farklı bir varlığın teslim edilmesinin is-
tenmesi halinde bu varlığın, teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için piyasadan satın
alınmasına imkan verecek düzeyde likit olması gerekir.

h) Kredi koruma sözleşmesi şartlarının yasal olarak bağlayıcı olduğu, koruma satıcısı
ve banka tarafından yazılı olarak teyit edilir.

ı) İşleme konu varlığın borçlusu ile koruma satıcısının kredi değerliliği arasında siste-
matik risk dışındaki faktörlerden kaynaklanan yüksek korelasyon bulunmaması gerekir. Ban-
kaların, bu hususun tespit edilebilmesi için gerekli süreçlere sahip olması gerekir.

i) Temlik riskine ilişkin bir koruma sağlanması halinde, devralınan alacakların satıcısı
ile koruma satıcısının aynı risk grubunda yer almaması gerekir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(11) Banka ile karşı taraf arasında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin Birinci Bö-

lümünün yedinci fıkrasında belirtilen marj sözleşmesi olması durumunda, elde tutma süresi,
Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin İkinci Kısmının Üçüncü Bölümünün yirmiiki ilâ otu-
zuncu fıkraları dikkate alınarak belirlenen riskin marj süresine eşit olur.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kur uyumsuzluğunun bulunmaması kaydıyla, mevduat veya nakit benzeri araçlarla
teminatlı, günlük gerçeğe uygun değerine göre değerleme işlemine tâbi tutulan ve risk tutarı
Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’ye uygun olarak hesaplanan tezgahüstü türev finansal araç-
ların risk tutarlarının teminatlandırılmış kısmına yüzde sıfır risk ağırlığı uygulanır.

(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki türev finansal araçların, merkezi yönetimler veya
merkez bankalarının ihraç ettiği yüzde sıfır risk ağırlığına tabi borçlanma araçları veya Yönet-
melik uyarınca kurulu bulundukları ülkenin merkezi yönetimlerinden alacaklar gibi işlem gö-
rerek yüzde sıfır risk ağırlığına tabi tutulan kamu kuruluşlarınca ihraç edilen borçlanma araçları
ile teminatlandırılmış olması durumunda teminatlı kısma yüzde on risk ağırlığı uygulanır.

(6) Aşağıda yer alan şartlardan herhangi birinin yerine getirilmesi kaydıyla, üçüncü,
dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında yer almayan alacaklardan teminat ile aynı para birimi
cinsinden olanlara yüzde sıfır risk ağırlığı uygulanır:

a) Teminatın, mevduat veya nakit benzeri enstrüman olduğu durumlar.
b) Teminatın, merkezi yönetimler veya merkez bankalarının ihraç ettiği yüzde sıfır risk

ağırlığına tabi borçlanma araçları veya Yönetmelik uyarınca kurulu bulundukları ülkenin mer-
kezi yönetimlerinden alacaklar gibi işlem görerek yüzde sıfır risk ağırlığına tabi tutulan borç-
lanma araçları olduğu ve gerçeğe uygun değerinin asgari yüzde yirmi oranında iskonto edildiği
durumlar.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Banka ile karşı taraf arasında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin Birinci Bölümünün ye-
dinci fıkrasında belirtilen marj sözleşmesi olması durumunda, elde tutma süresi, Yönetmeliğin
ekinde yer alan EK-2’nin İkinci Kısmının Üçüncü Bölümünün 22 ilâ 30 uncu fıkraları dikkate
alınarak belirlenen riskin marj süresine eşit olur.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Banka ile karşı taraf arasında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin Birinci Bölümünün ye-
dinci fıkrasında belirtilen marj sözleşmesi olması durumunda, elde tutma süresi, Yönetmeliğin
ekinde yer alan EK-2’nin İkinci Kısmının Üçüncü Bölümünün yirmiiki ilâ otuzuncu fıkraları
dikkate alınarak belirlenen riskin marj süresine eşit olur.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“d) Pozisyon verisinin doğruluğu ve eksiksiz olması.”
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MADDE 24 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 46 – (1) Standart Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı için EK-1’de belirtilen vo-

latilite ayarlamaları, günlük yeniden değerleme yapılması durumunda uygulanır. İçsel Tahmin-
lere Dayalı Volatilite Ayarlaması Yaklaşımında volatilite ayarlamaları için içsel tahminlerin
kullanılması durumunda, söz konusu ayarlamaların öncelikle günlük yeniden değerlemeler
esas alınarak hesaplanması gerekir. Her iki volatilite ayarlaması yaklaşımında da yeniden de-
ğerlemenin günlük olarak yapılmaması durumunda, volatilite ayarlamaları;

a) “H”, uygulanacak volatilite ayarlamasını,
b) “HM”, günlük yeniden değerleme için öngörülen volatilite ayarlamasını,
c) “NR”, yeniden değerlemeler arasında fiilen geçen iş günü sayısını,
ç) “TM”, söz konusu işlem türü için öngörülen elde tutma süresini
ifade etmek üzere aşağıda yer alan formül kullanılarak artırılır.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“f) Sözleşmede, karşı tarafın nakit veya menkul kıymetleri teslim etme veya marj ya-
tırma yükümlülüğünü ya da diğer yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde işlemin derhal
iptal edilebileceğine ilişkin hüküm bulunması. Müflis olup olmadığına bakılmaksızın karşı ta-
rafın temerrüdü halinde, teminata el koyarak derhal nakde dönüştürme hakkının olması gerekir.
Bahse konu hakkın, herhangi bir şekilde kısıtlanmamış ve hukuken uygulanabilir olması ge-
rekir.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) Risk ağırlıklı tutarın Temel İDD Yaklaşımı kapsamında hesaplanmasında risk ağır-
lığı uygulanacak tutar belirlenirken aksi belirtilmedikçe teminatın etkisi dikkate alınmaz. Temel
İDD Yaklaşımı kapsamında THK* efektif THK’yı ifade etmek üzere, Kredi Riskine Esas Tu-
tarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında
yapılan hesaplamalarda THK olarak dikkate alınır ve aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

THK* = THK x (K*/K)
Formülde:
a) "THK", kredinin teminatlandırılmaması halinde Temel İDD Yaklaşım uyarınca uy-

gulanacak olan THK’yı,
b) "K", 40 ıncı maddenin birinci fıkrasında yer alan risk tutarını,
c) "K*", 40 ıncı maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan alacağın tam ayar-

lanmış değerini,
ifade eder.”
MADDE 27 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – (1) Bu maddenin iki ilâ dördüncü fıkraları esas alınarak hesaplanan

THK*, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplan-
masına İlişkin Tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalarda THK olarak dikkate alınır.

(2) Teminatın değerinin (T), risk tutarına (K) oranının dördüncü fıkrada yer alan tabloda
belirtilen T* eşik seviyesinin altında olduğu durumlarda, THK*, karşı tarafa kullandırılan te-
minatlandırılmamış krediler için Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı
Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalardaki THK de-
ğeridir. Gayrinakdi kredi ve taahhütler için teminatın değerinin (T) risk tutarına (K) oranı
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belirlenirken, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile He-
saplanmasına İlişkin Tebliğin ekinde yer alan EK-1’in Üçüncü Bölümünde belirtilen dönüş-
türme oranları yerine yüzde yüz oranı kullanılır.

(3) Teminatın değerinin (T) risk tutarına (K) oranının, dördüncü fıkrada yer alan tabloda
belirtilen T** seviyesini geçtiği durumlarda, THK*, ilgisine göre dördüncü fıkradaki tabloda
yer alan değerdir. Teminatın değerinin risk tutarına oranının T* ile T** seviyesi arasında kal-
ması halinde, ilgili alacak, T** seviyesine ulaşılan kısım ve kalan kısım olmak üzere iki ayrı
alacak gibi ele alınır. THK* değeri olarak, T** seviyesine ulaşılan kısım için dördüncü fıkradaki
tabloda yer alan değer, kalan kısım için ise yüzde kırk beş oranı kullanılır. T** seviyesine
ulaşan kısım teminatın değerinin T** değerine bölünmesi suretiyle bulunur.

(4) T* ve T** seviyeleri ile alacakların teminatlı kısımları için uygulanacak THK* de-
ğerleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

(5) Bankanın ikamet/ticari amaçlı gayrimenkul üzerinde sadece bir ipoteğinin bulun-
ması durumunda, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen T değeri ipotek tutarı ile gayrimenkulün
kullanılabilir değerinden küçük olanıdır. Gayrimenkulün kullanılabilir değeri;

a) İpotek birinci derecede ise; gayrimenkulün değerinin bankanın ipotek derecesindeki
payı ile çarpılması sonucu elde edilen değerini,

b) İpotek birinci dereceden farklı ise; gayrimenkulün değerinden kendinden önceki de-
recelerde yer alan boş veya başka taraflar lehine tesis edilmiş ipotek tutarları düşüldükten sonra
kalan değerin bankanın bu derecedeki ipotek payı ile çarpılması sonucu elde edilen değerini,

ifade eder.
(6) Bankanın, ikamet/ticari amaçlı gayrimenkul üzerinde birden fazla ipoteğinin bu-

lunması durumunda, bankanın ipotek derecelerindeki ipotek tutarları ile gayrimenkulün kulla-
nılabilir değerleri, ipotek derecesi bazında karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda küçük
olan tutarlar dikkate alınır ve bunların toplamı ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen T değerini
oluşturur. İpotek derecesi bazında, gayrimenkulün kullanılabilir değeri bulunurken aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:

a) Bir gayrimenkul üzerine silsile halinde ve ipotek derecelerini başka bir taraf ile pay-
laşmadan ipotek konulması durumunda, bu silsiledeki tüm ipotekler derecesine bakılmaksızın
silsilenin en iyi derecesinde kabul edilir.

b) Bankanın ipotek dereceleri arasında başka bir tarafın ipoteğinin varlığı halinde, gay-
rimenkulün değerinden, kendisi dâhil daha önceki derecelerdeki ipotek tutarlarının düşülmesi
gerekir. ”
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MADDE 28 – Aynı Tebliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 50 – (1) Risk ağırlıklı tutarın ve beklenen kayıp tutarının Temel İDD Yak-

laşımı çerçevesinde hesaplandığı ve bir alacağın finansal teminatlar yanında dikkate alınabilir
diğer teminatlarla teminatlandırıldığı durumlarda, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelen-
dirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin ekinde yer alan EK-1 kapsa-
mında yapılan hesaplamalarda dikkate alınacak THK* değeri ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri
esas alınarak hesaplanır.

(2) 40 ıncı madde kapsamında hesaplanan alacağın volatilite ayarlı risk tutarının, her
bir kısmı yalnızca tek bir teminat türü ile teminatlandırılacak şekilde, dikkate alınabilir finansal
teminat kapsamındaki kısım, ticari işlemlerden kaynaklanan finansal alacaklarla teminatlı kı-
sım, ticari veya ikamet amaçlı gayrimenkul ile teminatlı kısım, diğer dikkate alınabilir teminat
kapsamındaki kısım ve teminatsız kısım olarak ayrıştırılması gerekir.

(3) Birden fazla teminat türünün kullanıldığı durumda, ikamet amaçlı gayrimenkul, ti-
cari amaçlı gayrimenkul ve diğer teminatların toplam teminat değerinin, finansal teminatlar ve
ticari işlemlerden kaynaklanan finansal alacakların ayarlanmış değerleri düşüldükten sonra ka-
lan risk tutarına oranının yüzde otuzdan az olması halinde, bu teminatlar dikkate alınmaz. Bu
fıkra uygulamasında, finansal teminatların ayarlanmış değerleri 40 ıncı maddenin birinci fıkrası
uyarınca; ticari işlemlerden kaynaklanan finansal alacakların ayarlanmış değerleri, bu alacak-
ların toplam değerinin 49 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan tabloda belirtilen ilgili
T** oranına bölünmesi suretiyle belirlenir.

(4) Alacağın her bir kısmına ilişkin THK* değeri, bu Tebliğin ilgili hükümleri çerçeve-
sinde ayrı ayrı hesaplanır.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 51 – (1) Başka bir banka veya aracı kuruma yatırılan mevduat ya da nakit

benzeri kıymetler, 25 inci maddenin birinci fıkrasında aranan şartları taşıması kaydıyla, diğer
bir banka tarafından sağlanan garantiler gibi dikkate alınabilir.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu maddenin uygulanmasında alacağın korunan kısmı (GA) 55 inci maddenin bi-
rinci fıkrasına göre hesaplanan değerdir. Alacağın risk tutarı (K) Kredi Riskine Esas Tutarın
İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin ekinde yer alan
EK-1’in Üçüncü Bölümüne göre hesaplanan tutardır. Alacağın risk tutarı (K) belirlenirken,
Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına
İlişkin Tebliğin ekinde yer alan EK-1’in Üçüncü Bölümünde yer alan dönüştürme oranları ye-
rine yüzde yüz oranı uygulanır.”

“(4) Bu maddenin uygulanmasında, alacağın korunan kısmı için koruma sağlayıcısının,
koruma altına alınmamış kısmı için ise borçlunun risk ağırlığı formülü kullanılır.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki ticari işlemlerden kay-
naklanan finansal alacaklar için alacak tutarı, alacakların değeri olarak kabul edilir.”

MADDE 32 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 33 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2014 29111
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
KREDİ RİSKİNE ESAS TUTARIN İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI

YAKLAŞIMLAR İLE HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bankaların İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yakla-

şımlar kullanarak kredi riskine esas tutar hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun

43, 45 ve 93 üncü maddeleri ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlen-
dirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Ana ortaklık: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ana ortaklığı,
b) Aracı kurum: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan aracı kurumu,
c) Artık risk: Kullanılan kredi riski azaltım tekniklerinin beklenildiği kadar etkin ol-

mamasından kaynaklanan riskleri,
ç) Asgari kiralama ödemeleri: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan asgari kira

ödemelerini,
d) Bağlı ortaklık: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bağlı ortaklığı,
e) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
f) Beklenen kayıp (BK): Bir yıllık dönemde, alacağın değerinin azalması veya karşı ta-

rafın muhtemel temerrüdü nedeniyle kaybedilmesi beklenen tutarın alacağın temerrüt anındaki
bakiyesine oranını,

g) Birincil alacaklar: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan birincil alacakları,
ğ) BKET: Beklenen kaybın en iyi tahminini,
h) Derecelendirme sistemi: Belirli bir alacak türü için kredi riskinin değerlendirilmesi,

alacakların derecelendirme notlarının ve havuzlarının belirlenmesi, temerrüt ve kayıp tahmin-
lerinin sayısallaştırılması için kullanılan tüm yöntem, prosedür, kontrol, veri toplanma ve bilgi
yönetimi sistemlerini,

ı) Destek hizmeti kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan destek hizmeti
kuruluşunu,

i) Dönüştürme oranı: Temel İDD Yaklaşımı kapsamında Kurumca belirlenen, Gelişmiş
İDD Yaklaşımı kapsamında banka tarafından tahmin edilen gayrinakdi kredi ve taahhütlerin
nakdi krediye dönüşme oranını,

j) Faaliyet birimi: Ortaklık, faaliyet alanı veya yabancı ülkelerdeki şube,
k) Finansal araç: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal aracı,
l) Finansal holding şirketi: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal holding

şirketini,
m) Finansal kuruluş: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal kuruluşu,
n) Gelişmiş İDD Yaklaşımı: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan Gelişmiş

İDD Yaklaşımını,
o) İçsel derecelendirmeye dayalı (İDD) yaklaşımlar: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde

tanımlanan İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımları,
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ö) İhbarlı limit: Banka tarafından belirlenen ve müşterinin bilgisi dahilinde olan kredi
limitini,

p) İkincil alacaklar: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan ikincil alacakları,
r) İpotek teminatlı menkul kıymet: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan ipotek

teminatlı menkul kıymeti,
s) Kamu kuruluşu: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan kamu kuruluşunu,
ş) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
t) Kayıp: Kredinin tahsiliyle ilgili önemli derecedeki zaman değeri etkisi dahil iskonto

etkileri ile önemli derecedeki doğrudan ve dolaylı giderler de dâhil ekonomik kaybı,
u) Kolektif yatırım kuruluşu (KYK): Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan ko-

lektif yatırım kuruluşunu,
ü) Kredi değerleme ayarlamaları (KDA): Yönetmeliğe ekli Ek-2’de tanımlanan kredi

değerleme ayarlamalarını,
v) Kredi derecelendirme kuruluşu (KDK): Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan

kredi derecelendirme kuruluşunu,
y) Kredi riski azaltımı: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi riski azaltı-

mını,
z) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
aa) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
bb) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde

tanımlanan küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri,
cc) Menkul kıymetleştirme: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan menkul kıy-

metleştirmeyi,
çç) Merkezi yönetim: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkezi yönetimi,
dd) Ödeme şartı: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan ödeme şartını,
ee) Özel netleştirme sözleşmesi: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan özel net-

leştirme sözleşmesini,
ff) Özkaynak: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan özkaynağı,
gg) Referans varlık: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan referans varlığı,
ğğ) Spesifik ters eğilim riski: Yönetmeliğe ekli Ek-2’de tanımlanan spesifik ters eğilim

riskini,
hh) Standart Yaklaşım: Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yaklaşımı,
ıı) Temerrüt olasılığı (TO): Karşı tarafın bir yıllık süre içerisinde temerrüde düşme ola-

sılığını,
ii) Temerrüt halinde kayıp (THK): Karşı tarafın temerrüdünden kaynaklanan kaybın,

temerrüt anındaki bakiyeye oranını,
jj) Temlik riski: Borçluya yapılacak nakdi ödemeler veya transfer edilecek haklar do-

layısıyla devralınan alacak tutarının azalması ihtimalini,
kk) Temel İDD Yaklaşımı: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan Temel İDD

Yaklaşımını,
ll) Türev finansal araçlar: Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen

sözleşmeleri,
mm) Teşkilatlanmış borsalar: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan teşkilatlan-

mış borsaları,
nn) Yönetmelik: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirmesine

İlişkin Yönetmeliği,
oo) Volatilite: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan volatiliteyi
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlara İlişkin Genel Hususlar

İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlara ilişkin izin süreci
MADDE 4 – (1) İDD Yaklaşımlarının kullanım izni her bir risk sınıfı, her bir derece-

lendirme sistemi, hisse senedi yatırımları için kullanılan her bir içsel model yaklaşımı ile THK
ve dönüştürme oranı tahmini için kullanılan her bir yaklaşım bazında verilir. Başka bir denetim
otoritesi tarafından kullanımına izin verilen bir içsel derecelendirme sisteminin banka tarafından
kullanılması bu Tebliğ hükümlerinden muafiyet sağlamaz.

(2) Kredi riskine esas tutar hesaplamasında İDD Yaklaşımlarının kullanılabilmesine
Kurum tarafından izin verilmesi için, bankanın kredi riskinin yönetimi ve derecelendirmesinde
kullandığı sistemlerin sağlam ve güvenilir olması, Ek-2’de belirtilen asgari koşullar ile aşağıda
belirtilen koşulların sağlanması gereklidir:

a) Bankanın derecelendirme sistemlerinin, borçlunun ve işlemin özellikleri hakkında
anlamlı bir değerlendirme ve risk ayrıştırması yapması, risk hakkında doğru ve tutarlı nicel
tahminler üretmesi gerekir.

b) Sermaye yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan içsel derecelendirmeler ile temer-
rüt ve kayıp tahminleri ve bunlarla ilişkili sistem ve süreçlerin, bankanın risk yönetimi, karar
alma, kredi onayı, sermayenin banka içindeki tahsisi ve kurumsal yönetim süreçlerinde asli bir
rol oynaması gerekir.

c) Bankada, derecelendirme sistemlerinden sorumlu, risk yönetimi birimi altında bir
kredi riski kontrol biriminin bulunması gerekir.

ç) Bankanın, risk ölçüm ve yönetim sürecini etkin bir şekilde desteklemek için ilgili
tüm veri ve bilgileri toplaması ve saklaması gerekir.

d) Bankanın, derecelendirme sistemlerini ve bunların tasarımına ilişkin mantıksal ge-
rekçeleri yazılı hale getirmesi ve derecelendirme sistemlerinin validasyonunu gerçekleştirmesi
gerekir.

e) Bankanın, derecelendirme sistemlerini ve hisse senetleri için içsel model yaklaşım-
larını kullanmak üzere Kuruma başvuru yapmadan önce; her bir derecelendirme sistemi ve
içsel model yaklaşımının validasyonunu yeterli bir süre boyunca gerçekleştirmiş, bu süre zar-
fında bu derecelendirme sistemleri ve içsel model yaklaşımlarının, söz konusu derecelendirme
sistemleri ve içsel model yaklaşımlarının uygulama alanlarına uygunluğunu değerlendirmiş ve
değerlendirmeler neticesinde gerekli değişikleri yapmış olması gerekir.

f) Banka, İDD Yaklaşımları çerçevesinde risk parametrelerine ilişkin tahminlerini kul-
lanarak sermaye yeterliliği hesaplayabiliyor olması gerekir.

g) Bankanın, derecelendirme sistemi kapsamındaki her bir alacağı bir derecelendirme
notuna veya havuzuna eşleştirmiş ve eşleştirmeye devam ediyor olması gerekir. Bankanın,
hisse senedi yatırımları için kullandığı içsel model yaklaşımları kapsamına giren her bir hisse
senedi yatırımını ilgili modele dâhil etmiş ve dahil etmeye devam ediyor olması gerekir.

ğ) Derecelendirme sistemlerinin çıktılarının, izin başvurusundan önceki son üç yıl bo-
yunca Risk Merkezine raporlanmış olması gerekir.

(3) İDD Yaklaşımlarının kullanılması için aranan şartlar, üçüncü taraflardan satın alınan
model veya derecelendirme sistemleri için de aranır.

(4) Derecelendirme sistemlerinin Kuruma yapılacak izin başvurusundan önce, risk yö-
netimi amacıyla en az üç yıldır kullanılıyor olması ve bu süre zarfında Ek-2’de belirtilen asgari
koşullara büyük ölçüde uyumlu olması şarttır. Uyumluluğun ispatlanabilmesi için içsel dere-
celendirmelere ilişkin bilgilerin kullanıldığını gösteren güvenilir kayıtlar tutulur. Derecelen-
dirme sistemlerinde zaman içerisinde yapılan iyileştirmeler asgari üç yıl kullanılma şartına
uyumsuzluk oluşturmaz.

(5) Gelişmiş İDD Yaklaşımının kullanılabilmesi için, Kuruma yapılacak izin başvuru-
sundan önce THK ve dönüştürme oranı tahminlerinin risk yönetimi amacıyla en az üç yıldır
kullanılıyor olması ve bu süre zarfında Ek-2’de belirtilen asgari koşullara büyük ölçüde uyumlu
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olması şarttır. Uyumluluğun ispatlanabilmesi için bu tahminlere ilişkin bilgilerin kullanıldığını
gösteren güvenilir kayıtlar tutulur. Bu tahminlere ilişkin modellerde zaman içerisinde yapılan
iyileştirmeler asgari üç yıl kullanılma şartına uyumsuzluk oluşturmaz.

(6) İDD Yaklaşımları kullanım izni bulunan bir bankanın, bir derecelendirme sistemine
ilave riskler eklemesi suretiyle söz konusu derecelendirme sisteminin uygulama alanını geniş-
letmek istemesi durumunda, ilave edilen risklerin söz konusu sistemin uygulama alanının mev-
cut kapsamından önemli ölçüde değiştiği ve bankanın tecrübesinin dâhil edilen riskler için ye-
terli olmadığı durumda dördüncü ve beşinci fıkralardaki şartların eklenen riskler için tekrar
sağlanması gerekir.

(7) Derecelendirme sistemlerinde ve hisse senedi yatırımları için kullanılan içsel model
yaklaşımlarında ve bu sistemler ile yaklaşımların uygulama alanlarında önemli değişiklikler
yapılması Kurumun iznine tabidir. Bir alacak türü için geliştirilen derecelendirme sisteminin
uygulama alanının, söz konusu alacak türünden tüm alacakları kapsaması gerekir.

(8) Derecelendirme sistemlerinde ve hisse senedi yatırımları için kullanılan içsel model
yaklaşımlarında yapılan her türlü değişiklik Kuruma bildirilir.

İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların uygulanması
MADDE 5 – (1) 9 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İDD Yaklaşımları

konsolide ve konsolide olmayan bazda tüm alacaklar için uygulanır.
(2) İDD Yaklaşımları Kurumdan izin alınması kaydıyla;
a) Ortaklıklar bazında,
b) Banka ya da ortaklıklarında yer alan 6 ncı maddede belirtilen risk sınıfları bazında,
c) Perakende alacaklar için, Ek-1’in Birinci Bölümünün on ilâ on üçüncü fıkralarında

geçen farklı korelasyonlara tekabül eden alacak kategorileri bazında,
ç) Temel İDD Yaklaşımından Gelişmiş İDD Yaklaşımına geçilirken THK veya dönüş-

türme oranı parametreleri bazında
kademeli olarak uygulanabilir. İDD Yaklaşımlarının kademeli olarak uygulanabilmesi

için Kuruma yapılan izin başvurusunda, konsolide olan ve konsolide olmayan bazda olmak
üzere, İDD Yaklaşımı kullanım izni talep edilen alacaklar için bu yaklaşımla hesaplanan risk
ağırlıklı tutarın, bu tutar ile bunun dışında kalan alacaklar için Standart Yaklaşımla hesaplanan
risk ağırlıklı tutar toplamına oranının asgari %50 olması gerekir. Bu hesaplamaya, 9 uncu mad-
de uyarınca Standart Yaklaşımın kullanıldığı risk sınıfı ve alacaklar ile merkezi karşı taraflarla
yapılan ve risk ağırlıklı tutarı Yönetmeliğe ekli Ek-4’de yer alan hükümler kapsamında hesap-
lanan işlemler dahil edilmez. Söz konusu oranın banka bazında farklılaştırılmasına Kurum yet-
kilidir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen oranın izin alınmasını takip eden iki yıl sonunda asgari %70
olacak şekilde, bankanın faaliyetlerinin yapısı ve ölçüsü, derecelendirme sistemlerinin yapısı
ve sayısı dikkate alınarak bankaca belirlenen ve Kurumca uygun görülen bir süre içerisinde
%100 olması gerekir. Kademeli uygulama, Kurumun belirlediği şartlara tâbi olarak yürütülür.
Kademeli uygulamada, sadece daha düşük sermaye yükümlülüğü hesaplanması amacına yö-
nelik seçici tercihler yapılamaz.

(4) Herhangi bir risk sınıfı için İDD Yaklaşımını kullanan bir banka, diğer aktifler risk
sınıfı ile 9 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla hisse senedi yatırımları risk sınıfı için
kademeli geçiş uygulanmaksızın İDD Yaklaşımını kullanır.

Risklerin İDD Yaklaşımı kapsamında sınıflandırılması
MADDE 6 – (1) Maruz kalınan riskler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır ve bu sınıflan-

dırma zaman içinde tutarlı olarak uygulanır:
a) Merkezi yönetimlerden ve merkez bankalarından alacaklar,
b) Bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar,
c) Kurumsal alacaklar,
ç) Perakende alacaklar,
d) Hisse senedi yatırımları,
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e) Menkul kıymetleştirme pozisyonları,
f) Diğer aktifler.
(2) Aşağıda belirtilen alacaklar, merkezi yönetimlerden ve merkez bankalarından ala-

caklar risk sınıfına dâhil edilir:
a) Yönetmeliğe ekli Ek-1’de yer alan hükümler uyarınca merkezi yönetimlerden ala-

caklar olarak değerlendirilen, bölgesel ve yerel yönetimlerden alacaklar ile kamu kuruluşla-
rından alacaklar.

b) Yönetmeliğe ekli Ek-1’de yer alan hükümler uyarınca %0 risk ağırlığı uygulanan
çok taraflı kalkınma bankalarından ve uluslararası teşkilatlardan alacaklar.

(3) Aşağıda belirtilen alacaklar, bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar risk sınıfına
dâhil edilir:

a) Kurum veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanan sermaye yeterliliğine
muadil sermaye yeterliliği uygulamasına tabi yurtdışı bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar.

b) Yönetmeliğe ekli Ek-1’de yer alan hükümler uyarınca merkezi yönetimlerden ala-
caklar kapsamında değerlendirilmeyen, bölgesel ve yerel yönetimlerden alacaklar ile kamu ku-
ruluşlarından alacaklar.

c) Yönetmeliğe ekli Ek-1’de yer alan hükümler uyarınca bankalar ve aracı kurumlardan
alacaklar olarak değerlendirilen finansal kuruluşlardan alacaklar.

ç) Yönetmeliğe ekli Ek-1’de yer alan hükümler uyarınca %0 risk ağırlığı uygulanmayan,
çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar.

(4) Bir alacağın perakende alacaklar risk sınıfına dahil edilebilmesi için aşağıda belir-
tilen koşulların sağlanması gereklidir:

a) Alacağın aşağıda yer alan alacaklardan biri olması:
1) Gerçek kişilerden olan alacaklar.
2) Bankanın ve konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarının

KOBİ’den ve KOBİ’nin dahil olduğu risk grubundan olan toplam risk tutarının brüt tahsili
gecikmiş alacaklar dâhil 2,75 milyon TL’yi geçmemesi şartıyla KOBİ’lerden olan alacaklar.

3) Borçlunun ikamet etmesi şartıyla, ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminat-
landırılmış alacaklar.

b) Alacağın bankanın risk yönetimi uygulamalarında zaman içerisinde tutarlı ve benzer
şekilde takip edilmesi.

c) Alacağın kurumsal alacaklarda olduğu kadar münferiden yönetilmemesi.
ç) Alacağın benzer şekilde yönetilen çok sayıda alacaktan oluşan bir portföyün parçası

olması.
(5) Dördüncü fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen sınırın hesabında,

gayrinakdi krediler ile taahhütler dönüştürme oranları uygulandıktan sonraki tutarları üzerinden,
türev işlemler pozitif gerçeğe uygun değerleri üzerinden, repo işlemleri, menkul kıymet veya
emtia ödünç verme/alma işlemleri pozitif net alacak tutarları üzerinden dikkate alınır.

(6) Perakende asgari finansal kiralama alacaklarının bugünkü değeri perakende alacak
olarak sınıflandırılır.

(7) Aşağıda belirtilen varlıklar, hisse senedi yatırımları risk sınıfına dâhil edilir:
a) İkincil alacak niteliğinde olan ve borçlanma aracı olmayan menkul kıymetler,
b) Ekonomik özellikleri (a) bendinde tanımlanan alacaklara benzeyen borçlanma araç-

ları, ortaklık payları ile türev finansal araçlar.
(8) KYK'ya yapılan yatırımlar ile KYK'ya ilişkin taahhütler hisse senedi yatırımları

risk sınıfında değerlendirilir.
(9) Aşağıdaki şartların tamamını sağlayan alacaklar, kurumsal alacaklar risk sınıfı içinde

proje finansmanı, maddi duran varlık finansmanı, emtia finansmanı, gelir getiren gayrimenkul
finansmanı ve volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanı şeklinde sınıflandırılmak üzere
ihtisas kredileri olarak ayrıca tanımlanır:

a) Alacağın, özel olarak fiziki varlıkların finanse edilmesi ve/veya işletilmesi amacıyla
tesis edilmiş bir işletmeye kullandırılmış olması,
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b) Sözleşme hükümleri gereğince bankanın, finanse edilen varlıklar veya bu varlıkların
yarattığı gelir üzerinde önemli kontrolünün olması,

c) Alacağın geri ödemesinin, borçlunun diğer kaynaklarından ziyade, finanse edilen
varlıklardan elde edilen gelirlerden yapılıyor olması,

ç) Borçlunun sahip olduğu başka önemli varlık veya faaliyetinin olmaması ya da az ol-
ması sebebiyle finanse edilen varlıklardan elde ettiği gelir dışında borcu geri ödeme olanağının
az olması ya da hiç olmaması.

(10) Yeni bir projenin finansmanını ya da mevcut bir projenin yeniden finansmanını
sağlayan, geri ödeme kaynağı ve teminat olarak öncelikle projeden elde edilecek gelirin kul-
lanıldığı alacaklar proje finansmanı olarak sınıflandırılır.

(11) Fiziksel varlıkların ediniminin finanse edilmesi amacıyla sağlanan ve geri ödemesi
finanse edilen ve bankaya rehin veya temlik edilen varlıkların kiralama ya da finansal kiralama
faaliyetleriyle yarattığı nakit akışlarına bağlı olan alacaklar maddi duran varlık finansmanı ola-
rak sınıflandırılır.

(12) Borsada işlem gören emtia rezervlerinin, stoklarının veya alacaklarının finanse
edilmesi amacıyla sağlanan ve geri ödemesi emtianın satışından elde edilen gelire bağlı olan
kısa vadeli alacaklar emtia finansmanı olarak sınıflandırılır.

(13) Gayrimenkullerin finanse edilmesi amacıyla sağlanan, geri ödeme kaynağı ve borç-
lunun temerrüdü halinde tahsilat kaynağı olarak gayrimenkulün kiralanmasından ya da satı-
şından elde edilen nakit akışlarının kullanıldığı alacaklar gelir getiren gayrimenkul finansmanı
olarak sınıflandırılır. Borçlunun, finansmanı yapılan gelir getiren gayrimenkul dışında başka
gelir kaynaklarının bulunması, dokuzuncu fıkranın (ç) bendinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(14) Kayıp oranlarındaki volatilitesi diğer ihtisas kredileriyle kıyaslandığında göreli
olarak daha yüksek olan ve ticari amaçlı gayrimenkullerin finanse edilmesi amacıyla sağlanan
alacaklar volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanı olarak sınıflandırılır. Kurum tara-
fından belirlenmediği sürece Türkiye'de bulunan gayrimenkullerin finansmanı için sağlanan
krediler, volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanı kapsamında sınıflandırılamaz. Ya-
bancı ülke otoritelerince volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanı kapsamına sokulan
gayrimenkuller bu sınıfta değerlendirilir.

(15) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen risk sınıflarından her-
hangi birine dâhil edilmeyen alacaklar aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen kurumsal alacaklar
sınıfında değerlendirilir.

(16) Diğer aktifler risk sınıfı, kredi niteliği taşımayan aktifler ile karşı tarafı tespit edi-
lemeyen alacaklardan oluşur. Kiralanan varlıkların kalıntı değeri Ek-1’in Üçüncü Bölümünün
sekizinci fıkrasında tanımlanan kiralanan varlıklar kapsamına dâhil edilmemiş ise diğer aktifler
risk sınıfında değerlendirilir.

(17) Bir alacak grubu için ‘n’inci temerrüt olayının ödeme şartını tetikleyeceği bir kredi
koruması sağlanmasından kaynaklanan alacaklar, korumaya konu varlıkların ilişkili olduğu
risk sınıfına dâhil edilir. Ancak, korumaya konu varlıkların farklı risk sınıflarında yer alması
halinde kredi koruması sağlanmasından kaynaklanan alacaklar kurumsal alacaklar risk sınıfına
dâhil edilir.

Risk ağırlıklı tutar hesaplaması
MADDE 7 – (1) Alım satım hesaplarında yer alan veya 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca özkay-
nak hesaplamasında indirim kalemi olarak dikkate alınan kalemler hariç olmak üzere 6 ncı
maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (d) ve (f) bentlerindeki risk sınıflarında yer alan alacakların
risk ağırlıklı tutarları ile izlendiği hesaba bakılmaksızın karşı taraf kredi riski hesaplanan iş-
lemlerin risk ağırlıklı tutarları Ek-1’in Birinci Bölümünün bir ilâ otuz ikinci fıkralarında yer
alan hükümlere uygun olarak hesaplanır.

Sayfa : 214                             RESMÎ GAZETE                                 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511



(2) Kredi riski için risk ağırlıklı tutar TO, THK, risk tutarı ve vade parametrelerine da-
yanılarak hesaplanır. TO, THK ve vade Ek-1’in İkinci Bölümünde; risk tutarı ise Ek-1’in Üçün-
cü Bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde hesaplanır.

(3) Merkezi yönetimlerden ve merkez bankalarından alacaklar, bankalar ve aracı ku-
rumlardan alacaklar ile kurumsal alacaklar risk sınıflarına dâhil alacaklara ilişkin TO tahminleri,
içsel olarak hesaplanır. Bu risk sınıfları için Temel İDD Yaklaşımının kullanılması halinde Ek-1’in
İkinci Bölümünün yedinci fıkrasında belirtilen THK değerleri ve Ek-1’in Üçüncü Bölümünde
belirtilen dönüştürme oranları; Gelişmiş İDD Yaklaşımının kullanılması halinde içsel THK ve
dönüştürme oranı tahminleri kullanılır.

(4) Kurumsal alacaklara ilişkin risk ağırlıklı tutar hesaplamasında Temel İDD Yaklaşımı
veya Gelişmiş İDD Yaklaşımından hangisi kullanılıyorsa ihtisas kredilerine ilişkin risk ağırlıklı
tutar hesaplamasında da bu yaklaşım kullanılır. Volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finans-
manına ilişkin risk ağırlıklı tutar hesaplamasında Temel İDD Yaklaşımı veya Gelişmiş İDD
Yaklaşımının kullanılması durumunda Ek-1’in Birinci Bölümünün altıncı fıkrasında belirtilen
korelasyon formülü kullanılır. Volatilitesi yüksek ticari gayrimenkul finansmanına ilişkin risk
ağırlıklı tutar hesaplamasında Gelişmiş İDD Yaklaşımının kullanılabilmesi için gelir getiren
gayrimenkul finansmanına ilişkin risk ağırlıklı tutar hesaplamasında da bu yaklaşımın kulla-
nılıyor olması gerekir. İhtisas kredilerinin alt gruplarının bir veya birden fazlası için TO he-
saplayamayan ya da TO tahminlerini Ek-2’de belirtilen asgari koşullara uygun olarak yapa-
mayan bankalarca risk ağırlıklı tutar hesaplamaları Ek-1’in Birinci Bölümünün yedinci fıkrası
çerçevesinde ve Ek-3 baz alınarak yapılır.

(5) Perakende alacaklar risk sınıfına dâhil alacak havuzlarına ilişkin TO, THK ve dönüş-
türme oranı tahminleri içsel olarak hesaplanır.

(6) Devralınan alacakların kredi riski, bu alacaklara ilişkin temerrüt ve temlik riskinden
oluşur. Devralınan alacaklardan kaynaklanan temlik riskine ilişkin risk ağırlıklı tutarlar, Ek-1’in
Birinci Bölümünün otuz üçüncü fıkrasında yer alan hükümlere uygun olarak hesaplanır. Dev-
ralınan karma havuzlarda bulunan alacakların risk sınıflarının ayrıştırılamadığı durumda bu
alacaklara en yüksek sermaye yükümlülüğü doğuracak risk ağırlığı uygulanır.

(7) Hisse senedi yatırımları sınıfına dâhil edilen varlıkların risk ağırlıklı tutarları Ek-1’in
Birinci Bölümünün on yedi ilâ yirminci fıkralarında belirtilen Basit Risk Ağırlığı Yaklaşımı
ya da Kurumdan izin almak kaydıyla aynı Bölümün yirmi bir ilâ yirmi üçüncü fıkralarında be-
lirtilen TO/THK Yaklaşımı veya aynı Bölümün yirmi dört ile yirmi beşinci fıkralarında belir-
tilen İçsel Modeller Yaklaşımı kullanılarak hesaplanır. TO/THK Yaklaşımının kullanılabilmesi
için hisse senedi yatırımları dışındaki diğer riskler için Gelişmiş İDD Yaklaşımının uygulanıyor
olması şarttır. İçsel Modeller Yaklaşımı kullanılırken Ek-2’nin elli yedi ilâ elli dokuzuncu fık-
ralarında belirtilen asgari koşulların sağlanması şarttır. Bu koşullara uygunluğun kaybedilmesi
halinde Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükümleri uygulanırken uyumsuzluk giderilene kadar
Basit Risk Ağırlığı Yaklaşımı kullanılır. KYK'ya yapılan yatırımların risk ağırlıklı tutarları Ek-1’in
yirmi altı ilâ otuz birinci fıkraları uyarınca hesaplanır.

(8) Menkul kıymetleştirme pozisyonları risk sınıfına dâhil alacaklar ile menkul kıymet-
leştirmeye konu varlıklara ilişkin risk ağırlıklı tutarlar Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk
Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğe uygun olarak hesaplanır.

(9) Kredi riski azaltım tekniklerinin kullanılması durumunda risk ağırlıklı tutarlar ve
beklenen kayıp tutarları Temel İDD Yaklaşımının kullanıldığı alacaklar için 6/9/2014 tarihli
ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ
hükümleri dikkate alınarak, Gelişmiş İDD Yaklaşımının kullanıldığı alacaklar için Ek-1 dikkate
alınarak hesaplanır.

(10) İDD Yaklaşımının kullanıldığı alacaklar için kredi korumasının kalan vadesinin
alacağın kalan vadesinden kısa olması halinde Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin
Altıncı Kısmı hükümleri uygulanır.
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Beklenen kayıp tutarı hesaplaması
MADDE 8 – (1) Beklenen kayıp tutarları Ek-1’in Birinci Bölümünün otuz dört ilâ kırk

birinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca hesaplanır.
(2) TO/THK Yaklaşımının kullanıldığı hisse senedi yatırımları ile menkul kıymetleştirme

pozisyonu dışındaki risk sınıfları için hesaplanan beklenen kayıp tutarı, 1/11/2006 tarihli ve
26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Nite-
liklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe istinaden alacaklar için ayrılan genel karşılıklar, özel karşılıklar ve diğer karşı-
lıklar toplamından çıkarılır. Bunun sonucunda negatif bir tutar elde edilmesi durumunda, bu
tutarın mutlak değeri Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca çekirdek serma-
yeden indirilir. Pozitif bir tutar elde edilmesi durumunda ise bu tutarın TO/THK Yaklaşımının
kullanıldığı hisse senedi yatırımları ile menkul kıymetleştirme pozisyonları hariç İçsel Dere-
celendirmeye Dayalı Yaklaşımların kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının
%0,6'sına kadar olan kısmı Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca katkı ser-
mayeye eklenir. Temerrüde düşmüş devralınan alacaklara yapılan iskontolar da özel karşılıklar
gibi dikkate alınır.

İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımın kullanımına ilişkin istisnalar
MADDE 9 – (1) İDD Yaklaşımlarını kullanmasına izin verilen bankalar aşağıda yer

alan risk sınıfları ve alacaklar için, Kurumdan izin almak kaydıyla risk ağırlıklı tutar hesapla-
masında Standart Yaklaşımı uygulayabilirler:

a) Önemsiz olarak değerlendirilecek faaliyet birimleri ile büyüklük ve risk profilleri
açısından önemsiz olarak değerlendirilecek risk sınıfları ya da Ek-1’in Birinci Bölümünün on
ilâ on üçüncü fıkralarında geçen farklı korelasyonlara tekabül eden perakende alacak katego-
rileri,

b) Yönetmeliğe ekli Ek-1’de yer alan hükümler uyarınca %0 risk ağırlığı uygulanan
kuruluşlara yapılan hisse senedi yatırımları,

c) Özkaynakların %10’uyla sınırlı olmak kaydıyla, ekonominin belirli sektörlerini des-
teklemek amacıyla hazırlanan yasal programlar doğrultusunda bankaya teşvik sağlanması su-
retiyle edinilen ve üzerinde belirli kamu kontrolleri ve kısıtlamaları bulunan hisse senedi yatı-
rımları,

ç) (c) bendinde belirtilen hisse senedi yatırımları hariç, bir önceki yıldaki ortalama top-
lam değeri bankanın özkaynaklarının %10’unu ya da hisse senedi yatırımı yapılan şirket veya
kuruluş sayısının on adedin altında olması halinde özkaynaklarının %5’ini geçmeyen hisse se-
nedi yatırımları.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 10 – (1) 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi

Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin
Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Raporlama yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan 3

yıllık raporlama yükümlülüğü, 1/1/2015 tarihinden itibaren kesintisiz olarak raporlama yapan
bankalar için 3 yıl süreyle aranmaz.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
MENKUL KIYMETLEŞTİRMEYE İLİŞKİN RİSK AĞIRLIKLI

TUTARLARIN HESAPLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ KISIM
Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bankaların menkul kıymetleştirme pozisyonlarından

kaynaklanan risk ağırlıklı tutarlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun

43, 45 ve 93 üncü maddeleri ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlen-
dirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Ara menkul kıymetleştirme pozisyonları: Menkul kıymetleştirmede en kıdemli (se-

nior) pozisyondan daha az kıdemli (junior) ve kredi kalitesi kademesi 1 olan herhangi bir po-
zisyondan daha az kıdemli olan ve yüzde binikiyüzelliden daha düşük risk ağırlığı uygulana-
bilecek menkul kıymetleştirme pozisyonlarını,

b) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
c) Birinci kayıp dilimi: Bir menkul kıymetleştirmede, menkul kıymetleştirmeye konu

varlıklar dolayısıyla maruz kalınan kayıpların yansıtılması suretiyle daha kıdemli dilimlere ko-
ruma sağlayan ilk dilimi,

ç) Derecelendirilmemiş pozisyon: Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından
verilmiş bir kredi derecelendirme notu bulunmayan menkul kıymetleştirme pozisyonunu,

d) Derecelendirilmiş pozisyon: Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından ve-
rilmiş bir kredi derecelendirme notu bulunan menkul kıymetleştirme pozisyonunu,

e) Erken itfa hükmü: Rotatif kredilerin menkul kıymetleştirilmesi veya rotatif menkul
kıymetleştirmeye ilişkin sözleşmede tanımlanmış belirli durumların gerçekleşmesi halinde, ih-
raç edilen menkul kıymetlerin başlangıçta belirlenen vadeden önce itfa edilmesini gerektiren
hükmü,

f) Dilim: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan dilimi,
g) Finansman bonosu ihracı yoluyla menkul kıymetleştirme programı: İflastan ari bir

özel amaçlı menkul kıymetleştirme şirketinin varlıklarına dayalı olarak başlangıç vadesi bir
yıl veya daha kısa olan finansman bonolarının ihraç edilmesi suretiyle gerçekleştirilen menkul
kıymetleştirmeyi,

ğ) Fonlanmamış kredi koruması: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan fonlan-
mamış kredi korumasını,

h) Fonlanmış kredi koruması: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan fonlanmış
kredi korumasını,

ı) Geleneksel menkul kıymetleştirme: Menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların sa-
hipliğinin menkul kıymetleri ihraç eden özel amaçlı menkul kıymetleştirme şirketine, ihraç
edilen menkul kıymetlere ilişkin ödemeler menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın yüküm-
lülüğünde olmayacak şekilde doğrudan veya ikincil katılım yoluyla devrini,
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i) İlave gelir: Menkul kıymetleştirmeye konu varlıklara ilişkin olarak özel amaçlı men-
kul kıymetleştirme şirketi tarafından tahsil edilen faiz, komisyon ve diğer gelirlerden yapılan
kupon ödemeleri, masraf ve benzeri giderler düşüldükten sonra kalan geliri,

j) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
k) Kredi Derecelendirme Kuruluşu (KDK): Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımla-

nan kredi derecelendirme kuruluşunu,
l) Kredi kalitesinin iyileştirilmesi: Bankanın bir menkul kıymetleştirme pozisyonunu

elde bulundurması veya riskini üstlenmesi suretiyle menkul kıymetleştirmenin diğer taraflarına
belirli ölçüde ilave koruma sağlamasını öngören sözleşmeyi,

m) Kredi riski azaltımı: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi riski azal-
tımını,

n) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
o) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
ö) Likidite kredisi tahsis taahhüdü: Yatırımcıların nakit akış düzenlerinin bozulmaması

amacıyla bir sözleşmeye dayalı olarak yatırımcılara fon sağlanması taahhüdünü,
p) Menkul kıymetleştirme: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan menkul kıy-

metleştirmeyi,
r) Menkul kıymetleştirmede geri çağırma opsiyonu: Menkul kıymetleştirme kurucusu

bankaya menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların veya menkul kıymetleştirme pozisyonla-
rının tümünün geri ödenmesini beklemeksizin, menkul kıymetleştirme pozisyonlarını geri ça-
ğırma hakkı veren opsiyonu,

s) Menkul kıymetleştirme kurucusu banka: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımla-
nan menkul kıymetleştirme kurucusu bankayı,

ş) Menkul kıymetleştirme pozisyonu: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan
menkul kıymetleştirme pozisyonunu,

t) Özel amaçlı menkul kıymetleştirme şirketi (ÖMKŞ): Yönetmeliğin 3 üncü madde-
sinde tanımlanan özel amaçlı menkul kıymetleştirme şirketini,

u) Özkaynak: 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan öz-
kaynakları,

ü) Rotatif krediler: Kredi bakiyesinin, müşterilerin borçlanma ve geri ödeme kararlarına
göre önceden belirlenen limitler içerisinde değişmesine izin verilen kredileri,

v) Rotatif menkul kıymetleştirme: Menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların, rotatif
olup olmadığına bakılmaksızın, menkul kıymetleştirmeye konu varlık havuzuna eklenmesi
veya çıkarılması suretiyle bir menkul kıymetleştirmenin yapısının değiştirildiği menkul kıy-
metleştirmeleri,

y) Sentetik menkul kıymetleştirme: Kredi riskinin tamamen veya kısmen kredi türevleri
veya garantiler kullanılarak transfer edildiği menkul kıymetleştirmeyi,

z) Sponsor banka: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan sponsor bankayı,
aa) Yeniden menkul kıymetleştirme: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan ye-

niden menkul kıymetleştirmeyi,
bb) Yeniden menkul kıymetleştirme pozisyonu: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde ta-

nımlanan yeniden menkul kıymetleştirme pozisyonunu,
cc) Yönetmelik: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine

İlişkin Yönetmeliği
ifade eder.
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İKİNCİ KISIM
Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Risk ağırlıklı tutarın hesaplanmasına ilişkin genel esaslar
MADDE 4 – (1) Menkul kıymetleştirme pozisyonlarının risk ağırlıklı tutarları bu Teb-

liğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, risk tutarlarına ilgili risk ağırlıklarının uygulanması
suretiyle hesaplanır. Bir işleme ilişkin risk ağırlıklı tutarın bu Tebliğ hükümlerine göre hesap-
lanmasına işlemin hukuki özelliklerinden ziyade ekonomik özelliği dikkate alınarak karar ve-
rilir. Menkul kıymetleştirmeler farklı şekillerde yapılandırılabileceğinden risk ağırlıklı tutarların
hesaplanmasında menkul kıymetleştirme pozisyonlarının hukuki özelliklerinden ziyade eko-
nomik özellikleri dikkate alınır. Geleneksel ve sentetik menkul kıymetleştirmelerin ortak özel-
liklerine sahip yapılar için de bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(2) Menkul kıymetleştirme pozisyonunun risk ağırlığının belirlenmesinde, sadece Ku-
rulca yetkilendirilen KDK’ların derecelendirmeleri dikkate alınır. Bankalar risk ağırlıklı tutar
hesaplanmasında, KDK’ların kredi derecelendirmelerini tutarlı bir şekilde ve Üçüncü Kısım
Birinci Bölüm hükümlerine uygun olarak kullanır. Kredi derecelendirmeleri yalnızca lehe yo-
rumlanacak şekilde seçici olarak kullanılamaz.

(3) Menkul kıymetleştirmede her bir dilime ilişkin tutarlar ayrı bir pozisyon olarak dik-
kate alınır. Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın dışında menkul kıymetleştirmeye kredi
koruması sağlayan bankalar koruma sağladıkları pozisyonlara yatırım yapmış gibi risk ağırlıklı
tutar hesaplar. Derecelendirilmemiş kredi kalitesinin iyileştirilmesine koruma sağlayan ban-
kaların söz konusu kredi kalitesi iyileştirmesini sağladıkları kabul edilir.

(4) Menkul kıymetleştirmeye konu varlıklar, bunlarla sınırlı kalmaksızın, krediler, taah-
hütler, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, şirketlerce ihraç edilen
borçlanma araçları ile hisse senetleri ve benzeri varlıkları içerebilir. Menkul kıymetleştirilmeye
konu varlık havuzu bir veya birden fazla varlık içerebilir.

(5) Menkul kıymetleştirme pozisyonları, bunlarla sınırlı kalmaksızın, varlığa dayalı
menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, kredi kalitesinin iyileştirilmesi, likidite
kredisi tahsis taahhüdü, kredi türevleri, faiz oranı veya dövize dayalı türev sözleşmelerini içerir.
Menkul kıymetleştirme kurucusu banka tarafından varlık olarak muhasebeleştirilen, nakit te-
minat hesapları gibi hesaplar da menkul kıymetleştirme pozisyonu olarak kabul edilir. Geri
satın alınan menkul kıymetleştirme pozisyonları, elde bulundurulan menkul kıymetleştirme
pozisyonları gibi işlem görür. Bir veya daha fazla yeniden menkul kıymetleştirme pozisyonunu
içeren riskler de yeniden menkul kıymetleştirme pozisyonu olarak değerlendirilir.

(6) Menkul kıymetleştirme pozisyonlarının risk ağırlıklı tutarı, Yönetmeliğin 4 üncü
maddesi kapsamında hesaplanacak olan bankanın risk ağırlıklı tutar toplamına dahil edilir.

Kredi riskinin transferine ilişkin genel esaslar
MADDE 5 – (1) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankalar, geleneksel menkul kıy-

metleştirmede, 7 nci madde uyarınca, menkul kıymetleştirmeye konu varlıklara ilişkin kredi
riskinin önemli bir bölümünün üçüncü taraflara transfer edilmiş olması veya bu menkul kıy-
metleştirmeyle ilgili tüm menkul kıymetleştirme pozisyonlarına yüzde binikiyüzelli risk ağırlığı
uygulamaları halinde, menkul kıymetleştirmeye konu varlıkları risk ağırlıklı tutar hesaplama-
sının dışında tutabilir.

(2) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankalar, sentetik menkul kıymetleştirmede, 8 inci
madde uyarınca, menkul kıymetleştirmeye konu varlıklara ilişkin kredi riskinin önemli bir bö-
lümünün fonlanmış veya fonlanmamış kredi koruması yoluyla üçüncü taraflara transfer edilmiş
olması veya bu menkul kıymetleştirmeyle ilgili tüm menkul kıymetleştirme pozisyonlarına
yüzde binikiyüzelli risk ağırlığı uygulamaları halinde, menkul kıymetleştirmeye konu varlıklara
ilişkin risk ağırlıklı tutarı 10 uncu maddeye uygun olarak hesaplayabilir.
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(3) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankalar, elde bulundurdukları menkul kıymet-
leştirme pozisyonlarına ilişkin risk ağırlıklı tutarları bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplar.

(4) Birinci veya ikinci fıkranın uygulanmadığı hallerde, menkul kıymetleştirme pozis-
yonları için risk ağırlıklı tutar hesaplanmaz ve menkul kıymetleştirmeye konu varlıklar menkul
kıymetleştirilmemiş gibi kabul edilerek risk ağırlıklı varlık hesaplamasına dahil edilir.

Bankaların örtülü desteğe ilişkin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Bir menkul kıymetleştirmede, yatırımcıların maruz kaldıkları veya

maruz kalabilecekleri zararlarını azaltmak amacıyla önceden belirlenmiş sözleşmeden kaynak-
lanan yükümlülükler haricinde destek sağlanması örtülü destek olarak kabul edilir. Kredi ka-
litesi bozulmaya başlamış kredilerin menkul kıymetleştirmeye konu varlık havuzundan satın
alınması, varlık havuzundaki risklerin piyasa fiyatının üzerinde bir fiyatla satın alınması veya
kredi kalitelerindeki bozulmaya göre ilk kayıp dilimindeki pozisyonunun artırılması örtülü des-
tek olarak değerlendirilir.

(2) Bankalar, menkul kıymetleştirmeye örtülü destek sağlayamaz.
(3) İkinci fıkra hükmüne uymayan bankalar, ilgili pozisyonların menkul kıymetleştir-

meye konu edilmediği durumda hesaplanacak sermaye yükümlülüğü kadar sermaye bulundur-
mak zorundadır. Kurum, birden fazla kez örtülü destek sağlandığının tespit edilmesi halinde,
bankalardan uygun göreceği ilave tedbirler alınmasını isteyebilir.

(4) Menkul kıymetleştirmeye örtülü destek sağlayan bankalar, özkaynakları üzerindeki
etkileri ile birlikte bu desteği kamuya açıklar.

İKİNCİ BÖLÜM
Kredi Riskinin Önemli Bir Bölümünün Transfer Edildiğinin Kabul Edilmesine ve

Menkul Kıymetleştirmeye Konu Varlıklar için Risk Ağırlıklı Tutarların
Hesaplanmasına İlişkin Asgari Şartlar

Geleneksel menkul kıymetleştirmelerde kredi riskinin önemli bir bölümünün
transfer edildiğinin kabul edilmesine ilişkin asgari şartlar

MADDE 7 – (1) Kurumun, menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın menkul kıy-
metleştirme yoluyla risk ağırlıklı tutarında oluşacak azalmanın kredi riskinin üçüncü taraflara
transfer edilmesiyle açıklanamayacağına kanaat getirdiği haller dışında, üçüncü fıkra hüküm-
lerine ilave olarak, aşağıdaki hallerde, kredi riskinin önemli bir bölümünün üçüncü taraflara
transfer edildiği kabul edilir:

a) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın ilgili geleneksel menkul kıymetleştirme-
den doğan ara menkul kıymetleştirme pozisyonlarının risk ağırlıklı tutarları bu menkul kıy-
metleştirmedeki bütün ara menkul kıymetleştirme pozisyonlarının risk ağırlıklı tutarlarının
yüzde ellisini aşmıyorsa,

b) Ara menkul kıymetleştirme pozisyonunun bulunmadığı bir geleneksel menkul kıy-
metleştirmede menkul kıymetleştirme kurucusu banka, yüzde binikiyüzelli risk ağırlığına tabi
tutulacak menkul kıymetleştirme pozisyonlarının risk tutarının menkul kıymetleştirilmiş var-
lıkların tahmini beklenen kayıp tutarından önemli miktarda büyük olduğunu kanıtlayabiliyorsa
ve yüzde binikiyüzelli risk ağırlığına tabi tutulacak menkul kıymetleştirme pozisyonlarının
risk tutarının yüzde yirmisinden fazlasını elinde bulundurmuyorsa.

(2) Birinci fıkraya alternatif olarak, menkul kıymetleştirme kurucusu banka sermaye
yükümlülüğünde menkul kıymetleştirme yoluyla gerçekleştirilen azalmanın kredi riskinin
üçüncü taraflara transfer edilmesi yoluyla sağlandığını ispatlayabilmesi ve Kurumun, üçüncü
fıkra hükümlerine ilave olarak, aşağıdaki koşulların sağlandığını onaylaması halinde kredi ris-
kinin önemli bir bölümünün üçüncü taraflara transfer edildiği kabul edilir:

a) Menkul kıymetleştirme kurucusu banka risk transferinin değerlendirilmesi için riske
duyarlı uygun politika ve metodolojilere sahipse,
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b) Menkul kıymetleştirme kurucusu banka, kredi riskinin üçüncü taraflara transfer edil-
mesinin aynı zamanda bankanın içsel risk yönetimi ve içsel sermaye dağılımı amaçlarıyla ger-
çekleştirildiğini kanıtlıyorsa.

(3) Kredi riskinin önemli bir bölümünün üçüncü taraflara transfer edildiğinin kabul
edilmesi için, birinci veya ikinci fıkrada sayılan şartlara ilave olarak, aşağıdaki koşulların sağ-
lanması şarttır:

a) Menkul kıymetleştirmeye ilişkin belgeler, işlemin ekonomik niteliğini ve özünü yan-
sıtır.

b) Menkul kıymetleştirmeye konu varlıklar üzerinde, yedieminlik ve iflas halleri de da-
hil olmak üzere, menkul kıymetleştirme kurucusu banka ve onun alacaklıları tarafından tasar-
rufta bulunulamaz. Bu durum konu hakkında tecrübe sahibi bir hukuk müşaviri mütalaası ile
teyit edilir.

c) İhraç edilen menkul kıymetlerin, menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın yüküm-
lülüğü olarak değerlendirilmemesi gerekir.

ç) Devralan tarafın bir ÖMKŞ olması ve bu şirkete karşı hak sahibi olanların, bu hak-
larını herhangi bir kısıtlama olmadan rehin verme veya takas etme hakkına sahip olmaları ge-
rekir.

d) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın, devredilen varlıklar üzerinde etkin veya
dolaylı kontrol gücüne sahip olmaması gerekir. Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın
devredilen varlıklara ilişkin gelirlerin edinilmesi amacıyla, bu varlıkları devralan kurumdan
geri alma hakkına sahip olduğu ya da devredilen riski tekrar üstlenmekle yükümlü olduğu hal-
lerde etkinliğin devam ettirildiği kabul edilir. Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın dev-
redilen varlıklar ile ilgili tahsilatların yapılması veya diğer hizmetlerin yerine getirilmesi hak-
kını elinde bulundurması, tek başına dolaylı kontrolün devam ettirildiği anlamına gelmez.

e) Menkul kıymetleştirmeye ilişkin sözleşmelerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekli-
dir:

1) Menkul kıymetleştirme kurucusu banka tarafından, üçüncü taraflara piyasa fiyatından
gerçekleştirilen satışlar hariç olmak üzere, menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların havuzun
ağırlıklı ortalama kredi kalitesinin artırılması için sistemli bir şekilde değiştirilmesini gerektiren
hükümler bulunmaması,

2) Elde bulundurulan birinci kayıp pozisyonunda artış yapılmasına veya menkul kıy-
metleştirme kurucusu banka tarafından işlemin başlangıcı sonrasında kredi kalitesinin iyileş-
tirme yapılmasına izin veren hükümler içermemesi,

3) Menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların kredi kalitesinin bozulması durumunda,
menkul kıymetleştirme kurucusu banka dışındaki taraflara yapılacak ödemelerin artırılmasına
ilişkin hükümler içermemesi.

f) Menkul kıymetleştirme işleminde geri çağırma opsiyonunun bulunması durumunda,
9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Sentetik menkul kıymetleştirmelerde kredi riskinin önemli bir bölümünün transfer
edildiğinin kabul edilmesine ilişkin asgari şartlar

MADDE 8 – (1) Kurum, menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın menkul kıymet-
leştirme yoluyla risk ağırlıklı tutarında oluşacak azalmanın kredi riskinin üçüncü taraflara trans-
fer edilmesiyle açıklanamayacağına kanaat getirdiği haller dışında, üçüncü fıkra hükümlerine
ilave olarak, aşağıdaki hallerin birinin varlığı halinde, kredi riskinin önemli bir bölümünün
üçüncü taraflara transfer edildiği kabul edilir:

a) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın ilgili sentetik menkul kıymetleştirmeden
doğan ara menkul kıymetleştirme pozisyonlarının risk ağırlıklı tutarları bu menkul kıymetleş-
tirmedeki bütün ara menkul kıymetleştirme pozisyonlarının risk ağırlıklı tutarlarının yüzde el-
lisini aşmıyorsa,
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b) Ara menkul kıymetleştirme pozisyonunun bulunmadığı bir sentetik menkul kıymet-
leştirmede menkul kıymetleştirme kurucusu banka, yüzde binikiyüzelli risk ağırlığına tabi tu-
tulacak menkul kıymetleştirme pozisyonlarının risk tutarının menkul kıymetleştirilmiş varlık-
ların tahmini beklenen kayıp tutarından önemli miktarda büyük olduğunu kanıtlayabiliyorsa
ve yüzde binikiyüzelli risk ağırlığına tabi tutulacak menkul kıymetleştirme pozisyonlarının
risk tutarının yüzde yirmisinden fazlasını elinde bulundurmuyorsa.

(2) Birinci fıkraya alternatif olarak, menkul kıymetleştirme kurucusu banka sermaye
yükümlülüğünde menkul kıymetleştirme yoluyla gerçekleştirilen azalmanın kredi riskinin
üçüncü taraflara transfer edilmesi yoluyla sağlandığını ispatlayabilmesi ve Kurumun, üçüncü
fıkra hükümlerine ilave olarak, aşağıdaki koşulların sağlandığını onaylaması halinde kredi ris-
kinin önemli bir bölümünün üçüncü taraflara transfer edildiği kabul edilir:

a) Menkul kıymetleştirme kurucusu banka risk transferinin değerlendirilmesi için riske
duyarlı uygun politika ve metodolojilere sahipse,

b) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın, kredi riskinin üçüncü taraflara transfer
edilmesinin aynı zamanda bankanın içsel risk yönetimi ve içsel sermaye dağılımı amaçlarıyla
gerçekleştirildiğini kanıtlıyorsa.

(3) Kredi riskinin önemli bir bölümünün üçüncü taraflara transfer edildiğinin kabul
edilmesi için, birinci veya ikinci fıkrada sayılan şartlara ilave olarak, aşağıdaki koşulların sağ-
lanması şarttır:

a) Menkul kıymetleştirmeye ilişkin belgeler, işlemin ekonomik niteliğini ve özünü yan-
sıtır.

b) Fonlanmış ve fonlanmamış kredi koruması sağlayıcıları 6/9/2014 tarihli ve 29111
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde belirtilen
şartları sağlarlar.

c) Kredi riskinin transferinde kullanılan araçların aşağıdaki şartları sağlaması esastır:
1) Ödeme şartı gerçekleşmiş olsa bile kredi korumasının tetiklenmemiş kabul edilmesi

veya menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların kredi kalitesindeki bozulmaya bağlı olarak
kredi korumasının sona ermesine izin verilmesi gibi kredi korumasının kullanılmasını veya
kredi riskinin transferini önemli ölçüde sınırlandıran hükümler içermemesi,

2) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın, menkul kıymetleştirmeye konu varlık
havuzunun ağırlıklı ortalama kredi kalitesinin artırılması için menkul kıymetleştirme konusu
varlıkları değiştirmesini gerektiren hükümler içermemesi,

3) Menkul kıymetleştirmeye konu varlık havuzunun kredi kalitesindeki bozulmaya kar-
şılık olarak bankanın kredi koruma maliyetini artıran hükümler içermemesi,

4) Menkul kıymetleştirmeye konu varlık havuzunun kredi değerliliğinde bir bozulma
olması halinde, yatırımcılar ile üçüncü taraf koruma sağlayıcılar gibi menkul kıymetleştirme
kurucusu banka dışındaki taraflara ödenecek getirinin artırılmasını gerektiren hükümler içer-
memesi,

5) Elde bulundurulan birinci kayıp pozisyonunda artış yapılmasına veya menkul kıy-
metleştirme kurucusu bankaların işlemin başlangıcı sonrasında kredi kalitesinin iyileştirilmesi
sağlamalarına izin veren hükümler içermemesi.

ç) Kredi korumasının ilgili tarafların yerleşik olduğu ülkelerde hukuken bağlayıcılığı
tecrübe sahibi bir hukuk müşaviri mütalaası ile teyit edilir.

d) Menkul kıymetleştirme işleminde geri çağırma opsiyonunun bulunması durumunda,
9 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Geri çağırma opsiyonuna ilişkin şartlar
MADDE 9 – (1) Geri çağırma opsiyonu geleneksel menkul kıymetleştirmelerde, ge-

nellikle, menkul kıymetleştirmeye konu varlık havuzunun bakiyesi veya vadesi gelmemiş men-
kul kıymetlerin değerinin önceden tespit edilmiş belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde,
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kalan menkul kıymetleştirme pozisyonlarının geri satın alınması yoluyla kullanılır. Sentetik
menkul kıymetleştirme işlemlerinde ise, geri çağırma opsiyonu, kredi korumasının vadesinden
önce sona erdirilmesi sonucunu veren bir uygulama şeklinde olabilir.

(2) Bir menkul kıymetleştirmede geri çağırma opsiyonunun bulunması durumunda, aşa-
ğıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde geri çağırma opsiyonu için risk ağırlıklı tutar he-
saplanmaz:

a) Geri çağırma opsiyonunun kullanılması hakkının ve kullanıma ilişkin kararın menkul
kıymetleştirme kurucusu bankanın ihtiyarında olması,

b) Geri çağırma opsiyonunun; kayıpların, yatırımcılar tarafından sahip olunan kredi ka-
litesi iyileştirmelerine veya diğer pozisyonlara yansıtılmasını engelleyecek ve kredi kalitesinin
iyileştirilmesini sağlayacak bir şekilde yapılandırılmamış olması,

c) Geri çağırma opsiyonunun sadece, itfa edilmemiş olan menkul kıymet tutarının, men-
kul kıymetleştirmeye konu varlıkların başlangıçtaki değerinin yüzde onu veya daha azı veya
sentetik menkul kıymetleştirmelerde, orijinal referans portföy değerinin %10’u veya daha azı
olduğu durumlarda kullanılabilir olması.

(3) Geri çağırma opsiyonunun ikinci fıkrada belirtilen şartları sağlamaması halinde
menkul kıymetleştirme kurucusu banka;

a) Geleneksel menkul kıymetleştirmede, menkul kıymetleştirmeye konu varlıkları men-
kul kıymetleştirilmemiş gibi dikkate alır,

b) Sentetik menkul kıymetleştirmede menkul kıymetleştirmeye konu varlıklar için her-
hangi bir kredi korumasından istifade edilmemiş ve menkul kıymetleştirilmemiş gibi risk ağır-
lıklı tutar hesaplar. Sentetik menkul kıymetleştirmede, işlemi ve satın alınan kredi korumasını
belirli bir tarihte sona erdiren, geri çağırma opsiyonu dışında bir opsiyon varsa söz konusu
işlem 11 inci madde hükümlerine uygun bir şekilde değerlendirilir.

(4) Geri çağırma opsiyonu kullanıldığında, kredi kalitesinin iyileştirilmesi işlevini gö-
rüyorsa, bunun kullanılması, bankanın sağladığı bir örtülü destek olarak kabul edilir ve bu Teb-
liğ hükümlerine göre değerlendirilir.

Menkul kıymetleştirme kurucusu bankalarca sentetik menkul kıymetleştirmeye
konu varlıklar için risk ağırlıklı tutarların hesaplanması

MADDE 10 – (1) Sentetik menkul kıymetleştirmede 8 inci maddede belirtilen koşul-
ların yerine getirilmesi halinde, menkul kıymetleştirmeye konu varlıklar için risk ağırlıklı tu-
tarların hesaplanmasında, menkul kıymetleştirme kurucusu banka, 11 inci madde hükümleri
esas alınmak kaydıyla, 15 inci maddede belirtilen hesaplama yöntemlerini uygular. Bu hüküm,
menkul kıymetleştirmeye konu varlık havuzu içerisindeki tüm varlıklar için geçerlidir.

(2) 11 inci madde hükümleri esas alınmak koşuluyla, menkul kıymetleştirme kurucusu
banka, menkul kıymetleştirmeye dahil tüm dilimlerle ilgili risk ağırlıklı tutarları, kredi riski
azaltımının kabul edilmesine ilişkin hükümler de dahil, 15 inci maddede belirtilen hükümlere
uygun bir şekilde hesaplar.

Sentetik menkul kıymetleştirmelerde kredi koruması ile menkul kıymetleştirmeye
konu varlıklar arasındaki vade uyumsuzlukları

MADDE 11 – (1) Menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların vadesi, azami beş yıl ol-
mak üzere, bu varlıklardan vadesi en uzun olanı esas alınarak belirlenir. Kredi korumasının
vadesi ise Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ hükümleri esas alınarak belirlenir.

(2) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankalar, 15 inci madde uyarınca yüzde biniki-
yüzelli risk ağırlığına tabi tutulacak dilimler için risk ağırlıklı tutar hesaplamalarında vade
uyumsuzluklarını dikkate almaz.

(3) İkinci fıkra dışında kalan diğer tüm dilimler için vade uyumsuzluğu bulunması ha-
linde risk ağırlıklı tutar;

a) “RA*”, risk ağırlıklı tutarı,
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b) “RA(A)”, menkul kıymetleştirmeye tabi tutulmamış olmaları halinde bu varlıklar
için oransal olarak hesaplanan risk ağırlıklı tutarı,

c) “RA(MKP)”, vade uyumsuzluğu olmadığı varsayımı altında, 10 uncu maddenin bi-
rinci fıkrasına göre tespit edilen risk ağırlıklı tutarı,

ç) “V”, menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların vadesini (yıl olarak),
d) “v”, kredi korumasının vadesini (yıl olarak),
ifade etmek üzere, aşağıdaki formül vasıtasıyla hesaplanır.
RA* = [RA(MKP) x (v – 0,25)/(V – 0,25)] + [RA(A) x (V – v)/(V – 0,25)]

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kredi Derecelendirmelerine İlişkin Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
KDK’ların Kredi Derecelendirmeleri

KDK’ların kredi derecelendirmelerine ilişkin şartlar
MADDE 12 – (1) Yetkili bir KDK tarafından yapılan kredi derecelendirmelerinin, 15 inci

madde kapsamında risk ağırlıklı tutarların hesaplanmasında kullanılabilmesi için, aşağıdaki
koşullara uyulması esastır:

a) Kredi derecelendirmeleri yapılacak olan her türlü ödemeye ilişkin kredi riski dikkate
alınarak belirlenir.

b) Kredi derecelendirmeleri kamuoyuna açıklanır. Kredi derecelendirmeleri yalnızca,
kamunun erişimine açık bir ortamda yayımlandıkları ve KDK’nın geçiş matrisine dahil edil-
dikleri takdirde kamuya açıklanmış kabul edilir. Kredi derecelendirmelerinin sadece sınırlı sa-
yıda ilgilinin erişimine sunulması kamuya açıklanma koşuluna uyulması açısından yeterli de-
ğildir. Ayrıca, kayıp ve nakit akışı analizleri ile kredi derecelendirmelerinin, menkul kıymet-
leştirmeye konu varlıkların derecelendirmelerine ilişkin varsayımlardaki değişikliklere duyar-
lılığı kamuya açıklanır.

c) KDK’nın, 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derece-
lendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönet-
melik hükümleri kapsamında menkul kıymetleştirmelerin derecelendirilmesinde piyasada kabul
görmüş olması esastır.

ç) Kredi derecelendirmeleri bankanın kısmen ya da tamamen fonlanmamış desteğine
dayandırılamaz. Dayandırılması halinde ilgili pozisyon derecelendirilmemiş pozisyon muame-
lesine tabi tutulur.

d) KDK, menkul kıymetleştirme havuzundaki varlıkların performansının dereceyi nasıl
etkilediğini açıklama taahhüdünde bulunur.

Kredi derecelendirmelerinin kullanımı
MADDE 13 – (1) Bankalar risk ağırlıklı tutar hesaplanmasında kullanılacak derece-

lendirmeler için birden fazla yetkili KDK tayin edebilir.
(2) Tayin edilen KDK’larca yapılan kredi derecelendirmeleri menkul kıymetleştirme

pozisyonları için seçici olmayarak tutarlı bir şekilde aşağıda yer alan koşullara uygun olarak
kullanılır:

a) Bankalar aynı menkul kıymetleştirme yapısı içinde yer alan her bir dilim için farklı
KDK’ların yaptığı kredi derecelendirmelerini kullanamaz. Bütün dilimler için sadece tek bir
KDK’nın yaptığı derecelendirmeleri kullanılabilir.

b) Bir pozisyon için, tayin edilmiş KDK’lar tarafından yapılan iki farklı kredi derece-
lendirmesi bulunması halinde, yüksek risk ağırlığı doğuran derecelendirme esas alınır.

c) Bir pozisyon için, tayin edilmiş KDK’lar tarafından yapılan ikiden fazla farklı kredi
derecelendirmesi bulunması halinde, en düşük risk ağırlığını doğuran iki derecelendirmeden
yüksek risk ağırlığını doğuran esas alınır.

23 Ekim 2015 – Sayı : 29511                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 279



ç) Banka, daha az tercih edilebilecek kredi derecelendirmelerinin geri çekilmesini talep
edemez.

(3) Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ kapsamında dikkate alınabilecek
nitelikte bir kredi korumasının doğrudan doğruya ÖMKŞ’ye sağlanması ve bu kredi koruma-
sının kredi derecelendirmesi yapılırken dikkate alınması halinde, bu derecelendirmeler menkul
kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin risk ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılabilir. Koru-
manın ÖMKŞ yerine doğrudan menkul kıymetleştirme pozisyonuna sağlanması durumunda,
kredi derecelendirmesi risk ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılamaz. Garantiyi veren taraf
Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ kapsamında yetkili değilse korunan menkul
kıymetleştirme pozisyonu derecelendirilmemiş kabul edilir.

Eşleştirme
MADDE 14 – (1) Yetkili bir KDK’nın yaptığı kredi derecelendirmeleri ile Dördüncü

Kısım Birinci Bölümde yer alan tablodaki kredi kalitesi kademelerinin eşleştirilmesi Derece-
lendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Risk Ağırlıklı Tutarlara ilişkin Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Hesaplama

Risk ağırlıklı tutarların hesaplanması
MADDE 15 – (1) 24 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir menkul kıy-

metleştirme veya yeniden menkul kıymetleştirme pozisyonunun risk ağırlıklı tutarı, aşağıdaki
tabloda gösterildiği gibi, 14 üncü maddeye uygun olarak tespit edilen kredi kalitesi kademesine
tekabül eden risk ağırlığının risk tutarı ile çarpılması yoluyla hesaplanır.

(2) Risk tutarlarının belirlenmesinde;
a) Bilanço içi menkul kıymetleştirme pozisyonları bakımından risk tutarı, Türkiye

Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarlarının 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi
ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca
ayrılmış özel karşılıklar düşüldükten sonraki değerini ifade eder.

b) Bilanço dışı menkul kıymetleştirme pozisyonlarının risk tutarı, söz konusu pozis-
yonların nominal değerinden varsa Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
liğe istinaden ayrılan özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutarlarına bu Tebliğde belirtilen
krediye dönüştürme oranlarının uygulanması yoluyla hesaplanır. Aksi belirtilmedikçe bu oran
yüzde yüz olarak dikkate alınır.
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(3) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen, bir türev finansal araç-
tan kaynaklanan menkul kıymetleştirme pozisyonunun risk tutarı, Yönetmeliğe ekli Ek-2’de
yer alan hükümler çerçevesinde belirlenir.

(4) Bir menkul kıymetleştirme çerçevesinde iki veya daha fazla örtüşen pozisyonu olan
bankalar, risk ağırlıklı tutar hesaplamasına, örtüşen kısım için daha yüksek risk ağırlıklı tutar
doğuran pozisyonu veya pozisyonun bu nitelikteki kısmını dahil eder. Bu kapsamda, örtüşme,
bu pozisyonların tamamen veya kısmen aynı riski temsil ettikleri anlamına gelir. Ancak, örtüşen
pozisyonlara farklı bankalar tarafından sahip olunması halinde, bankalar sahip oldukları po-
zisyonun tamamını risk ağırlıklı tutar hesaplamasına dahil eder.

(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 17 ve 18 inci madde hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla, derecelendirilmemiş bir menkul kıymetleştirme pozisyonunun risk ağırlıklı tutarı yüzde
binikiyüzelli risk ağırlığı uygulanarak hesaplanır.

(6) Menkul kıymetleştirme pozisyonuna sahip olan yatırımcı bankalar, bu pozisyonların
risk ağırlıklı tutarlarının hesaplanmasında kredi kalitesi kademesi 4’e karşılık gelen kredi de-
recesi olması halinde buna ilişkin risk ağırlığını kullanabilir.

(7) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankalar elde bulundurdukları menkul kıymetleş-
tirme pozisyonlarından kredi kalitesi kademesi 3’ten daha düşük olanlara yüzde binikiyüzelli
risk ağırlığı uygular.

İKİNCİ BÖLÜM
Derecelendirilmemiş Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin İstisnalar

Derecelendirilmemiş menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin uygulama
MADDE 16 – (1) Bir menkul kıymetleştirmede en kıdemli pozisyon derecelendiril-

memiş ise bu pozisyona sahip olan veya garanti veren bankalar, menkul kıymetleştirmeye konu
varlık havuzunun içeriğinin sürekli biliniyor olması şartıyla, söz konusu pozisyon için risk
ağırlıklı tutarın hesaplanmasında ikinci fıkrada belirtilen uygulamayı kullanabilir. İkinci fıkrada
yer alan uygulamada bankalar en kıdemli pozisyonun belirlenmesinde faiz oranı veya para
swaplarını dikkate almayabilir.

(2) Derecelendirilmemiş en kıdemli pozisyon için, menkul kıymetleştirmeye konu var-
lıkların Yönetmelik uyarınca belirlenen risk ağırlıklarının ortalaması kullanılır. Menkul kıy-
metleştirme konusu varlıkların risk ağırlıklarının belirlenememesi durumunda derecelendiril-
memiş pozisyona yüzde binikiyüzelli risk ağırlığı uygulanır.

Finansman bonosu ihracı yoluyla menkul kıymetleştirme programında ikinci kayıp
diliminde veya daha iyi bir dilimde olan menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin
uygulama

MADDE 17 – (1) Sponsor bankalar;
a) Menkul kıymetleştirme pozisyonunun menkul kıymetleştirmenin ekonomik olarak

ikinci kayıp pozisyonunda veya daha iyi bir pozisyonda olan bir dilimde olması ve birinci kayıp
diliminin ikinci kayıp dilimine önemli bir kredi kalitesi iyileştirmesi sağlaması,

b) Menkul kıymetleştirme pozisyonunun kredi kalitesi kademesi 3 olan veya daha iyi
bir seviyeye denk kredi kalitesine sahip olması ve

c) Birinci kayıp diliminde pozisyon bulundurmuyor olması
halinde derecelendirilmemiş menkul kıymetleştirme pozisyonları için yüzde binikiyü-

zelli risk ağırlığı uygulamayabilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca menkul kıymetleştirme pozisyonları için yüzde binikiyüzelli

risk ağırlığı uygulanmaması halinde, bu Tebliğ hükümleri uyarınca menkul kıymetleştirmeye
konu varlıkların menkul kıymetleştirmeye tabi tutulmaması durumunda uygulanacak en yüksek
risk ağırlığı ile yüzde yüz oranındaki risk ağırlığından yüksek olanı uygulanır.
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Derecelendirilmemiş likidite kredisi tahsis taahhüdünün risk tutarının belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Aşağıdaki koşulların sağlanması halinde, likidite kredisi tahsis taah-

hüdünün, vadesinden bağımsız olarak, nominal tutarına yüzde elli krediye dönüştürme oranı
uygulanabilir:

a) Likidite kredisi tahsis taahhüdüne ilişkin belgelerin, taahhüdün kullanılabileceği ko-
şulları açıkça tanımlaması ve bu koşulları sınırlandırması.

b) Likidite kredisi tahsis taahhüdünün temerrüt halindeki krediler için likidite sağlan-
ması ya da varlıkların gerçeğe uygun değerinin üzerinde bir fiyatla satın alınması gibi, kredinin
kullandırılmasından önce maruz kalınmış olan kayıpların karşılanmasında kullanılmaması.

c) Sağlanacak likidite kredisi tahsis taahhüdünün menkul kıymetleştirme için daimi ve-
ya düzenli fonlama sağlanması amacıyla kullanılmaması.

ç) Likidite kredisi tahsis taahhüdünün, ilgili tüm kredi değerliliğinin iyileştirilmesi tü-
kendikten sonra kullanılmasının mümkün olmaması.

d) Kullandırılan likidite kredisinin geri ödemelerinin yatırımcıların alacaklarına göre
ikincil sırada olmaması ve feragat veya ertelemeye tâbi olmaması.

e) Likidite kredisi tahsis taahhüdüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre temerrüde düş-
müş kredi tutarlarının sağlanacak likidite kredisi tutarından otomatik olarak düşmesi veya men-
kul kıymetleştirmeye konu varlık havuzunu oluşturan varlıkların tamamının derecelendirilmiş
olduğu işlemler için, havuzun ortalama kredi kalitesi kademesi 3’ün altına düştüğü takdirde li-
kidite kredisi tahsis taahhüdünün sona ermesi.

(2) Likidite kredisi tahsis taahhüdüne menkul kıymetleştirmeye konu varlıklara Yönet-
melik ile belirlenen risk ağırlıklarından en yüksek olanı uygulanır.

Tahsilat hizmeti sunan bankalarca sağlanan nakit avans taahhütleri
MADDE 19 – (1) Menkul kıymetleştirmede devredilen varlıklar ile ilgili tahsilatların

yapılması hizmetini sunan bankalarca, yatırımcıların nakit akış düzenlerinin bozulmaması için
sağlanan nakit avans taahhütleri için herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilme hakkının
olması ve avans ödemesinin yapılması halinde geri ödemelerin menkul kıymetleştirmeye konu
varlıklardan doğan nakit akışları üzerindeki diğer alacak ve haklara göre daha üst sırada yer
alması şartıyla yüzde sıfır krediye dönüştürme oranı uygulanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Erken İtfa Hükmü İçerecek Şekilde Menkul Kıymetleştirilen

Rotatif Kredilere İlişkin Esaslar

Genel esaslar
MADDE 20 – (1) Rotatif kredilerin erken itfa hükmü içerecek şekilde menkul kıymet-

leştirilmesi durumunda, menkul kıymetleştirme kurucusu banka bu madde ve 21 ila 23 üncü
maddeler çerçevesinde risk ağırlıklı tutar hesaplar.

(2) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankalar, menkul kıymetleştirmeye konu varlık-
ların rotatif olan ve olmayan kredilerden oluştuğu menkul kıymetleştirme yapıları için, ilgili
varlık havuzunun rotatif kredileri içeren kısmını üçüncü ve dördüncü fıkralarda ve 21 ila 23 üncü
maddelerinde belirtilen uygulamaya tabi tutar.

(3) Bu madde, 21 ila 23 üncü maddelerin uygulanmasında, menkul kıymetleştirme ku-
rucusu bankanın payı, menkul kıymetleştirmeye konu edilen havuzdaki kullandırılmış kredi-
lerin, yatırımcılara yapılması gereken ödemeler için kullanılamayacak olan anapara ve faiz tah-
silatları ile diğer nakit akışlarından oluşan kısmının risk tutarıdır. Bu uygulama için, menkul
kıymetleştirme kurucusu bankanın payının, yatırımcıların paylarına göre ikinci sırada olmaması
gerekir. Yatırımcıların payı, kullandırılmış kredilerden oluşan varlık havuzunun geri kalan kıs-
mıdır.

(4) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın kendi payına düşen risk tutarına ilişkin
risk ağırlıklı varlık tutarı, söz konusu menkul kıymetleştirmeye konu edilen risklerin menkul
kıymetleştirilmemiş olması halinde banka payına düşen oran esas alınarak hesaplanır.
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Erken itfa uygulamasından muafiyetler
MADDE 21 – (1) Aşağıda sayılan şekillerde yapılan menkul kıymetleştirme işlemle-

rinde, menkul kıymetleştirme kurucusu bankalar 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
sermaye yükümlülüğü şartından muaftırlar:

a) Menkul kıymetleştirmeye konu risklerin yerine yeni risklerin eklenmediği ve erken
itfanın bankanın havuza yeni riskler ekleme olanağını sona erdirdiği menkul kıymetleştirme-
ler,

b) Menkul kıymetleştirmeye konu varlıklara ilişkin riskler için menkul kıymetleştirme
kurucusu bankaya rücu edilemeyen ve erken itfa hükmü içeren rotatif kredilere ilişkin menkul
kıymetleştirmeler,

c) Bir bankanın bir veya daha fazla kredi kullandırım taahhüdünü menkul kıymetleş-
tirdiği ve yatırımcıların erken itfa gerçekleştikten sonra dahi borçluların gelecekteki tüm kredi
kullanımlarından kaynaklanabilecek risklere tamamen açık oldukları menkul kıymetleştirme-
ler,

ç) Bir erken itfa hükmünün sadece, menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların veya
menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın performansıyla bağlantısı olmayan vergi mevzua-
tındaki önemli değişiklikler gibi olaylarla tetiklendiği menkul kıymetleştirmeler.

Azami risk ağırlıklı tutar
MADDE 22 – (1) 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sermaye gereksinimine

tâbi olan bir menkul kıymetleştirme kurucusu banka için, yatırımcıların payındaki pozisyon-
larıyla ilgili risk ağırlıklı tutarlar ile aynı fıkraya göre hesaplanan risk ağırlıklı tutarların toplamı,
aşağıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen tutarlardan büyük olanını aşması halinde aşım tutarı
bu toplam tutardan düşülür:

a) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın yatırımcıların payındaki pozisyonlarıyla
ilgili olarak hesaplanan risk ağırlıklı tutarlar,

b) Menkul kıymetleştirmeye konu varlıkları elinde bulunduran bir banka tarafından
menkul kıymetleştirmeye konu varlıklar ile ilgili olarak bu varlıklar, yatırımcıların payına eşit
bir tutarda menkul kıymetleştirilmemiş gibi kabul edilerek hesaplanacak olan risk ağırlıklı tu-
tarlar.

(2) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca özkaynaklardan indirilen
menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan kazanç tutarları birinci fıkranın (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen tutarlardan düşülür ve bentler bu yeni değerleri ile birinci fıkradaki uy-
gulamaya konu edilir.

Risk ağırlıklı tutarların hesaplanması
MADDE 23 – (1) 20 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak hesaplanacak risk

ağırlıklı tutar; menkul kıymetleştirmeye konu edilmiş varlıkların menkul kıymetleştirilmemiş
olmaları durumunda uygulanan ağırlıklı ortalama risk ağırlığının, yatırımcıların payına ilişkin
risk tutarının dördüncü ila altıncı fıkralara göre belirlenen uygun krediye dönüştürme oranı ile
çarpılmasıyla bulunan tutar ile çarpılması suretiyle belirlenir.

(2) Bir erken itfa hükmü, aşağıdaki koşulların yerine getirildiği durumlarda kontrollü
kabul edilir:

a) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankanın, bir erken itfa halinde yeterli sermaye ve
likiditeye sahip olmasını sağlayacak uygun bir sermaye/likidite planının bulunması.

b) İtfa süreci dahil olmak üzere işlemin vadesi süresince, faiz, anapara, masraf, zarar
ve tahsilat tutarlarının menkul kıymetleştirme kurucusu banka ve yatırımcıları arasında her
ayın başı itibarıyla bakiye içerisindeki paylarıyla orantılı olarak paylaşılması.

c) Bankanın, erken itfa süresinin başlangıcındaki borç bakiyesi toplamının en az yüzde
doksanının geri ödenmesi ya da temerrüt olarak dikkate alınması için yeterli bir itfa süresi tespit
etmesi.
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ç) Geri ödeme hızının, (c) bendinde belirtilen süre boyunca, sabit oranlı itfa yöntemiyle
yapılabilecek ödeme hızından daha fazla olmaması.

(3) Kontrollü erken itfa şartlarını taşımayan erken itfa hükmü kontrollü olmayan erken
itfa hükmü olarak tanımlanır.

(4) Taahhüt edilmeyen, şarta bağlı olmayan ve önceden bildirilmeksizin iptal edilebi-
lecek olan perakende alacaklardan oluşan ve bir erken itfa hükmü içeren menkul kıymetleştir-
melerde, belirlenen bir seviyeye düşen ilave gelirin erken itfayı tetiklediği durumlarda bankalar,
üç aylık ortalama ilave gelir seviyesini, ilave gelire ulaşma seviyesiyle karşılaştırır.

a) Menkul kıymetleştirmenin bir ilave gelir seviyesine ulaşılmasını gerektirmediği du-
rumlarda, ulaşma noktası, erken itfa olayını tetikleyen ilave gelir seviyesinden dörtyüzelli baz
puan daha yüksek olan seviye olarak kabul edilir.

b) Uygulanacak krediye dönüştürme oranı, aşağıdaki tabloya uygun olarak, erken itfa
hükmünün kontrollü veya kontrollü olmamasına göre üç aylık gerçekleşen ortalama ilave gelir
seviyesiyle belirlenir.

c) (b) bendinde yer alan tabloda; A seviyesi, ilave gelire ulaşma seviyesinin yüzde yü-
zünden onbinde onüçbinüçyüzotuzüçüne kadarki üç aylık ortalama ilave gelir seviyelerini; B
seviyesi, ilave gelire ulaşma seviyesinin yüzde yetmişbeşinden yüzde yüzüne kadarki üç aylık
ortalama ilave gelir seviyelerini; C seviyesi, ilave gelire ulaşma seviyesinin yüzde ellisinden
yüzde yetmişbeşine kadarki üç aylık ortalama ilave gelir seviyelerini; D seviyesi, ilave gelire
ulaşma seviyesinin yüzde yirmibeşinden yüzde ellisine kadarki üç aylık ortalama ilave gelir
seviyelerini ve E seviyesi, ilave gelire ulaşma seviyesinin yüzde yirmibeşinin altında olan üç
aylık ortalama ilave gelir seviyelerini ifade eder.

(5) Rotatif kredilerden oluşan ve kontrollü erken itfa hükmü içeren diğer tüm menkul
kıymetleştirmelerde yüzde doksan krediye dönüştürme oranı uygulanır.

(6) Rotatif kredilerden oluşan ve kontrollü olmayan erken itfa hükmü içeren diğer tüm
menkul kıymetleştirmelerde yüzde yüz krediye dönüştürme oranı uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İlave Hükümler

Transfer edilmiş kredi riski uygulamasında ilave risk ağırlığı
MADDE 24 – (1) Bir menkul kıymetleştirme işleminde menkul kıymetleştirmeye konu

varlıkların asıl alacaklısı olmayan veya menkul kıymetleştirme işleminin kurucusu olmayan
bir bankanın bu menkul kıymetleştirme işlemine ilişkin pozisyonlarını sekizinci fıkra ile geti-
rilen ilave risk ağırlığından muaf tutabilmesi için; bu menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların
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asıl alacaklısının veya bu menkul kıymetleştirme işleminin kurucusunun, söz konusu menkul
kıymetleştirme işleminde devamlı surette yüzde beşin altına düşmeyecek düzeyde bir net po-
zisyon sahibi olduğunu açıkça gösterebiliyor olması gerekir. Bu fıkranın uygulamasında;

a) Menkul kıymetleştirme işleminde yatırımcılara satılan veya transfer edilen dilimlerin
her birinin nominal tutarının yüzde beşine sahip olması,

b) Rotatif kredilerin menkul kıymetleştirilmesi durumunda; menkul kıymetleştirme ku-
rucusu bankanın payı olarak, menkul kıymetleştirilen varlıkların nominal değerinin en az yüzde
beşine sahip olması,

c) Menkul kıymetleştirmeye konu edilebilecek varlık sayısının yüzden az olmaması
şartıyla, menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların nominal değerinin en az yüzde beşine sahip
olması,

ç) Sahip olunan dilimlerin vadesinin yatırımcılara satılan veya transfer edilen dilimlerin
vadesinden daha kısa olmaması ve bu sayede, sahip olunan pozisyonun menkul kıymetleştirilen
varlıkların nominal değerinin yüzde beşinden az olmaması kaydıyla birinci kayıp dilimine ve
gerektiğinde yatırımcılara satılan veya transfer edilen dilimlerle aynı veya bu dilimlerden daha
riskli dilimlere sahip olması,

d) Sahip olunan birinci kayıp pozisyonunun menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların
yüzde beşinden az olmaması

koşullarından herhangi birinin varlığı halinde yüzde beş net pozisyon sahipliğine ilişkin
edinim gereksiniminin sağlandığı kabul edilir. Edinilen pozisyonun değeri menkul kıymetleş-
tirme ihracı sırasında belirlenir ve bu değerin vade sonuna kadar yüzde beşin altına düşmemesi
gerekir. Bu pozisyonlar, kredi riski azaltımına konu edilemez, kısa pozisyon alınamaz, koruma
işlemine tabi tutulamaz ve satılamazlar. Edinilen pozisyon veya risklerin koruma işlemine tabi
tutulması veya satılması halinde net pozisyonun devamlı surette elde bulundurulmadığı kabul
edilir. Pozisyon değeri, bilanço dışı kalemler için bu kalemlerin nominal değerleri dikkate alı-
narak belirlenir. Net pozisyon hesaplaması her bir menkul kıymetleştirme işlemi için yukarıdaki
bentlerde yer alan yöntemlerden yalnızca bir tanesi kullanılarak yapılır.

(2) Bir banka veya finansal holding şirketinin, menkul kıymetleştirme kurucusu olarak
konsolide denetime tabi olan finansal kuruluşların varlıklarını kullanmak suretiyle bir menkul
kıymetleştirme işlemi gerçekleştirmesi durumunda birinci fıkrada belirtilen edinim gereksinimi
konsolide bazda hesaplanabilir. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için, menkul kıymetleştirmeye
konu varlıkların sahibi olan konsolide denetim kapsamındaki finansal kuruluşların onuncu fık-
rada sayılan şartları yerine getirmesi, altıncı ve yedinci fıkrada sayılan bilgileri, ana ortaklık
banka veya finansal holding şirketine tam ve zamanında iletiyor olması zorunludur.

(3) Birinci fıkrada yer alan edinim gereksinimi aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:
a) Menkul kıymetleştirmeye konu edilen varlıkların merkezi yönetimler veya merkez

bankaları, bölgesel yönetim, yerel yönetim veya kamu kuruluşları, Yönetmeliğe ekli Ek-1’de
yer alan hükümler çerçevesinde yüzde elli risk ağırlığı uygulanması gereken bankalar ya da
çok taraflı kalkınma bankaları tarafından tamamen, şartsız ve rücu edilemez şekilde garanti
ediliyor olması,

b) Menkul kıymetleştirmeye konu edilen varlıkların; piyasada kabul görmüş bir endekse
dahil varlıklardan veya sıkça alınıp satılan ve menkul kıymetleştirme pozisyonu olmayan men-
kul kıymetlerden oluşması.

(4) Bankalar bir menkul kıymetleştirme riskine maruz kalmadan önce ve yatırım yap-
tıkları süre boyunca, her bir menkul kıymetleştirme pozisyonunun büyüklüğü ve riskliliği ve
bankanın bankacılık ve alım-satım portföyleri ile uyumlu olacak şekilde politika ve prosedürler
geliştirerek;

a) Birinci fıkra kapsamında menkul kıymetleştirme kurucusu banka tarafından edinil-
mesi gereken pozisyon tutarının işlem vadesi boyunca elde bulundurulacağına ilişkin açıkla-
mayı,
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b) Her bir menkul kıymetleştirme pozisyonunun risklilik yapısını,
c) Her bir menkul kıymetleştirme pozisyonuna ilişkin menkul kıymetleştirmeye konu

edilen varlıkların risklilik yapılarını,
ç) Menkul kıymetleştirmeye konu edilen varlık sınıfı için, menkul kıymetleştirme ku-

rucusu bankanın daha önceki işlemlerinde gerçekleşmiş olan kayıp tutarlarını ve bu kuruluşun
piyasadaki itibarını,

d) Menkul kıymetleştirme kurucusu banka tarafından menkul kıymetleştirmeye konu
edilen varlıklara ilişkin yapılan değerleme çalışmasına ve varsa bu varlıkları koruyan teminat-
ların kalitesine ilişkin yapılan çalışmaya ait açıklama ve dokümanları,

e) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankaca, menkul kıymetleştirmeye konu edilen
varlıkları koruyan teminatlar hakkındaki değerleme çalışmasına ilişkin bilgileri ve değerlemeyi
yapan tarafın bağımsızlığının temin edilmesine yönelik uygulanan politikaları,

f) Menkul kıymetleştirme pozisyonunun performansını etkileyebilecek her türlü yapısal
özelliklere ilişkin bilgileri

içerecek analizleri gerçekleştirir ve kayıtları tutar. Bankalar sahip oldukları menkul kıy-
metleştirme pozisyonlarına ilişkin olarak düzenli şekilde stres testleri gerçekleştirir. Stres tes-
tinin gerçekleştirilmesinde, modellerin dayandığı varsayımları bilmek, doğrulamak ve meto-
dolojiyi anlamış olmak kaydıyla KDK’lar tarafından geliştirilmiş olan finansal modeller kul-
lanılabilir.

(5) Bankalar, menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların performansını zamanında ve
sürekli bir şekilde izlemek amacıyla, bankacılık ve alım-satım hesaplarının niteliklerine uygun,
yatırım yaptıkları menkul kıymetleştirme pozisyonları ile orantılı olacak şekilde yazılı uygu-
lama usulleri geliştirir. Bu izleme sürecinde ilgisi olması kaydıyla; menkul kıymetleştirmeye
konu varlıkların türleri, 30, 60 ve 90 günden fazla geciken alacakların oranı, temerrüt oranları,
erken ödeme oranları, hukuki takibe giren alacakların oranı, teminat türü ve doluluk oranları,
kredi skorlarının dağılımları ve alacakların borçluları hakkında kredi değerliliğini gösteren
diğer bilgiler, sektör ve coğrafik çeşitlendirmeler, duyarlılık analizine imkan sağlayacak şekilde
derlenmiş kredi teminat oranlarının sıklık dağılımı takip edilecek bilgiler arasında yer alır.
Menkul kıymetleştirmeye konu edilen varlıkların kendilerinin de birer menkul kıymetleştirme
pozisyonu olması durumunda bankalar bu fıkrada sayılan bilgileri sadece menkul kıymetleş-
tirmeye konu edilen menkul kıymetleştirme dilimleri için değil, bu dilimlerin oluşturulmasında
kullanılan varlıklar için de elde bulundurur. Bankaların ellerinde bulundurdukları menkul kıy-
metleştirme pozisyonlarının performansını etkileyebilecek olan ve bu menkul kıymetleştirme
işlemine has her türlü yapısal özelliklere ilişkin, yatırımcılara yapılacak geri ödemelerde kul-
lanılacak model ve bu modelde yer alan tetikleme noktalarına ilişkin bilgiler, kredi kalitesi iyi-
leştirmeleri, likidite iyileştirmeleri ve temerrüt tanımı gibi bilgilere sahip olması gerekir.

(6) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankalar yatırımcılara, birinci fıkrada belirtilen
net pozisyona sürekli olarak sahip olduğunu açıklamakla yükümlüdür.

(7) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankalar potansiyel yatırımcıların menkul kıy-
metleştirmeye konu varlıkların kredi kalitesine ilişkin her türlü veriye, işlemin teminatlarına
ve nakit akışlarıyla ilgili stres testlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bilgilere ulaşabilme-
lerine imkan sağlar. Erişim sağlanacak veri ve bilgilerin menkul kıymetleştirme işleminin baş-
langıcında belirlenmesi ve işlemin niteliğine göre daha sonra genişletilebilmesi gerekmektedir.

(8) Bankaların birinci, ikinci, üçüncü veya altıncı fıkralarda aranan şartları karşılaya-
mamaları halinde Dördüncü Kısım Birinci Bölümde belirtilen risk ağırlıklarına, yüzde ikiyüzelli
ilave risk ağırlığı eklenir.

(9) Bankaların dördüncü, beşinci veya yedinci fıkralarda aranan şartları karşılayama-
maları halinde Dördüncü Kısım Birinci Bölümde belirtilen risk ağırlığı yüzde binikiyüzelli
olarak uygulanır.
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(10) Menkul kıymetleştirme kurucusu bankalar menkul kıymetleştirmeye konu etmek
amacıyla kredi tahsisi yaparken, söz konusu kredileri kendi bilançolarında izleyecekmiş gibi
ihtiyatlı davranarak, Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehberde yer alan esaslara uygun
davranır. Kredilerin onaylanmasında, yenilenmesinde veya yeniden yapılandırılmasında söz
konusu esaslar göz önünde bulundurulur.

(11) Onuncu fıkrada sayılan şartların yerine getirilmemesi halinde kredi riskinin önemli
bir bölümünün transfer edilmediği kabul edilir ve menkul kıymetleştirme kurucusu banka men-
kul kıymetleştirmeye konu ettiği varlıklara ilişkin risk ağırlıklı tutarını Yönetmelik hükümleri
kapsamında hesaplamaya devam eder.

Menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin kredi riski azaltım tekniklerinin
dikkate alınması

MADDE 25 – (1) Bir menkul kıymetleştirme pozisyonuna kredi riski azaltımı, söz ko-
nusu olduğunda, risk ağırlıklı tutarın hesaplanmasında, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin
Tebliğe uygun olarak ayarlama yapılabilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan kredi riski azaltımının menkul kıymetleştirme işlemine konu
olan varlıklar için değil, menkul kıymetleştirme pozisyonunun kredi riskinden korunması ama-
cıyla sağlanması gerekir.

(3) Menkul kıymetleştirme pozisyonunun fonlanmış veya fonlanmamış kredi koruma-
sına tâbi olduğu durumlarda, söz konusu pozisyona uygulanacak risk ağırlığı, bu Tebliğle bir-
likte Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak değiştirilebilir.

(4) Menkul kıymetleştirme pozisyonları için risk ağırlıklı tutar hesaplamasında dikkate
alınabilecek kredi korumalarında kullanılacak garantiler ve kredi türevlerinin, Kredi Riski Azaltım
Tekniklerine İlişkin Tebliğin 26 ila 30 uncu maddelerinde yer alan asgari operasyonel şartlara
ilişkin hususları karşılamaları gerekir.

(5) Bankalar, menkul kıymetleştirme pozisyonlarının kredi riskinden korunmak ama-
cıyla kullanacakları teminatları Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde belirtilen
usul ve esaslara göre standart yaklaşım kapsamında belirlerler. Bankalar, ÖMKŞ’ler tarafından
verilen teminatları da dikkate alabilir.

(6) Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen
kuruluşların verdiği kredi korumaları menkul kıymetleştirme pozisyonunun kredi riskinden
korunması amacıyla dikkate alınabilir. Bu kapsamda, ÖMKŞ’ler tarafından verilen garantiler
dikkate alınmaz.

(7) Korunan veya garanti altına alınan riskler için sermaye yeterliliği Kredi Riski Azaltım
Tekniklerine İlişkin Tebliğin 28, 53, 54 ve 55 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde
hesaplanır.

(8) Risk ağırlıklı tutar hesaplamasında vade uyumsuzluğu Kredi Riski Azaltım Teknik-
lerine İlişkin Tebliğin 57, 58 ve 59 uncu maddelerinde yer alan hususlar çerçevesinde dikkate
alınır. Riskten korunan pozisyonlar farklı vadelere sahip ise, en uzun vade kullanılmak zorun-
dadır.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 26 – (1) 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Men-

kul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ yürür-
lükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

OPERASYONEL RİSKE ESAS TUTARIN İLERİ ÖLÇÜM YAKLAŞIMI İLE

HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Operasyonel

Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin 5 inci maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) İleri Ölçüm Yaklaşımına ilişkin olarak aşağıda belirtilen nitel stan-

dartların sağlanması şarttır:

a) Bankanın operasyonel risk ölçüm sisteminin, günlük risk yönetim süreçlerine entegre

olması gerekir. Söz konusu ölçüm sisteminin, operasyonel risk için hesaplanan sermaye yü-

kümlülüğünün faaliyet kollarına tahsisini ilgili faaliyet kollarında operasyonel risk yönetiminin

geliştirilmesi için teşvikler yaratacak şekilde sağlaması ve bankanın bu amaç için kullanmak

üzere özel tekniklere sahip olması gerekir.

b) Operasyonel risk yönetimi, risk yönetimi birimi ya da risk yönetimi birimi ile aynı

iç sistemler sorumlusuna bağlı olarak çalışacak bankanın diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak

örgütlendirilecek bir birim tarafından gerçekleştirilir. Anılan faaliyetler, bankanın ilgili birimleri

ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilir.

c) Operasyonel riskler ve kayıplar düzenli olarak bankanın ilgili faaliyet kollarına ve

üst yönetimine rapor edilir. Bu raporlarda yer alan bilgiler çerçevesinde gerekli tedbirlerin alı-

mına yönelik prosedürlere sahip olunması gerekir.

ç) Operasyonel risk yönetim sistemlerinin yazılı hale getirilmesi ve sisteme uyumun

sağlanması amacına yönelik rutin kontrollere ve uyumsuzluğun giderilmesine yönelik alınacak

tedbirleri düzenleyen politikalara sahip olunması gerekir.

d) Operasyonel risk yönetim süreçleri ve ölçüm sistemleri, faaliyet kolları ve operas-

yonel risk fonksiyonu bazında iç denetim birimi tarafından düzenli olarak incelenir.

e) Operasyonel risk ölçüm sisteminin validasyon sürecinde; içsel validasyon süreçleri-

nin etkin ve yeterli, operasyonel risk ölçüm sistemine ilişkin veri akışları ve süreçlerinin, şeffaf

ve erişilebilir olması gerekir. Sistemin özelliklerine ve parametrelerine Kurum tarafından ko-

layca erişim sağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Risk ölçüm süreçleri, içsel veriler, dışsal veriler ile faaliyet ortamına

ve iç kontrol sistemine ilişkin değerlendirme ölçütleriyle ilgili olarak iki ilâ altıncı fıkralarda

belirtilen nicel standartların sağlanması şarttır.

(2) Süreçlere ilişkin olarak aşağıda belirtilen standartlara uyulur:

a) Operasyonel risk ölçümünde, kayıp dağılımının kuyruğunda yer alan, potansiyel ola-

rak önemli etki yaratabilecek kayıp olayları dikkate alınır ve bir yıllık süre için %99,9 güven

aralığına tekabül edecek şekilde ihtiyatlı davranılır.
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b) Operasyonel risk ölçüm sistemi üç ilâ altıncı fıkralarda belirtildiği şekilde içsel ve-

rilerin, dışsal verilerin, senaryo analizlerinin, faaliyet ortamına ve iç kontrol sistemine ilişkin

değerlendirme ölçütlerinin kullanımını içerir. Operasyonel risk ölçüm sistemi kapsamında söz

konusu dört unsurun hangi ağırlıkta kullanılacağına ilişkin güvenilir, şeffaf ve doğrulanabilir

bir yaklaşım benimsenir ve bu yaklaşım yazılı hale getirilir. Söz konusu yaklaşımın tutarlı ol-

ması ve sistem içerisinde risk azaltım teknikleri veya nitel değerlendirmelerin mükerrer olarak

dikkate alınmaması gerekir.

c) Operasyonel risk ölçüm sistemi, tahmini kayıp dağılımının kuyruk şeklini etkileyen

önemli risk faktörlerini kapsar.

ç) Münferit operasyonel risk kayıp tahminleri arasındaki korelasyonlar, korelasyonların

ölçümünde kullanılan sistemin sağlam ve güvenilir olması ve özellikle stres dönemlerinde ko-

relasyon tahminlerini etkileyen belirsizliği dikkate alması şartıyla kullanılabilir. Kullanılan ko-

relasyon varsayımları, uygun nicel ve nitel teknikler uygulanarak doğrulanır.

(3) İçsel verilere ilişkin olarak aşağıda belirtilen standartlara uyulur:

a) Operasyonel riskin ölçülmesinde asgari beş yıllık gözlem süresine dayanan içsel veri

kullanılır.

b) Kayıplara ilişkin tarihsel veriler, Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen faaliyet

kollarına ve 9 uncu maddede belirtilen kayıp olay türlerine eşleştirilir ve bu veriler istenildi-

ğinde Kuruma sunulmak üzere hazır bulundurulur.

c) Kayıpların faaliyet kollarına ve kayıp olay türlerine tahsisine yönelik objektif kri-

terlerin olması gerekir. Bu kriterler yazılı hale getirilir.

ç) Tarihsel olarak içsel kredi riski veri tabanlarına dahil edilen ve kredi riskiyle bağlantılı

olan önemli operasyonel risk kayıpları ayrıca operasyonel risk veri tabanlarına kaydedilir ve

izlenir. Söz konusu kayıplar, kredi riskine esas tutar hesaplamasına konu edilmişse operasyonel

riske esas tutar hesaplamasına dahil edilmez.

d) Piyasa riskleriyle ilgili olan operasyonel risk kayıpları, operasyonel riske esas tutar

hesaplamasına dâhil edilir.

e) İçsel kayıp verilerinin, bankanın tüm riskleri ve tüm önemli faaliyetlerini içerecek

kapsamda olması gerekir. Gerekçelendirilmek suretiyle genel risk tahminleri üzerinde önemli

bir etki yaratmayan faaliyetler veya riskler kapsam dışında tutulabilir. Asgari brüt kayıp eşikleri

tanımlanır ve içsel kayıp verileri bu tanımlara uygun olarak toplanır.

f) Brüt kayıp tutarlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra, kaybın gerçekleştiği tarihe, bu tarihin

veya buna yakın bir tarihin tespit edilememesi halinde işlemin muhasebeleştirildiği tarihe, kay-

ba ilişkin tazmin tutarına ve kayıp olayının sebeplerine veya etkenlerine ilişkin açıklayıcı bil-

giler de toplanır. Açıklayıcı bilgilerin detay seviyesi, ilgili brüt kayıp tutarının büyüklüğüyle

orantılı olur.

g) Bir merkezi fonksiyon veya faaliyetten kaynaklanan ve birden fazla faaliyet kolunu

ilgilendiren bir kayıp olayı veya zaman içerisinde ortaya çıkan birbiriyle ilişkili kayıp olaylarına

ilişkin kayıp verilerinin eşleştirilmesine yönelik kriterler belirlenir.
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ğ) Tarihsel kayıp verilerinin geçerliliğinin devam edip etmediğinin değerlendirilmesine,

hangi durumlarda geçerliliklerini yitirdiklerine veya ayarlama yapılması gerektiğine karar ve-

rilmesine, ayarlamaların düzeyinin ve karar verici merciin belirlenmesine ilişkin yazılı uygu-

lama usulleri geliştirilir.

(4) Dışsal verilere ilişkin olarak aşağıda belirtilen standartlara uyulur:

a) Sıklıkla maruz kalınmayan ancak maruz kalındığında önemli kayıplar doğurabilecek

olaylarla karşılaşma ihtimalinin olduğu durumlarda, operasyonel risk ölçüm sisteminde ilgili

dışsal veriler kullanılır. Dışsal veriler, gerçekleşen kayıp tutarına, kayıp olayının meydana gel-

diği kuruluşun büyüklüğüne, kayıp olayının sebebine ve hangi koşullarda meydana geldiğine

ilişkin bilgiler ile kayıp olayının öneminin değerlendirilmesine yardımcı olabilecek ilgili diğer

bilgileri içerir. Dışsal verilerin kullanılabileceği durumların tespit edilmesine yönelik sistematik

bir sürece ve verilerin operasyonel risk ölçüm sistemine dâhil edilmesine yönelik yöntemlere

sahip olunması gerekir.

b) Dışsal verilerin kullanım koşulları ve uygulamaları, düzenli bir şekilde gözden ge-

çirilir, incelenir, belgelendirilir ve periyodik olarak bağımsız gözden geçirmeye tâbi tutulur.

(5) Etkisi yüksek olan olaylarla ilgili maruz kalınan risk düzeyini değerlendirmek ama-

cıyla dışsal verilerle birlikte, uzman görüşlerine dayalı senaryo analizleri kullanılır. Ayrıca se-

naryo analizleri bankanın operasyonel risk ölçümü kapsamında kullanılan korelasyon varsa-

yımlarından sapmaların etkisini ve özellikle birden fazla eşzamanlı operasyonel risk kayıp ola-

yından kaynaklanabilecek olası zararları değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu değerlendir-

melerin, zaman içinde gerçekleşen kayıp deneyimleriyle karşılaştırılması suretiyle validasyona

tâbi tutulması ve gözden geçirilmesi esastır.

(6) Faaliyet ortamına ve iç kontrol sistemine ilişkin değerlendirme ölçütleri ile ilgili

olarak aşağıda belirtilen standartlara uyulur:

a) Operasyonel risk değerlendirme sistemi, faaliyet ortamına ve iç kontrol sistemine

ilişkin operasyonel risk profilini değiştirebilecek değerlendirme ölçütleri içerir.

b) Bankanın deneyimine ve etkilenen faaliyet alanında görev alan uzmanların görüşüne

dayandırılmak suretiyle her bir değerlendirme ölçütünün anlamlı bir risk göstergesi olması sağ-

lanır. Mümkün olan durumlarda, bu değerlendirme ölçütleri, doğrulanmalarına imkan veren

nicel ölçütlere dönüştürülür.

c) Risk tahminlerinin, seçilen değerlendirme ölçütlerine ve ölçütlerin nispi ağırlıklarına

duyarlı olduklarının gösterilebilir olması gerekir. Bu kapsamda, risk yönetim faaliyetleri, risk

kontrollerindeki iyileşmelerin yanı sıra, bankanın karmaşıklık düzeyinin veya iş hacminin art-

masının risklilik seviyesine olan etkilerini de dikkate alır.

ç) Risk yönetim yapısı yazılı hale getirilmeli ve iç denetim birimince denetime tâbi tu-

tulmalıdır. Risk yönetimine ilişkin sürecin gözden geçirilmesi ve model sonuçlarının gözlenen

içsel kayıp verileri ve dışsal verilerle karşılaştırılmaları suretiyle validasyona tâbi tutulması

gerekir.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(1) İki ilâ beşinci fıkralarda belirtilen şartları sağlayan sigortalar risk azaltıcı etkilerinin

önemli miktarda olması halinde dikkate alınabilir.

(2) Sigorta sağlayıcısına, bir KDK tarafından verilen derecelendirme notunun, Yönet-

meliğin ekinde yer alan EK-1’i kapsamında kredi kalitesi kademesi iki ya da daha üstün olan

bir dereceye tekabül etmesi ve sigorta sağlayıcısının sigorta veya reasürans yapma izni almış

olması gerekir."

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (b) ilâ (d) bentlerinin uygulama-

sında aşağıdaki tabloda belirtilen kayıp olayları kullanılır.
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin Üçüncü Bölümünün başlığı “Çeşitli ve Son Hükümler” ola-

rak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İçsel verilerin süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinin uygulama-

sında, bu Tebliğin yürürlük tarihi olan 1/1/2015 tarihinden itibaren üç yıllık tarihsel veriler kul-

lanılabilir. Bu süre, ilgili veriler beş yıllık süreye ulaşıncaya kadar her sene bir yıl arttırılır.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/9/2014 29111
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART

METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Opsiyon-

lardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesap-

lanmasına İlişkin Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “(2)” ibaresi “(1)” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “(3)” ibaresi “(1)” olarak de-

ğiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin bu Tebliğin 2 nci maddesiyle numarası

“(1)” olarak değiştirilen fıkrasının (ç), (f), (g), (o), (p), (s) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“ç) Delta: Opsiyonun fiyatının, opsiyon sözleşmesine konu varlığın fiyatında meydana

gelebilecek değişmeye olan duyarlılığını,”

“f) Gama: Opsiyon deltasının, opsiyon sözleşmesine konu varlığın fiyatında meydana

gelebilecek değişmeye olan duyarlılığını,

g) Genel piyasa riski oranı: Yönetmeliğin 18 ve 21 inci maddelerinde yer alan ilgili

pozisyon ve finansal araçlara ilişkin genel piyasa riski sermaye yükümlülüğü oranlarını,”

“o) Ro: Opsiyonun fiyatının, faiz oranındaki değişime olan duyarlılığını,”

“p) Spesifik risk oranı: Yönetmeliğin Üçüncü Kısmının İkinci Bölümü ile 21 inci mad-

desinde yer alan ilgili pozisyon ve finansal araçlara ilişkin spesifik risk sermaye yükümlülüğü

oranlarını,”

“s) Teta: Opsiyonun fiyatının, zamana göre değişim oranını,”

“u) Vega: Opsiyonun fiyatının, opsiyon sözleşmesine konu finansal aracın fiyatının vo-

latilitesindeki değişime olan duyarlılığını,” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Bu metot ile sermaye yükümlülüğü, dolaylı sermaye yükümlülüğü hesaplaması ve

8 inci maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde gama ve vega riskleri için sermaye yükümlülüğü

hesaplamalarından oluşur. Dolaylı sermaye yükümlülüğü hesaplaması, opsiyon yazıcısı ban-

kaların, opsiyonlarının delta eşdeğerlerini opsiyona konu varlığa ilişkin bir pozisyon olarak bu
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varlığın tabi olduğu riskler çerçevesinde Yönetmeliğin genel piyasa riski, spesifik risk, kur

riski ve emtia riski için sermaye yükümlülüğü hesaplamalarına dahil etmelerini ifade eder. Bu

işlemde opsiyon yazıcısı banka için alım opsiyonları sözleşmeye konu varlıkta kısa; satım op-

siyonları ise sözleşmeye konu varlıkta uzun pozisyon olarak dikkate alınır. 

(2) Dayanak varlığın borçlanma aracı veya faiz oranı olması halinde delta eşdeğerleri

faiz oranı riski hesaplamasındaki esaslar çerçevesinde ilgili vade dilimine alınır. Söz konusu

opsiyonlarda faiz oranı riski hesaplamasına konu diğer türev ürünlerde olduğu gibi iki bacaklı

bir yaklaşım uygulanır. Opsiyona konu sözleşmenin faiz oranı future sözleşmesi gibi bir türev

ürün olması halinde pozisyonların vadesi, faiz oranı riski hesaplamasında olduğu gibi, işleme

konu finansal sözleşmenin işleme konulduğu tarihteki ve sözleşmenin vadesinin geldiği tarih-

teki durumu dikkate alınmak suretiyle bulunur ve tespit edilen vadeye sahip pozisyonlar olarak

işlem görür.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının (a) bent-

leri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Faiz oranı opsiyonları için, sözleşmeye konu araç eğer bir tahvil/bono ise sözleş-

meye konu aracın piyasa değeri, Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan vade merdiveni

tablosunda 7 nci maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak tespit edilecek vadeye karşılık gelen

vade dilimine ait risk ağırlıkları ile çarpılır. Sözleşmeye konu varlık, tahvil/bono dışında getirisi

faiz oranı ile ilişkilendirilmiş bir araç ise, eşdeğer bir hesaplama yine Yönetmeliğin 18 inci

maddesinde yer alan vade merdiveni tablosundaki varsayılan getiri değişimleri dikkate alınarak

yapılır.”

“a) Faiz oranları için, Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki vade merdiveni tablosunda

belirtilen her bir vade dilimi.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 9 – (1) 7 ve 8 inci maddeler uyarınca yapılacak hesaplamalarda kullanılacak

delta, gama ve vega değerleri, bankaya özel opsiyon fiyatlama modeli esas alınarak bulunur.

Banka ilgili opsiyon fiyatlama modelinin oluşturulmasına ilişkin varsayımlar ile teknik detay-

ları içeren bir dokümanı denetime hazır bulundurur.” 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkra-

ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(1) Gelişmiş opsiyon teknikleri kullanan ve/veya karmaşık opsiyon portföylerine sahip

bankalar, opsiyonlar ve ilgili riskten korunma pozisyonları için piyasa riskleri karşılığında bu-

lundurmaları gereken sermaye tutarını hesaplarken, senaryo metodu kapsamında senaryo mat-
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risi analizini kullanabilir. Bu metoda göre bankalar, sermaye yükümlülüğünü hesaplamak ama-

cıyla opsiyonun dayandığı sözleşmeye konu varlığın fiyatı/oranı ile bunların volatilitesi gibi

risk faktörlerindeki eşanlı değişimler için matris kullanarak opsiyon portföylerinin yeniden de-

ğerlemesini yapar. Bu işlem, opsiyon portföyündeki risk faktörlerine ilişkin sabit değişim ara-

lıkları belirlenerek ve daha sonra matris üzerinde yer alan muhtelif noktalardaki portföy değeri

değişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(2) Her bir münferit sözleşmeye konu araç için ayrı bir matris oluşturulur. Opsiyon

alım-satımı yoğun olan bankalar, alternatif olarak faiz oranı opsiyonları için yapacakları he-

saplamalarında, asgari altı ayrı vade dilimini esas alır. Bu metodu uygularken Yönetmeliğin

18 inci maddesinde bulunan vade merdiveni tablosunda yer alan vade dilimlerinin en fazla üç

tanesi aynı grup içine yerleştirilir.

(3) Opsiyon pozisyonları sözleşmeye konu varlığın piyasa fiyatının altında ve üstünde

belirli bir bant içinde olmak üzere değerlendirilir. Bu işlem, matris hazırlamanın ilk aşamasını

oluşturur. Faiz oranı için bu bant, Yönetmeliğin 18 inci maddesinde bulunan vade merdiveni

tablosunda varsayılan getiri değişimi ile tutarlı olmalıdır. Faiz oranı opsiyonları için ikinci fık-

radaki alternatif metodu kullanan bankalar, hesaplamada, aynı gruba dahil edilen her bir vade

dilimine ait varsayılan getiri değişimlerinin en büyüğünü kullanır. Hisse senedi, yabancı paralar

ve altın için değişim aralığı ± yüzde sekiz, emtia için ± yüzde onbeştir. Bütün risk kategorileri

için, cari gözlem dahil olmak üzere en az yedi eşit gözlem aralığı kullanılır.”

“(6) Spesifik riske ilişkin sermaye yükümlülüğü, her bir opsiyonun delta eşdeğerinin,

ilgili spesifik risk oranıyla çarpılması suretiyle bulunur.”

“(8) Bankanın senaryo metodunu kullanabilmesi, özellikle bu metoda ilişkin analizde

aranılacak unsurların ve şartların mevcudiyetine ve Kurumun uygun görüşüne bağlıdır. Ban-

kaların, standart metodun bir parçası olarak senaryo metodunu kullanabilmeleri Kurumun iz-

nine tabi olup piyasa riskine esas tutarın risk ölçüm modeli ile hesaplanmasında risk ölçüm

modelleri için aranan nicelik ve nitelik standartları çerçevesinde değerlendirmeye tabidir.” 

MADDE 8 – Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/6/2012 28337
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
RİSK ÖLÇÜM MODELLERİ İLE PİYASA RİSKİNİN HESAPLANMASINA VE

RİSK ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İzin

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bankaların piyasa riskinin hesaplanmasında kullanacakları

risk ölçüm modellerine ilişkin standartlar ile risk ölçüm modellerinin değerlendirilmesine ve
risk ölçüm modelleri ile piyasa riskinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ama-
cıyla düzenlenmiştir. 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun

43, 45 ve 93 üncü maddeleri ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlen-
dirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlan-
mıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Banka: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları, 
b) Baz riski: Bankaca yapılan ikili veya çok taraflı işlemlerde baz olarak kullanılan

farklı faiz oranlarından birinin diğerine göre artması veya azalmasının bankanın net faiz gelirleri
veya ekonomik değerini olumsuz etkilemesinden kaynaklanan zarar olasılığını,

c) Geriye dönük test: Bankaların kullandıkları risk ölçüm modellerinin doğruluğunu
ve performansını ölçmek amacıyla uyguladıkları testi, 

ç) İlave risk: Menkul kıymetleştirme pozisyonları hariç, alım satım hesaplarında izlenen
finansal araçların ihraççısının temerrüt etmesi veya kredi değerliliğinin değişmesi nedeniyle
maruz kalınan zarar olasılığını, 

d) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 
e) Likidite ufku: Önemli bir fiyat riskine maruz kalmaksızın bir pozisyonun elden çı-

karılabileceği süreyi, 
f) Olay riski: Portföy değerini etkileyebilecek risk faktörlerinde öngörülemeyen deği-

şimler nedeniyle oluşabilecek zarar olasılığını, 
g) Riske maruz değer: Elde tutulan bir portföy ya da varlık değerinin, faiz oranlarında,

döviz kurlarında, emtia ve hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gele-
bilecek değişiklikler sonucunda maruz kalabileceği en yüksek zararı, belli bir dönem dahilinde
ve belli bir olasılık seviyesinde ifade eden ve muhtelif sayısal yöntemlerle tahmin edilen değeri, 

ğ) Sapma sayısı: Belli bir dönem içinde faiz oranları, hisse senedi ve emtia fiyatları ile
döviz kurlarındaki değişmeler nedeniyle portföy değerinde oluşan günlük zararın, yapılan kar-
şılaştırma neticesinde bankanın risk ölçüm modeli ile tahmin edilen günlük riske maruz değerin
üzerinde olduğu durum sayısını, 

h) Stres riske maruz değer: Bankanın mevcut portföyünün on günlük elde tutma süresi,
tek taraflı yüzde doksandokuz güven aralığı varsayımları altında ve bankanın portföyüne riske
maruz değer modelinin girdilerinin bir yıllık önemli bir finansal stres dönemine ilişkin tarihsel
verilerin kalibre edilmesiyle hesaplanan riske maruz değeri, 

ı) Stres testi: Beklenmeyen piyasa gelişmelerinin portföy değerine olan etkilerini analiz
etmeye yarayan tekniklerin tümünü, 
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i) Yönetmelik: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmeliği 

ifade eder. 
İzin 
MADDE 4 – (1) Bankaların, piyasa riskine esas tutar kapsamında genel piyasa riski,

spesifik risk, kur riski ve emtia riskine ilişkin sermaye yükümlülüklerinden herhangi birini ya
da bir kaçını veya tümünü standart metot yerine risk ölçüm modeli kullanarak hesaplayabil-
meleri için Kurumdan izin almaları zorunludur. İzinler, tüm riskleri kapsayan bir model izni
veya belirli risk türleri için model ve modelce kapsanmayan risk türleri için standart metodun
kullanılması şeklindeki kısmi kullanım izni olarak verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Piyasa Riski Ölçüm Modeli Kullanımına İlişkin Hükümler

Piyasa riski ölçüm modeli kullanım izni 
MADDE 5 – (1) Piyasa riskinin spesifik riskleri dışında kalan unsurlarının piyasa riski

ölçüm modelleri kullanılarak ölçülmesine ilişkin verilecek izinlerde asgari olarak aşağıdaki
genel kriterlerin karşılanması şartı aranır: 

a) Kavramsal düzeyde sağlıklı ve bütüncül bir şekilde yürütülen piyasa riski yönetim
sisteminin varlığı. 

b) Sadece alım satım işlemleri alanında değil aynı zamanda bankanın iç denetim ve
risk yönetimi ile gerekli hallerde arka ofis işlemleri alanında, kullanılacak modelin karmaşıklık
düzeyi ile uyumlu sayı ve yetkinlikte yeterli personelin mevcudiyeti. 

c) Modelin riskleri makul bir doğrulukla ölçtüğüne kanıt teşkil edecek tarihsel kayıtlara
sahip olması. 

ç) Düzenli bir şekilde ve 10 uncu maddeye uygun olarak stres testi yürütmesi. 
(2) Kurul, risk ölçüm modeli kullanım izni başvurusunda bulunan bankalara modelin

sermaye yükümlülüğü hesaplamalarına olan etkisini ve kullanılabilirliğini değerlendirmek ama-
cıyla; standart metoda göre yapılan hesaplamaların dikkate alındığı ancak risk ölçüm modeli
ile standart metoda göre ayrı ayrı hesaplamalar yapılarak Kuruma raporlandığı bir geçiş dönemi
getirebilir. 

(3) Sermaye yeterliliğinin ölçümünde içsel model kullanacak/kullanan bankalar diğer
maddelerdeki kriter ve standartlara da hükümleri çerçevesinde uyum sağlamak zorundadır. 

Nitel standartlar 
MADDE 6 – (1) Risk ölçüm modelinin kullanılabilmesi için risk yönetimine ilişkin

nitel standartların karşılanması esastır. Bununla birlikte bu nitel standartların karşılanmasında
model kullanım izni verilmesini engellemeyecek bir takım eksiklikler bulunması halinde, bu
eksikliklerin içerdiği risklerin karşılığı olarak 9 uncu maddedeki asgari çarpım faktörünü üçten
daha yüksek bir değer olarak belirlemeye Kurul yetkilidir. Risk yönetimine ilişkin nitel stan-
dartlar aşağıdaki hususlardan oluşur: 

a) Risk yönetim biriminin, icracı birimlerden bağımsız ve doğrudan yönetim kuruluna
bağlı olması ve bankanın risk yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulanmasından sorumlu
olması gerekir Risk yönetim birimi, risk ölçüm modelinin sonuçları üzerinden günlük raporlar
üretir ve risk kalemlerine ilişkin ölçümler ile alım satım limitleri arasındaki ilişkinin değerlen-
dirilmesi de dahil bu raporlar üzerinden analizler yapar.

b) Risk yönetimi birimi, model tarafından üretilen risk ölçüm sonuçları ile bu risk ölçüm
sonuçlarının ilişkin olduğu günde gerçekleşen portföy değişimlerinin karşılaştırılması ve du-
rağan pozisyonlar üzerinden varsayımsal değişimlerin karşılaştırılması gibi düzenli icra edile-
cek geriye dönük testler yürütür. 
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c) Risk yönetimi birimi tarafından, risk ölçüm modellerinin kurulum ve periyodik va-
lidasyonu yürütülür. 

ç) Yönetim kurulu ve üst düzey yönetimin; risk yönetim sürecine aktif bir şekilde ka-
tılması ve risk yönetim birimini, riski yönetilen faaliyetlerin temel bir parçası olarak değerlen-
direrek önemli düzeyde kaynak aktarmaya değer bir birim olarak görmesi beklenir. Bu açıdan,
risk yönetimi birimi tarafından üretilen günlük raporlar, alım satım işlemi yapan personel ba-
zında alınan pozisyonları ve bankadaki tüm riskleri azaltmaya yetkili yönetim tarafından göz-
den geçirilir. 

d) Risk ölçüm modeli, bankanın günlük risk yönetim sürecine tam olarak entegre edilir.
Model sonuçları, piyasa riski profilinin; planlama, izleme ve kontrol süreçlerinin bir parçası
olarak ele alınır. 

e) Risk ölçüm sistemi içsel alım satım limitleri ile risk limitlerinin ilişkilendirilmesinde
kullanılır. Bu bakımdan, alım satım limitleri bankanın risk ölçüm modelinin uzun süreli çıktıları
ile tutarlı şekilde ilişkilendirilir ve bunların alım satım işlemi yapan personel ile üst düzey yö-
netim tarafından yeterli düzeyde anlaşılması sağlanır. 

f) Bankanın risk ölçüm modelinin günlük sonuçlarına dayalı risk analizlerini destekle-
meye yönelik rutin ve sıkı stres testi programı yürütülür. Stres testi sonuçları, üst düzey yönetim
tarafından dönemsel olarak gözden geçirilir, sermaye yeterliliğinin içsel değerlendirilmesinde
kullanılır ve üst düzey yönetim ve yönetim kurulu tarafından belirlenen politika ve limitlere
yansıtılır. Stres testi sonuçlarının önemli kırılganlıkları ortaya koyması halinde; koruma alın-
ması, ilgili pozisyonunun azaltılması veya sermayenin artırılması gibi bu riskleri uygun şekilde
yönetmeye elverişli adımlar derhal atılır. 

g) Risk ölçüm sisteminin işleyişine ilişkin yazılı içsel politika kontrol ve uygulama
usullerine uyum rutin bir şekilde temin edilir. Risk ölçüm sistemi; risk yönetim sisteminin
temel ilkelerini tanımlayan ve risk ölçümünde kullanılan teknikleri açıklayan bir risk yönetim
rehberi veya benzer detaylı yöntemlerle yazılı hale getirilir. 

ğ) Model kullanmak isteyen bankanın iç denetim sistemi kapsamında, iç denetim biri-
minin yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak risk yönetim süreçlerini denetlemesi ve
denetim konularının iç denetim faaliyetlerine yönelik politika ve uygulama usullerinde denet-
lenme sıklığı ile birlikte yer alması şartı aranır. Bu denetimlerin asgari olarak aşağıdaki konuları
içermesi zorunludur; 

1) Risk yönetim sistemi ve süreciyle ilgili dokümantasyonun ve risk yönetimi biriminin
organizasyonunun yeterliliği, 

2) Piyasa riskine yönelik ölçümlerin günlük risk yönetimine entegrasyonu ve yönetim
bilgi sisteminin güvenilirliği, 

3) Ön ve arka ofis personeli tarafından kullanılan değerleme sistemlerinin ve risk fi-
yatlama modellerinin bankaca onaylanmasına yönelik süreçler, 

4) Risk ölçüm modelinin içerdiği piyasa risklerinin kapsamı ve risk ölçüm sürecindeki
önemli değişikliklerin validasyonu, 

5) Pozisyon verilerinin eksiksiz olması ve doğruluğu, volatilite ve korelasyon varsa-
yımlarının doğruluğu ve uygunluğu, değerleme ve risk dönüşüm hesaplamalarının doğruluğu, 

6) Risk ölçüm modellerinde kullanılan veri kaynaklarının bağımsızlığı, tutarlılığı ve
güvenilirliği ile verilerin zamanında ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesinde kullanılan kontrol
ve doğrulama süreçleri, 

7) Modellerin doğruluğunun değerlendirilmesinde kullanılan geriye dönük test sonuç-
larına ilişkin kontrol ve doğrulama süreçleri. 
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Piyasa riski faktörlerinin belirlenmesine ilişkin standartlar 
MADDE 7 – (1) Piyasa riski ölçüm sisteminin önemli bir parçasını, bankanın alım sa-

tım pozisyonunun değerini etkileyen piyasa oranları ve fiyatlar gibi uygun piyasa risk faktör-
lerinin belirlenmesi teşkil eder. Piyasa riski ölçüm sisteminin içerdiği risk faktörlerinin, bilanço
içi ve bilanço dışı pozisyonlardan oluşan banka portföyünün taşıdığı tüm piyasa riski unsurlarını
kapsayacak yeterli sayıda olması şarttır. 

(2) İçsel modelde kullanılacak risk faktörlerinin belirlenmesinde aşağıdaki koşullara
uyulur: 

a) Bankanın fiyatlama modelinde yer almakla birlikte, risk ölçüm modelinde dikkate
alınmayan risk faktörleri için bankanın, bu faktörlerin modele dahil edilmemesinin modelin
doğruluğuna önemli bir etkisinin bulunmadığı hususunda Kurumu ikna edebilmesi gerekir.
Risk ölçüm modeli, korelasyon riski ve baz riskine ilaveten opsiyon ve diğer finansal araçlar-
daki doğrusal olmayan riskleri de kapsar. Risk faktörü olarak, göstergelerin kullanılması du-
rumunda, bu göstergeler tutulan gerçek pozisyonun performansını doğru bir şekilde yansıtılır. 

b) Faiz oranı riski kapsamında risk ölçüm sisteminin, her bir para birimi itibarıyla ban-
kanın faiz oranına duyarlı bilanço içi veya bilanço dışı pozisyonlarına ilişkin başlıca risk fak-
törlerini kapsaması şarttır. Bu anlamda: 

1) Bankalar, verim eğrilerini, genel kabul görmüş yaklaşımlardan birini kullanarak mo-
deller. Önemli ölçüde faiz oranı riskine tabi belirli para birimleri ve piyasalar için, verim eğrisi,
faiz oranlarının volatilitesindeki değişimlerin yansıtılması amacıyla, asgari altı vade dilimine
ayrılır. Bununla birlikte, risk faktörü sayısının en nihayetinde alım satım stratejilerinin mahi-
yetiyle uygun olması gerekir. Risk ölçüm sisteminin, farklı verim eğrileri arasında tam kore-
lasyon bulunmamasından kaynaklanan riskleri de kapsaması şarttır. 

2) Risk ölçüm sistemi faiz farkı riskini kapsamak amacıyla bu riske yönelik ayrı risk
faktörleri de içerir. Merkezi yönetim borçlanma araçları ile diğer sabit getirili borçlanma araç-
larının faiz oranları arasında tam olmayan korelasyondan kaynaklı faiz farkı riskini kapsamak
amacıyla; ihraççısı merkezi yönetim kapsamına girmeyen sabit getirili borçlanma araçları için
tamamen ayrı bir verim eğrisinin belirlenmesi veya merkezi yönetim borçlanma aracının verim
eğrisi üzerindeki çeşitli noktaların temsil ettiği oranlara ilave uygulanacak faiz farkının hesap-
lanması gibi çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir. 

c) Risk ölçüm sistemi, bankanın pozisyonlarının dayalı olduğu her bir döviz cinsine ve
altına karşılık gelen risk faktörlerini içerir. Kolektif yatırım kuruluşlarına yapılmış olan yatı-
rımlar için, fiilen elde tutulan döviz pozisyonları hesaba katılır. Doğruluğunun yeterince sağ-
lanması şartıyla, bankalarca, kolektif yatırım kuruluşunun döviz pozisyonlarına ilişkin üçüncü
tarafların bildirimi dikkate alınabilir. Risk ölçüm sistemiyle hesaplanan riske maruz değer ra-
kamları bankanın yerel para cinsinden ifade edileceğinden, her bir yabancı paraya dayalı net
pozisyon bir kur riski ifade edecektir. Bu nedenle, önemli bir riske sahip olduğu her bir yabancı
para ile yerel para cinsi arasındaki değişim oranlarına karşılık gelecek risk faktörleri modelde
bulunması gerekir. 

ç) Risk ölçüm sisteminde, bankanın önemli hisse senedi pozisyonlarına sahip olduğu
piyasaların her biri için bunlara karşılık gelen risk faktörleri kullanılır. Bu kapsamda; 

1) Asgari olarak, hisse senedi fiyatlarında piyasanın genelini temsil eden hareketleri
yakalamak için örneğin bir piyasa endeksi gibi bir risk faktörü bulunur. Münferit hisse senetleri
veya sektör endeksleri piyasanın genelini temsil eden bu piyasa endeksi ile bağlantılı beta eş-
değerleri ile ifade edilebilir. Bir beta eşdeğer pozisyon, münferit hisse senedi getirisi veya risk-
siz faiz oranına dayalı sektör endeksi getirisi ile piyasa endeksi getirilerinin regresyonu yoluyla
hesaplanabilir. 
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2) Daha detaylı bir yaklaşım sergilenerek endüstriyel sektörler, döngüsel ve döngüsel
olmayan sektörler gibi hisse senedi piyasasının çeşitli sektörlerine karşılık gelen risk faktörleri
kullanılabilir. (1) numaralı alt bentte belirtildiği gibi, her bir sektördeki münferit hisse senedi
pozisyonları sektör endeksiyle bağlantılı beta eşdeğerleriyle ifade edilebilir. 

3) (2) numaralı alt bende göre daha geniş bir yaklaşım olarak münferit hisse senedi vo-
latilitesine karşılık gelen risk faktörleri kullanılabilir. 

4) Belli bir piyasa için kullanılacak model tekniğinin kapsamı ve karmaşıklığının ban-
kanın bu piyasada taşıdığı risk ile bu piyasada işlem gören münferit hisse senetlerindeki yo-
ğunlaşmalara karşılık gelmesi gerekir. 

d) Risk ölçüm sisteminde, bankanın önemli miktarda emtia pozisyonuna sahip olduğu
piyasaların her biri için bunlara karşılık gelen risk faktörleri kullanılır. Bu kapsamda; 

1) Emtia bazlı araçlarda göreceli olarak sınırlı pozisyonlara sahip bankalar için risk
faktörlerinin doğrudan belirlenmesi kabul edilebilir. Bu tür bir belirlemede bankanın risk taşı-
dığı her bir emtia türü için bir risk faktörü kullanılabilir. Emtia pozisyonu toplamının oldukça
küçük olması halinde bir emtianın alt kategorisi niteliğindeki emtiaların tümü için tek bir risk
faktörü kullanılabilir. 

2) Emtia piyasasında daha aktif olunması halinde, bir emtiadaki vadeli ve swap işlemler
gibi türev pozisyonlar ile hazır pozisyonlar arasındaki uygunluk getirisi değişimleri de model
tarafından dikkate alınır. 

Nicel standartlar 
MADDE 8 – (1) Bankalar modellerinin kapsamının hassasiyetinin düzenlenmesinde

esnekliğe sahip olmakla birlikte sermaye yeterliliğinin hesaplanması amacıyla aşağıdaki asgari
nicel standartlara uymak zorundadır: 

a) Riske maruz değer günlük olarak hesaplanır. 
b) Hesaplamada tek taraflı yüzde doksandokuz güven aralığı kullanılır. 
c) Hesaplamada on günlük elde tutma süresi esas alınır. Bankalar, on günlük elde tutma

süresine, zamanın karekökü formülüyle ölçeklendirme yapmak suretiyle daha kısa elde tutma
süresini kullanarak riske maruz değer hesaplayabilir. Bu şekilde daha kısa elde tutma süreleri
kullanan bankalar, kullanılan yaklaşımın makul olduğunu periyodik olarak Kuruma doğrula-
makla yükümlüdür. 

ç) Hesaplamada kullanılacak tarihsel gözlem süresi bir yıldan az olamaz. Tarihsel göz-
lem süresi için ağırlıklandırılmış şema veya başka bir yöntemin kullanıldığı durumlarda etkin
gözlem süresinin de en az bir yıl olması gerekir. Bu yöntemlerde münferit gözlemlerin ağırlıklı
ortalama zaman aralığı altı aydan kısa olamaz. 

d) Hesaplamada kullanılan veri setlerinin ayda bir güncellenmesi ve piyasa fiyatlarında
önemli değişim yaşanması halinde veri setlerini yeniden gözden geçirmesi zorunludur. Gözden
geçirmeye ilişkin sürecin daha sık güncellemeler yapmaya uygun olması gerekir. Fiyat volati-
litesinde önemli yükselmeler yaşandığı durumlarda, Kurum doğrudan ya da bankalarca yapı-
lacak talep üzerine gözlem süresini daha kısa olarak belirleyebilir. 

e) 7 nci madde hükümlerine uygun olarak önemli risklerin kapsaması kaydıyla model
seçimi bankanın ihtiyarındadır. 

f) Bankalar, modelde risk kategorileri içi ampirik korelasyonları kullanabilir. Ayrıca,
korelasyonların ölçümünde kullanılan sistemin doğruluğuna kanaat getirilmesi kaydıyla, ban-
kalar Kurumdan izin almak suretiyle modelde risk kategorileri arası ampirik korelasyonları
kullanabilir. 

g) Bankalar kullandıkları modele, opsiyonlardan veya opsiyon benzeri pozisyonlardan
kaynaklanan tüm önemli fiyat risklerini dahil etmek zorundadır. Opsiyonların riskinin ölçü-
münde aşağıdaki kriterlere uyum aranır: 

1) Risk ölçüm modeli, opsiyon pozisyonlarının doğrusal olmayan fiyat karakteristikle-
rini kapsar. 
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2) Bankalar opsiyon pozisyonları ve opsiyon karakteristiği gösteren benzer pozisyonları
için modelde en nihayetinde on günlük elde tutma süresini kullanır. Kurum bankalardan opsi-
yonlarına ilişkin sermaye yükümlülüğünün dönemsel simülasyon veya stres testi gibi diğer
yöntemlerle uyarlanmasını isteyebilir. 

3) Risk ölçüm sistemi, vega riski gibi opsiyon pozisyonlarının dayalı olduğu fiyat ve
oranların volatilitesini kapsayacak risk faktörlerini içerir. Göreceli olarak büyük ve/veya kar-
maşık opsiyon portföyüne sahip bankalar ilgili volatilitelerin belirlenmesini detaylandırır. Bu
kapsamda bankalar opsiyon pozisyonlarının volatilitelerinin ölçümünü vade ayrımı yaparak
gerçekleştirir. 

ğ) Model ayrıca stres riske maruz değeri de ölçer. Stres riske maruz değerin hesaplan-
ması için kullanılacak olan geçmiş verinin seçimi Kurumun iznine tabidir. Kullanılan veri banka
tarafından yıllık olarak gözden geçirilir. Stres riske maruz değer en az haftada bir defa hesap-
lanır. 

h) Emtia riskinin ölçümünde kullanılan model; net açık pozisyonlarda cari piyasa fi-
yatlarından kaynaklanacak riskleri, vadeli fiyatlarda vade uyumsuzluklarından kaynaklanan
değişimlere ilişkin riskleri ve aralarında tam korelasyon bulunmayan ancak birbirine benzer
farklı iki emtia arasındaki baz riskini de kapsar. Ayrıca, piyasanın nitelikleri ve özellikle po-
zisyonlarını kapatmaları için yatırımcılara sağlanan imkânlar ve teslim tarihleri de dikkate alınır. 

Piyasa riski ölçüm modeli ile sermaye yükümlülüğünün hesaplanması 
MADDE 9 – (1) Risk ölçüm modeli kullanan bankalarca hesaplanacak sermaye yü-

kümlülüğü (a) ve (b) bentlerinde bulunan tutarların toplamından oluşur. 
a) Bu Tebliğde belirtilen parametrelere göre hesaplanan bir önceki günün riske maruz

değeri ile son 60 iş gününün günlük riske maruz değerlerinin ortalamasının uyarlanmış çarpım
faktörü (mc) ile çarpılması suretiyle bulunan tutardan büyük olanı, 

b) Bu Tebliğde belirtilen parametrelere göre en güncel hesaplanan bir önceki günün
stres riske maruz değeri ile son 60 iş günü içinde hesaplanan stres riske maruz değerlerinin or-
talamasının uyarlanmış çarpım faktörü (ms) ile çarpılması suretiyle bulunan tutardan büyük
olanı. 

(2) Uyarlanmış çarpım faktörleri (mc ve ms), asgari çarpım faktörlerine, yalnızca riske
maruz değer üzerinden yapılacak geriye dönük testlerle tespit edilen son ikiyüzelli iş günü için-
deki sapma sayısına aşağıdaki tabloda karşılık gelen artı çarpım faktörünün eklenmesi suretiyle
bulunan değerlerdir. 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, asgari çarpım
faktörü üç olarak uygulanır. Sapma sayısının portföyün değerindeki fiili ve varsayımsal deği-
şikliklere ilişkin geriye dönük test sonuçlarına göre tutarlı bir şekilde hesaplanması gereklidir.
Sapma, portföyün değerinde meydana gelen değişikliğin bankanın kullandığı modelce ortaya
konan bir günlük riske maruz değeri aşması sonucu ortaya çıkar. Sapma sayısı asgari olarak
üç ayda bir belirlenir ve sapma sayısı portföyün değerinde fiili ve varsayımsal değişiklikler
dikkate alınarak hesaplanan sapma sayılarından büyük olanıdır.
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(3) Sapma sayısının modelin yeterince doğru ve hassas olmadığını göstermesi duru-
munda, Kurum modelin derhal düzeltilmesi ve iyileştirilmesini sağlamaya yönelik önlemler
alınmasını ister veya modelin kullanım iznini iptal eder. 

(4) Bankaların geriye dönük test sonuçları esas alınarak hesaplanan ve artı çarpım fak-
törü uygulanmasında değişiklik gerektiren sapma sayısı artış durumlarını beş iş gününü geç-
meyecek şekilde ivedilikle Kuruma bildirmeleri şarttır. 

(5) Menkul kıymetleştirme bazlı spesifik risk sermaye yükümlülüğünün standart me-
totla hesaplanması halinde bu hesaplamada yüzde yüz spesifik risk sermaye yükümlülüğüne
tabi tutulan pozisyonlar risk ölçüm modeli ile genel piyasa riski sermaye yükümlülüğü hesap-
lamalarına dahil edilmeyebilir. 

Stres testine ilişkin standartlar 
MADDE 10 – (1) Sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında model kullanan bankalar

altyapısı güçlü ve kapsamlı bir stres testi programı uygular. Bankayı önemli ölçüde etkileye-
bilecek durum ve etkilerin tespiti bankanın sermaye durumunun değerlendirilmesi için temel
bir unsurdur. 

(2) Banka tarafından kullanılan stres senaryoları alım satım portföyünde büyük miktarda
kar ya da zarar üreten faktörler veya alım satım portföyündeki pozisyonlardan kaynaklanan
riskin kontrolünü zorlaştıran faktörler gibi çok sayıda faktörü kapsar. Bu faktörler piyasa riski,
kredi riski ve operasyonel riskin çeşitli şekillerini içeren ana risk tiplerine ait düşük ihtimalli
olayları içerir. Stres senaryoları bu olayların hem doğrusal hem de opsiyon ve opsiyon benzeri
özellik taşıyan enstrümanlar gibi doğrusal olmayan pozisyonların fiyat karakteristiklerinin et-
kilerini yansıtabilmesi gereklidir. 

(3) Stres testlerinde piyasa dalgalanmalarının hem piyasa riski hem de likidite riski yö-
nünü yansıtan nicel ve nitel değerlendirme kriterlerine sahip olması aranır. Nicel kriterlerin
bankanın maruz kalabileceği stres senaryolarını tespit edebilmesi gerekir. Nitel kriterler ise;
bankanın sermayesinin olası büyük kayıpları karşılama kapasitesini değerlendirme ile serma-
yenin korunması ve riskin azaltılması için gerekli adımları belirleme gibi iki ana amacı taşır.
Bu değerlendirme bankanın yönetim stratejisinin oluşturulması ve değerlendirilmesinin bir
parçası olup, stres testi sonuçları üst düzey yönetime daha sık olmak üzere, üst yönetimle dü-
zenli olarak paylaşılır. 

(4) Banka kendi geliştirdiği stres senaryoları ile birlikte Kurum tarafından geliştirilmiş
stres testi senaryolarını da kullanır. Bu kapsamda; 

a) Bankalar raporlama dönemi için Kurum tarafından belirlenen senaryolar için ölçülen
kayıp tutarlarını model tarafından ölçülen sermaye seviyesi ile karşılaştırmalı şekilde Kurum
denetimine hazır bulundurur. Bu kapsamda stres testi yapılan dönem boyunca riske maruz
değer tahmininin üzerinde risk ölçülen gün sayısı belirlenir. 

b) Bankalar portföylerini ciddi simülasyonlarla oluşturulmuş stres senaryolarına tabi
tutar ve sonuçları ile birlikte Kuruma raporlar. Bu stres senaryoları fiyat hareketlerindeki büyük
çaplı değişiklikleri ve likidite koşullarındaki önemli düzeylerdeki bozulmaları yansıtmak ama-
cıyla Türkiye ekonomisinin yaşadığı önemli krizler ile önemli global finansal krizleri de içerir.
Ayrıca duyarlılık analizi yapılması amacıyla da volatilite ve korelasyon varsayımlarındaki de-
ğişikliklerin etkileri de ölçülür. Duyarlılık analizi çerçevesinde tarihsel değişik volatilite ve
korelasyon gerçekleşmelerinin bankanın mevcut pozisyonuna etkisi değerlendirilir. 

c) Bankalar, Kurum tarafından belirlenen senaryolara ilave olarak portföylerinin özel-
likleri ile uyumlu bir olumsuz senaryo geliştirir. Bu kapsamda bankalar senaryo geliştirilmesi
ve uygulanmasına ilişkin metodolojiyi Kurum denetimine hazır bulundurur. 
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(5) Stres testi sonuçları banka üst düzey yönetimi tarafından periyodik olarak gözden
geçirilir ve politika ve limit belirleme süreçlerinde kullanılır. Stres testi sonuçlarının önemli
düzeyde kırılganlık göstermesi durumunda banka derhal durumu Kuruma iletir. Bu durumda
Kurum riskin azaltılması ya da riskten korunma işlemleri yapılması gibi önleyici tedbirlerin
alınmasını bankadan isteyebilir. 

İçsel model ve standart metodun birlikte kullanımı 
MADDE 11 – (1) Bir risk faktöründe önemsiz düzeyde pozisyon taşınması durumu ha-

riç olmak üzere, içsel model yaklaşımı prensipte bankanın entegre bir risk ölçüm sistemi kur-
masını zorunlu kılmaktadır. Bir ya da birkaç risk faktörü için model kullanımına başlayan bir
bankanın zamanla tüm risk faktörleri için model kullanmaya başlaması beklenir. Kurum tara-
fından model kullanımına verilen izin geri alınmadığı sürece bankalar model kullanımından
vazgeçerek standart metot kullanmaya başlayamaz. Sermaye yeterliliği hesaplamasında model
ile standart metodun birlikte kullanıldığı dönem boyunca; 

a) Her bir ana risk faktörü kategorisine ilişkin riskin model ya da standart metot ile öl-
çülmesi gerekir. Ancak uzak bir coğrafyada yer alan riskler, az miktarda pozisyon taşınan ya-
bancı para pozisyonları veya ihmal edilebilir iş kollarından kaynaklanan risk standart metotla
ölçülmeye devam edilebilir. 

b) Kullanıldığı müddetçe modelin bu Tebliğde yer alan kriterlerin tümüne uyumu aranır. 
c) İçsel model ile standart metodun birlikte kullanımına ilişkin Kurum tarafından ve-

rilmiş izin ancak geçerli bir nedenin banka tarafından Kuruma iletilmesi ve Kurumun onayı
ile değiştirilebilir. 

ç) Herhangi bir piyasa riski unsurunun hesaplama dışında kalmaması gerekir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Spesifik Riskin Riske Maruz Değer Ölçümlerine Dahil Edilmesi ve

İçsel Validasyon Standartları

Spesifik riskin riske maruz değer ölçümlerine dahil edilme esasları 
MADDE 12 – (1) Bankanın hisse senedi pozisyon riski kapsamındaki spesifik riski

içeren bir riske maruz değer ölçümünün bulunması ve bu ölçümün spesifik risk dışında kalan
diğer piyasa riski sermaye yükümlülüklerinin ölçümünde kullanılan modeller için aranan nitel
ve nicel standartların tümü ile beş ilâ sekizinci fıkralardaki kriter ve koşulları sağlaması kay-
dıyla, Kurumdan alınacak onayla, bankalar hisse senedi pozisyon riskinin spesifik riski için
gerekli sermaye yükümlülüğünü standart metot yerine riske maruz değer ölçümü ile ölçebilir. 

(2) Aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, menkul kıymetleştirme pozisyonları ile
n inci temerrüde dayalı kredi türevleri dışında kalan faiz oranı riski pozisyonlarından kaynaklı
spesifik risk sermaye yükümlülüğünü standart metot yerine aşağıda belirtilen riske maruz değer
ölçümü ile ölçebilir: 

a) Bu pozisyonlardan kaynaklı spesifik riskin ölçümünü içeren bir riske maruz değer
ölçümünün bulunması ve bu ölçümün spesifik risk dışında kalan piyasa riski sermaye yüküm-
lülüklerinin ölçümünde kullanılan modeller için aranan nitel ve nicel standartların tümü ile beş
ilâ sekizinci fıkralardaki kriter ve koşulları karşılamış olması. 

b) 13 üncü maddeye uygun olarak, spesifik riske konu pozisyonları için ilave temerrüt
riski ve kredi değerliliği değişim riskinin, içsel olarak geliştirilmiş bir yaklaşımla yeterli dü-
zeyde kapsanmış olması. 

c) Kurumdan onay alınması. 
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(3) Menkul kıymetleştirme pozisyonu ile n inci temerrüde dayalı kredi türevleri riske
maruz değer ölçümüne dahil edilebilir ancak ilave olarak bu araçlar için standart metoda göre
sermaye yükümlülüğü hesaplamasına devam edilir. 14 üncü madde kapsamında aranan koşul-
ların sağlanması kaydıyla, korelasyon alım satım portföyü kapsamında riske maruz değer öl-
çümüne dahil edilen menkul kıymetleştirme pozisyonları ile n inci temerrüde dayalı kredi tü-
revleri, bu fıkradaki uygulamadan istisnadır. 

(4) Bankanın spesifik risk modellemesinin tanınması için temel kriter; modelin fiyat
riskinin tüm önemli unsurlarını kapsaması ve piyasa koşulları ile portföylerin içeriğinde mey-
dana gelecek değişimlere karşılık verebilmesidir. Bu uygulamada ilave risk sermaye yüküm-
lülüğüne konu edilmiş pozisyonlar açısından fiyat riski unsurları arasında yer alan ilave temer-
rüt ve kredi değerliliği değişimi riskini kapsaması şartı aranmaz. Bilhassa model; 

a) Portföydeki tarihsel fiyat değişimini açıklar. 
b) Portföyün büyüklüğü ve portföy bileşimindeki değişiklikler açısından yoğunlaşmayı

kapsar. 
c) Olumsuz bir piyasa koşulunda da geçerliliğini koruyabilir. 
ç) Olay riskini ve isim bağlantılı baz riskini kapsar. 
d) Geriye dönük testler yoluyla validasyona tabi tutulur. 
(5) Dördüncü fıkra kapsamında yapılacak değerlendirmelerde; 
a) Fıkranın (a) bendi çerçevesinde, model kalitesi ölçümlerinden en önemlisi olarak,

fiyat değerindeki tarihsel değişimlerin ne kadarının modele dahil risk faktörleri ile açıklandığını
ölçen “uyuşum derecesi” ölçütleri kabul edilir. Bu tip ölçütlerden sıklıkla kullanılanı regresyon
yönteminin “R-Kare” ölçümüdür. Eğer bu ölçüm kullanılıyorsa; modele dahil edilen risk fak-
törlerinin tarihsel fiyat değişimlerini yüzde doksan düzeyinde açıklayabilmesi beklenir veya
model açıkça, bu regresyona dahil edilen risk faktörleri tarafından kapsanmayan artık deği-
şimlerin tahminlerini içerir. “Uyuşum derecesi” ölçütlerinin uygulanabilirliğinin makul olma-
dığı modeller söz konusu olduğunda, Kurum banka tarafından ortaya konacak ölçüt önerilerini
ve gerekçelerini de dikkate alarak başka ölçütler belirleyebilir veya modelin 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (a) bendini karşılamadığını kabul edebilir. 

b) Fıkranın (b) bendi çerçevesinde, modelin portföyün yapısındaki değişimlere karşı
hassas olduğunun banka tarafından ortaya konabilmesi ve bu kapsamda portföy içeriğinde belli
başlı sektör ve ihraçcılarda yoğunlaşma artışı olması halinde buna modelin daha yüksek ser-
maye yükümlülüğü ile karşılık vermesi beklenir. 

c) Fıkranın (c) bendi çerçevesinde, bankaların, olumsuz bir piyasa koşulunun yaşanması
halinde modelin risklerdeki artış konusunda uyarı vereceğini gösterebilmesi gerekir. Bunu gös-
terebilmenin bir yolu; modelin tarihsel tahmin döneminin en azından bir tam kredi döngüsünü
içermesi ve bu döngünün aşağı yönlü kısmında modelin yanlış olmadığından emin olunmasıdır.
Diğer bir yol ise, tarihsel simülasyonların ve makul en kötü durum senaryolarının kullanılma-
sıdır. 

ç) Fıkranın (ç) bendi çerçevesinde, kapsanması gereken olaylardan biri de hisse senedi
pozisyonları bakımından, birleşme, devralma gibi hisse fiyatlarında büyük değişimler veya sıç-
ramalar ortaya çıkaran olaylardır. İsim bağlantılı baz riski kapsamında, bankanın modelin;
borçlanma araçlarına ilişkin pozisyonlarda temerrüt halinde alacağın tahsil sırası bakımından
farklılıklar, vade uyumsuzlukları veya farklı temerrüt olayına bağlı kredi türevleri gibi benzer
ancak aynı olmayan pozisyonlar arasındaki önemli kendilerine özgü farklılıklara karşı duyarlı
olduğunu gösterebilmesi gerekir. 
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d) Fıkranın (d) bendi çerçevesinde, spesifik riskin modellenmiş tahminlerini uygulayan
bankalar, spesifik riskin yeterli düzeyde kapsanıp kapsanmadığının değerlendirilmesi amacıyla,
geriye dönük test yürütmek zorundadır. Spesifik risk tahminlerinin validasyonu için bankanın
kullanması gereken bu yöntem spesifik riske konu alt portföylerin günlük verileri kullanılarak
alt portföyler bazında yürütülür. Bu kapsamda ana alt portföyler alım satıma konu borçlanma
araçları ile hisse senedi pozisyonlarıdır. Bununla birlikte, banka geriye dönük testi gelişmekte
olan piyasalar, kurumsal borçlanma araçları gibi daha ayrıntılı alt portföyler bazında yürütebilir.
Bu alt portföy bazlı yöntemlerin, alt portföydeki yapısal değişikliğe karşı duyarlılığı gösteril-
medikçe, alt portföyleri yapısal değişiklik yapılmayacak şekilde oluşturmak zorundadır. 

(6) Risk ölçüm modeli, daha az likit olan pozisyonlardan ve/veya sınırlı fiyat şeffaflı-
ğına sahip pozisyonlardan kaynaklanan riskleri gerçekçi piyasa senaryolarıyla dikkatli ve ih-
tiyatlı bir şekilde değerlendirir ve asgari veri standartlarına uygun olur. Temsili veriler, ancak
uygun ihtiyatlılığa sahip olmaları kaydıyla ve sadece mevcut verilerin yetersiz olduğu ya da
bir pozisyonun veya portföyün gerçek volatilitesini tam yansıtmadığı durumlarda kullanılır. 

(7) Bankalar, tekniklerdeki ve en iyi uygulamalardaki gelişmelerden yararlanır. 
(8) Spesifik riskin geriye dönük testi yoluyla tanımlanan sapmaların analiz edilmesi

amacıyla bankalar bir süreç oluşturmak zorundadır. Bu süreç; modelin yanlış olmasını doğuran
bir olayda, modelin doğruluğunu sağlamaya hizmet etmeyi temel amaç olarak alır. Bu süreçte,
alt portföy düzeyinde yürütülen geriye dönük test sonuçlarının on veya daha fazla sayıda sapma
ortaya çıkarması halinde spesifik riski içeren modelin karine olarak “kabul edilemez” olduğuna
yer verilmesi gereklidir. Bu karinenin gerçekleşmesi halinde, modelde ortaya çıkan sorunu gi-
dermeye yönelik eylemleri bankalar derhal alır ve geriye dönük testin ortaya çıkardığı yeterli
düzeyde kapsanmayan riske karşılık olarak yeterli düzeyde bir sermaye tahsis eder. Spesifik
risk dışında kalan piyasa riskleri için riske maruz değer ölçümü ile sermaye yükümlülüğünün
hesaplanmasında, geriye dönük test sonuçlarının gösterdiği sapmaların bu sermaye yükümlü-
lüğünün hesaplanmasında dikkate alınma esasları, riske maruz değer ölçümü ile spesifik risk
sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasında da aynı kapsamda uygulanır. 

İlave risk sermaye yükümlülüğü 
MADDE 13 – (1) Bankalar menkul kıymetleştirme pozisyonları ile n inci temerrüde

dayalı kredi türevleri dışında kalan spesifik faiz oranı riski sermaye yükümlülüğüne konu po-
zisyonlarının taşıdığı ve dahil edildiği riske maruz değer ölçümünün kapsadığı risklere ilave
olarak fiyat riskinin önemli unsurlarından olan ilave temerrüt ve kredi değerliliği değişimi risk-
leri için ayrıca sermaye ayrılmasını sağlayacak bir ölçüm yaklaşımı uygulamak zorundadır. 

(2) Bankalar sabit bir risk seviyesi varsayımı altında ve var olması halinde likidite, yo-
ğunlaşma, riskten korunma ve opsiyonalite etkilerini yansıtacak uyarlama yapılarak; uygula-
dıkları yaklaşımın kredi riskine esas tutarın içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım ile denk
derecede sağlıklı standartlar içerdiğini gösterir. İlave risk sermaye yükümlülüğünü içsel olarak
geliştirilmiş yaklaşımlar yoluyla ölçemeyen bankalar, bu pozisyonları için spesifik risk sermaye
yükümlülüğünü standart metotla ölçmek zorundadır. 

(3) İlave temerrüt ve kredi değeri değişimi riskinden oluşan ilave riski kapsayacak yak-
laşımda aşağıdaki standart ve kriterler aranır: 

a) Yaklaşım, menkul kıymetleştirme pozisyonları ve n inci temerrüde dayalı kredi tü-
revleri hariç olmak üzere faiz oranı spesifik riski sermaye yükümlülüğüne konu risk kalemle-
rinin tümünü kapsar. Kurumun onayına bağlı olarak, bankalar içsel olarak riskleri nasıl ölçtüğü
ve yönettiğiyle uyumlu bir şekilde, borsaya kote edilmiş tüm hisse senedi ve bu hisse senetlerine
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dayalı türev pozisyonlarını sürekli olmak koşuluyla kapsama dâhil edebilir. Bu yaklaşım, te-
merrüt ve kredi değerliliği değişim olayları arasındaki korelasyonun etkisini yansıtır. Temerrüt
ve kredi değerliliği değişim olayları ile diğer piyasa risk faktörleri arasındaki çeşitlendirme et-
kisi ise yansıtılmaz. 

b) İlave riski ölçen yaklaşım, binde dokuzyüzdoksandokuz güven aralığı ve bir yıllık
dönemi kapsayacak şekilde temerrüt ve içsel veya dışsal kredi değerliliği değişim riskine bağlı
olan kayıpları ölçer. Korelasyon varsayımları, kavramsal olarak sağlam bir çerçevede oluştu-
rulmuş objektif veri analiziyle desteklenir. İlave riski ele alan bu yaklaşım, ihraççı yoğunlaş-
masını ve stres koşulları altında ürün sınıfları içinde ve arasında gerçekleşebilecek yoğunlaş-
maları yansıtır. Bu yaklaşım, bir yıllık dönem süresince sabit bir risk seviyesi olduğu varsayı-
mına dayanır. Likidite ufku içerisinde temerrüt veya kredi değerliliği değişim riskine maruz
kalan alım satım pozisyonları veya belli sayıda pozisyonlar başlangıçtaki risk seviyesini koru-
yacak şekilde likidite ufku sonunda yeniden belirlenir. Bankalar, alternatif olarak bir yıllık sabit
pozisyon varsayımını tutarlı olmak kaydıyla kullanabilir. 

c) Likidite ufku, özellikle pozisyon büyüklüğüne bağlı olarak, pozisyonu elden çıkar-
mak veya volatilitenin yüksek olduğu piyasa koşullarındaki önemli fiyat risklerinden korunmak
için gereken süreye göre belirlenir. Likidite ufku hem sistematik hem de bankaya özgü dalga-
lanma dönemlerindeki gerçek uygulama ve tecrübeyi yansıtır. Likidite ufku, ihtiyatlı varsa-
yımlar altında ölçülür ve kendi içinde satış veya riskten korunma işlemlerinin gerçekleştirile-
ceği fiyatı önemli ölçüde etkilemeyecek şekilde yeterli uzunlukta olur. Bir pozisyon veya po-
zisyonlar bütünü için likidite ufku en az üç aydır. Bir pozisyon veya pozisyonlar bütünü için
uygun likidite ufku belirlenirken bankanın değer ayarlamalarına ve likiditesi az pozisyonların
yönetimine ilişkin iç politikalar dikkate alınır. Banka münferit bir pozisyondan ziyade pozis-
yonlar bütünü için likidite ufkunu belirlerken, pozisyonlar bütününü tanımlamak için getirilen
kriterleri likidite farklılıklarını yansıtacak şekilde anlamlı bir şekilde tanımlar. Likidite ufku,
yoğunlaşma olan pozisyonlar için daha yüksek belirlenir. Menkul kıymetleştirme sürecinin li-
kidite ufku, volatilitenin yüksek olduğu piyasa koşullarında; varlıkların bir araya getirilmesi,
satışı ve menkul kıymetleştirilmesi için veya önemli risk faktörlerinden korunma için geçen
süreyi yansıtır. 

ç) Riskten korunma, ilave temerrüt ve kredi değerliliği değişim riskini yansıtmak üzere
bir bankanın yaklaşımına dahil edilebilir. Uzun ve kısa pozisyonlar aynı finansal ürünle ilişkili
ise söz konusu pozisyonlar netleştirilebilir. Aynı borçlunun farklı menkul kıymetleri veya farklı
ürünleri içeren uzun ve kısa pozisyonlarla veya farklı ihraççılara ait uzun ve kısa pozisyonlarla
ilişkili riskten korunma veya çeşitlendirme etkileri, farklı ürünlerdeki brüt uzun ve kısa pozis-
yonların yalnızca açık bir şekilde modellenmesi halinde kabul edilebilir. Bankalar riskten ko-
runmanın vadesi ile likidite ufku arasındaki zaman diliminden kaynaklanabilecek önemli risk-
lerin etkilerini yansıtır. Ayrıca, riskten korunma stratejilerinde ürün, sermaye yapısındaki ön-
celiklendirme, içsel veya dışsal derecelendirme, vade, devir veya ürünlerdeki diğer değişiklik-
lerden kaynaklanan önemli baz riski potansiyeli de yansıtılır. Bir banka, riskten korunma işle-
minin altında yatan riski doğuracak olaya yaklaşsa bile riskten korunma işlemini devam etti-
rebildiği ölçüde bu riskten korunma işlemini yansıtır. Dinamik riskten korunma stratejilerinden
doğan ilave artık riskler sermaye yükümlülüğüne yansıtılır. Dinamik riskten korunma strateji-
leriyle riskten korunulan alım satım hesapları pozisyonları için riskten korunulan pozisyona
ilişkin likidite ufku dahilinde riskten korumanın yeniden dengelenmesi için bankanın aşağıdaki
koşulları sağlaması gerekir: 

1) İlgili alım satım hesapları pozisyonları üzerinden riskten korunmayı tutarlı bir şekilde
modellemeyi tercih etmesi. 
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2) Yeniden dengeleme işlemiyle daha iyi bir risk ölçümü sağladığını gösterebilmesi. 
3) Riskten korunma amaçlı kullanılan ürün piyasalarının volatilitenin yüksek olduğu

piyasa koşullarında bile yeniden dengelenmeyi sağlayabilecek kadar likit olduğunu göstere-
bilmesi. 

d) İlave riski yansıtacak yaklaşımda; opsiyonlar, yapılandırılmış kredi türevleri gibi
doğrusal olmayan ve fiyat değişimlerini etkileyen önemli doğrusal olmayan davranış gösteren
diğer pozisyonların da etkileri yansıtılır. Bankalar, söz konusu ürünlerin fiyat riskinin değerle-
mesi ve tahmini süreçlerinin doğasında olan model risk tutarını göz önünde tutar. 

e) İlave riski yansıtacak yaklaşım, objektif ve güncel veriye dayanır. 
f) Risk ölçüm sisteminin bağımsız gözden geçirilmesinin ve içsel modelin validasyo-

nunun bir parçası olarak, bankalar ilave ve riske yönelik olarak aşağıdaki koşulları yerine ge-
tirir: 

1) Korelasyon ve fiyat değişimlerine yönelik model yaklaşımının portföye uygunluğu-
nun validasyonu yapılır. Sistematik risk faktörlerinin seçimi ve ağırlıklandırılması da buna da-
hildir. 

2) Duyarlılık ve senaryo analizi dahil bir dizi stres testi gerçekleştirilir. Söz konusu
stres testinde yaklaşımın özellikle yoğunlaşmaya yönelik olarak nitelik ve nicelik yönünden
uygunluğu değerlendirilir. Söz konusu testlerin tarihsel olarak tecrübe edilen olaylar dizisiyle
sınırlı kalmaması esastır. 

3) İlgili içsel model karşılaştırmaları dahil uygun niceliksel validasyon uygulanır. İlave
riskleri yansıtacak yaklaşımın bankaların alım satım risklerini tanımlama, ölçme ve yönetmeye
yönelik içsel risk yönetim metodolojisiyle tutarlı olması gerekir. 

g) Bankalar korelasyon ve diğer modelleme varsayımlarını yeterli şeffaflıkta yansıtacak
şekilde ilave riskini yansıtan yaklaşımlarını yazılı hale getirir. 

ğ) Bankanın ilave riskini yansıtan yaklaşımı bu fıkrada yer alan tüm gereksinimlerle
uyumlu olmamakla birlikte, bankanın kendi risklerini tanımlamaya, ölçmeye ve yönetmeye
yönelik oluşturulan içsel metodolojisiyle uyumlu olması halinde bankanın kendi yaklaşımıyla
sermaye gereksinimi hesaplamasına izin verilebilir. Ancak, bu durumda bankanın kendi yak-
laşımı ile hesapladığı sermaye gereksiniminin, bu maddedeki gereksinimlerin tamamına uyum-
lu olması halinde gerekli olacak sermaye tutarından az olmayacağı gösterilir. Kurum bu duruma
uyum sağlandığını en az yılda bir kez olmak üzere gözden geçirir. 

(4) İlave risk ölçümü hesaplaması en az haftada bir yapılır. İlave risk sermaye yüküm-
lülüğü; ilave risk ölçümü ile bulunan en güncel değer ile bu ölçüm ile bulunan değerlerin on
iki haftalık ortalamasından büyük olanıdır. 

Kapsamlı risk sermaye yükümlülüğü 

MADDE 14 – (1) Kurumdan onay alınmak ve ilave temerrüt ve kredi değerliliği deği-
şimi riskleri de dahil tüm fiyat risklerini yeterli düzeyde kapsayan içsel olarak geliştirilmiş bir
ölçüm yaklaşımı uygulanmak kaydıyla, bankalar korelasyon alım satım portföyünü riske maruz
değer ölçümüne dahil edebilir. Bu ürünlerin değeri bilhassa, yeterli düzeyde kapsanması gere-
ken aşağıdaki risklere bağlıdır: 

a) Dilimlere ayrılmış ürünlerde temerrüt sıralandırılması da dahil, çok sayıda temerrüt-
ten kaynaklanan kümülatif risk. 

b) Gama ve çapraz gama etkilerini içeren kredi faiz farkı riski. 
c) Faiz farkı ve korelasyonlar arasındaki çapraz etkiyi de içeren örtük korelasyonların

volatilitesi. 
ç) Aşağıdakileri de içeren baz riski; 
1) Endeks ve endeksi oluşturan münferit varlıkların risksiz getiri karşısındaki getirilerine

ilişkin baz riski, 
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2) Bir endeks ile bu endekse bağlı olarak yönetilen özel oluşturulmuş portföyler ara-
sındaki örtük korelasyonun baz riski. 

d) Dilim fiyatlarını etkileyen geri kazanım oranının eğilimiyle ilgili olarak geri kazanım
oranı volatilitesi. 

e) Kapsamlı risk ölçümünün dinamik riskten korumanın faydalarını içerdiği ölçüde,
korunmanın bozulma riski ve bu tür korumaların yeniden dengeye gelmesi için katlanılacak
olası maliyetler. 

(2) Birinci fıkra kapsamında uygulanacak kapsamlı risk ölçüm yaklaşımı, 13 üncü mad-
denin ikinci fıkrası ile üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan gereksinimlerin tümünü karşılar.
Bu istisna sadece bu ürünlerin alım satımında aktif olan bankalar için geçerlidir. İçsel olarak
geliştirilen kapsamlı risk ölçüm yaklaşımına dahil edilen risk kalemleri, standart metoda göre
bulunacak spesifik risk sermaye yükümlülüğünün yüzde sekizinden az olmamak kaydıyla bu
yaklaşımla bulunacak kapsamlı risk sermaye yükümlülüğüne tabi tutulur. Bu şekilde kapsamlı
risk sermaye yükümlülüğüne tabi tutulan risk kalemleri ayrıca 13 üncü maddenin ikinci fıkra-
sına tabi tutulmaz. Bununla birlikte, bu kalemler riske maruz değer ve stres riske maruz değer
ölçümlerinin her ikisine de dahil edilir. 

(3) 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının istisnası olan bu uygulamadan yararlanılabilmesi
için; 

a) Yukarıdaki standartlarla uyumlu bir şekilde kapsamlı risk ölçümüne dahil bu kalem-
lerin önemli risklerinin tamamen kapsanmasını sağlayacak yeterli piyasa verisi bulunması şarttır. 

b) Geriye dönük test veya diğer uygun yöntemler ile risk ölçümünün bu ürünlerin ta-
rihsel fiyat değişimlerini uygun bir şekilde açıklayabildiği ortaya konulur. 

c) Kapsamlı risk ölçümü yaklaşımına dahil etmek için onay alınan kalemler ile onayı
olmayan kalemlerin ayrıştırılabilmesinin sağlanması gerekir. 

(4) Veri ve modelleme kriterlerine ilaveten, bu istisnadan yararlanmak isteyen bankalar
korelasyon alım satım portföyü gibi yasal sermaye gereksinimi hesaplamasında içsel modele
dahil ettikleri portföyler için önceden belirlenmiş bir dizi spesifik stres senaryolarını düzenli
olarak uygular. Bu stres senaryoları; temerrüt oranları, geri kazanım oranları, kredi faiz farkları
ve korelasyonlara uygulanacak stresin korelasyon alım satım masalarının kar zararı üzerindeki
etkisini analiz eder. Bankalar stres senaryolarını en az haftada bir kez uygular ve kapsamlı risk-
lerinin tahmini için içsel modelleri yoluyla bulunan sermaye yükümlülüğü tutarlarıyla karşı-
laştırmalı olarak üçer aylık dönemler itibarıyla sonuçlarını Kuruma raporlar. Stres testleri so-
nuçlarının, kapsamlı risk ölçümüne göre hesaplanan sermaye yükümlülüğünün önemli ölçüde
düşük olduğunu göstermesi halinde Kuruma derhal bilgi verilir. Bu stres testi sonuçlarına göre,
Kurumun gerekli görmesi halinde korelasyon alım satım portföyü için içsel olarak modellenen
sermaye yükümlülüğüne ilave edilmek üzere tamamlayıcı sermaye yükümlülüğü getirilebilir. 

(5) Kapsamlı risk sermaye yükümlülüğü; kapsamlı risk ölçümü ile bulunan en güncel
değer ile bu ölçüm ile bulunan değerlerin on iki haftalık ortalamasından büyük olanıdır. 

Model içsel validasyon standartları 
MADDE 15 – (1) Modelin kavramsal boyutta sağlamlığından ve tüm önemli risklerin

model tarafından kapsandığından emin olunması amacıyla, risk yönetimi birimi tarafından mo-
deli geliştirme sürecinde yer alan taraflardan bağımsız bir şekilde risk ölçüm modellerinin va-
lidasyonunun yürütülmesini sağlayacak süreçler oluşturulması zorunludur. 

(2) Validasyonlar, kuruluş, yapılanma, değişiklik ve periyodik validasyonları içerir. Ku-
ruluş validasyonu, modelin bankada kurulduğu, yapılanma validasyonu, modelde önemli de-
ğişikliklere gidildiği, değişiklik validasyonu ise modelin uygunluğunu ve yeterliliğini bozacak
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nitelikte; piyasada önemli yapısal değişikliklerin veya portföy bileşiminde değişikliklerin ya-
şandığı zamanlarda icra edilir. Periyodik validasyon ise diğer validasyonlardan bağımsız olarak
düzenli zaman aralıkları çerçevesinde yapılır. Spesifik risk için sermaye yükümlülüğünün mo-
del yoluyla hesaplanıyor olması halinde, spesifik riskin model yoluyla hesaplanmasında aranan
kriterleri de karşılayacak şekilde daha geniş kapsamlı model validasyonları yürütülmesi gerekir.
Bankalar, tekniklerdeki ve en iyi uygulamalardaki gelişmelerden yararlanır. 

(3) Model validasyonu, geriye dönük testlere ilaveten asgari olarak aşağıdaki hususları
da içerir: 

a) Risk ölçüm modelinin varsayımlarının doğruluğunun ve risklerin doğru ölçüldüğü-
nün gösterilmesine yönelik testler. Bu testler kapsamına, normal dağılım varsayımı, elde tutma
süresinin hesaplanmasında kullanılan zamanın karekökü yaklaşımı veya kullanılıyor olması
halinde ekstrapolasyon veya interpolasyon teknikleri veya fiyatlama modelleri girebilir. 

b) Sapma sayısının tespitinde kullanılan geriye dönük testlere ilaveten banka varsayım-
sal değişimler için geriye dönük testler kullanır. Portföy değerindeki varsayımsal değişimlere
ilişkin geriye dönük test, portföyün gün sonu değeri ile pozisyonların değişmediği varsayımıyla
portföyün bir sonraki gün sonundaki değeri arasında bir karşılaştırmaya dayanır. Varsayımsal
geriye dönük testlerde ücret, komisyon ve net faiz gelirleri karşılaştırılmaya dahil edilmez. Ay-
rıca aşağıdakilerin de dikkate alınabileceği çeşitli ilave validasyon testleri yürütülmesi gerekir: 

1) Düzenli geriye dönük testlerde kullanılandan daha uzun dönemi esas alarak yapılacak
testler.

2) Yüzde doksan dokuz güven aralığı dışında başka bir güven aralığı kullanılarak ya-
pılacak testler. 

3) Bankanın tüm pozisyonu yerine alt portföyler seviyesinde yapılacak testler. 
c) Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla bunlar gibi ortaya çıkabilecek istisnai yapısal

olguların model tarafından dikkate alındığından emin olmak için varsayımsal portföy kullanımı: 
1) Belli bir araç için tarihsel verilerin nitel standartlarda aranan koşulları karşılamaması

ve bankanın bu pozisyonları temsili karşılıklarına eşleştirmek durumunda kalması halinde, bu
temsili pozisyonların ilgili piyasa senaryoları altında ihtiyatlı sonuçlar üreteceği hususunda
emin olunması gerekir. 

2) Önemli baz risklerinin yeterli düzeyde kapsama alındığı hususunda emin olunması
esastır. Bu husus kısa ve uzun pozisyonların vade ve ihraççı bazında uyumsuzluğunu da içere-
bilir. 

ç) Modelin çeşitlendirilmemiş bir portföyden doğabilecek yoğunlaşma riskini kapsadığı
hususunda emin olunması gerekir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 
MADDE 16 – (1) 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk

Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlen-
dirilmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük 
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Ekim 2015 

CUMA 
Sayı : 29511 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ZĠRAĠ MÜCADELE ĠLACI SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı ĠĢletmelerimiz ihtiyacı olan 5 (BeĢ) kalem zirai mücadele 

ilacı satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir. 
Ġhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 05/11/2015 PerĢembe günü saat 14.30’a 

kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 
Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES: TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA 
 Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
 Fax: (0.312) 417 78 39 9395/1-1 

—— • —— 
E43000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLER ĠÇĠN ELEKTRĠKLĠ DEVRE KESĠCĠ 

SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt Numarası : 2015/143063 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 400 Adet Piston 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 
Müdürlüğüne 12.11.2015 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.  

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat Müdürlüğünden (KDV 
Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9412/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
Türk Kızılayı Kartal Tıp Merkezi için 3 (üç) yıl süre ile malzeme dahil yemek hizmetinin 

idari ve teknik Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınması için Resmi Gazete'nin 
02.10.2015 tarih 29490 sayılı nüshasında yayınlanan ihale ilan metninde aĢağıdaki düzeltme 
yapılmıĢtır. 

"2 nolu Teklif Teminat Mektubu zarfı 03.11.2015 günü saat 14:30'da Türk Kızılayı Kartal 
Tıp Merkezi toplantı salonunda açılacaktır." 

Ġlgililere duyurulur. 9405/1-1 
—— • —— 

SÜZEN BARDAK POġET ÇAY PAKETLEME MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı Süzen Bardak PoĢet Çay Paketleme, Kutulama ve 

Selefonlama Makinesi Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 
Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Çay ĠĢletmeleri Genel 
Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE adresinden temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.11.2015 tarihi saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 
9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir.   9261/1-1 

—— • —— 
MUHTELĠF YUVARLAK ÇELĠK, LAMA VE I-U PROFĠL VE 

KÖġEBENT SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt Numarası : 2015/142290 
1- Ġdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  
     türü ve miktarı : 21 Kalem muhtelif yuvarlak çelik, lama ve I-U profil ve 

köĢebent satın alınacaktır. 
3 - Ġhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 11/11/2015 - Saat 14:45 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 
11/11/2015 günü saat 14.45’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9332/1-1 
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VAGON TEKERLEK TAKIMLARININ TEMĠZLENMESĠ, BUATAGRESLERĠN VE 

RULMANLARIN DEMONTAJI VE TEMĠZLENMESĠ, BUATAGRESLERĠN  

TAMĠRĠ ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2015/140245 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi  : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 2000 Adet ( 600 adet Q1000 mm, 1400 adet 

Q 920 mm) vagon tekerlek takımlarının temizlenmesi, buatagreslerin ve rulmanların demontajı ve 

temizlenmesi, buatagreslerin tamiri iĢi teknik Ģartnamesine göre yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 10/11/2015 saat: 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

10/11/2015 günü saat: 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9243/1-1 

————— 

VAGON MUHTELĠF DÖVME MALZEMELERĠ ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2015/140237 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 9 kalem Vagon Muhtelif Dövme 

Malzemeleri, teknik Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 10/11/2015 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

10/11/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9241/1-1 
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MUHTELĠF ARAÇ VE MUHTELĠF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DURUMU ĠTĠBARIYLA ĠHTĠYAÇ FAZLASI OLAN 

AġAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELĠF ARAÇLAR VE MUHTELĠF HURDA 

MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLĠF ALINARAK ĠHALE SURETĠYLE AġAĞIDA 

BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SATIġA ARZ EDĠLMĠġTĠR. 

ARAÇLAR TRAFĠĞE TESCĠL EDĠLEBĠLĠR. ASKERĠ BOYA RENGĠ (HAKĠ) ĠLE 

TRAFĠĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERĠ BOYA RENGĠ BĠR BAġKA RENK ĠLE 

DEĞĠġTĠRĠLECEKTĠR. YURTDIġINA SATILAMAZ. BĠR AY ĠÇERĠSĠNDE TRAFĠĞE 

TESCĠL ETTĠRĠLECEKTĠR. SATILAN ARAÇLARIN TESLĠMATLARI, KARAYOLLARI 

TRAFĠK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHĠLĠNDE YAPILACAKTIR. 

MUHTELĠF Ġġ MAKĠNESĠ VE MUHTELĠF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DĠZEL 

VE BENZĠNLĠ MOTOR, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRĠK ELEKTRONĠK 

MALZEME,  MUHTELĠF ALÜMĠNYUM, PASLANMAZ, MOTORSĠKLET VE BĠSĠKLET, 

TEZGAH, ELEKTRĠK MOTORLARI, PĠK, DEMĠR ÇELĠK BORU, TANK PALETĠ, SONDAJ 

BORUSU, TIR YER DORSESĠ, SU VE ÇAMUR POMPASI, SÖKÜMÜ EKONOMĠK 

OLMAYAN D.ÇELĠK MALZEME, KAMYON ÜSTÜ SONDAJ MAKĠNESĠ, DEMĠR ÇELĠK 

HALAT, TOPRAKLI TABAN ARTIĞI TERESSUBAT NĠTELĠKLĠ MALZEME, PALET VE 

PALET ZĠNCĠRĠ, DEMĠR ÇELĠĞE AKUPLELĠ PAD (TAKOZ), KARAVAN, YÜZER 

VASITA GEMĠ, ĠNġAAT DEMĠRĠ, I,U DEMĠR, TREN VAGON VE ġASELERĠ, KUMAR 

MAKĠNELERĠ, SANAYĠ TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNESĠ VE KURUTMA ÜTÜ MAKĠNESĠ, 

YAĞ, PVC VE PLASTĠK MALZEME, LĠKĠT OKSĠJEN-NĠTROJEN DEPOLAMA 

TANKLARI, SU TANKERĠ RÖMORK YAKIT TANKI, GEMĠ DÜMEN YELESĠ VE ġAFTI, 

MANGANLI VE DEMĠR ÇELĠK VB. HURDALARI. 

 

ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ ĠHALE YERĠ 

03 Kasım 2015 14.00 Merkez/ANKARA 

10 Kasım 2015 14.00 Merkez/ANKARA 

17 Kasım 2015 14.00 Merkez/ANKARA 

24 Kasım 2015 14.00 Merkez/ANKARA 

 

ġartnameler, Ankara MKE Hurda ĠĢletmesi Pazarlama ve SatıĢ Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/ĠZMĠR ve Seymen/ĠZMĠT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLĠFLER EN GEÇ YUKARIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA ve SATIġ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERĠLMĠġ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtilen kapsam ve Ģekle 

uygun olacaktır. 

ĠĢletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniĢ bilgi için aĢağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07/175 - 174 

ALĠAĞA HUR. MD. : 02326251120/128 - 129 - 130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124 - 126 9351/1-1 
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ANKARA GAR TEVSĠATI ĠÇĠN YOL VE MAKAS SÖKÜMÜ, BAĞLANMASI, MALZEME 

YÜKLEME BOġALTMA, BALAST NAKLĠYESĠ VE SERĠLMESĠ ĠLE YOL ĠġÇĠLĠKLERĠ 

HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/142699 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/1735     Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : barkonburcincecen@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosuna 03/11/2015 günü 

saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosunda görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 

Genel Müdürlüğü Merkez Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200 TL bedelle temin 

edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9352/1-1 

—— • —— 
MÜLKĠYETĠN GAYRĠ AYNĠ HAK TESĠSĠ KURULMAK SURETĠYLE 

MEZBAHA TESĠSĠ YAPTIRILACAKTIR 

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġhale konusu olan iĢin niteliği, yeri ve miktarı: 

Söke Belediyesi mülkiyetinde bulunan 485 Ada, 113 ve 115 parseldeki arsa üzerine 

uygulama projesine, Teknik ġartnamesine ve diğer dokümanlara uygun olarak, Aydın BüyükĢehir 

Belediye Meclisinin 13.05.2014 tarih ve 33 sayılı, Söke Belediye meclisinin 16.10.2015 tarih ve 

2015/10-209 sayılı Meclis Kararlarına istinaden 29 (yirmidokuz) yıl süreyle iĢletilerek Söke 

Belediyesine devredilecek Ģekilde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 

Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi kurulmak suretiyle Mezbaha Tesisi yaptırılması yapım iĢidir. 

2 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri, Söke Belediyesi Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünün Konak Mahallesi, 

Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresinde Müdürlükte görevli memur Engin 

KARABIYIK’tan 1.000.-TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya 

aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı 

ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 

Ġhale, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN 

adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Belediye BaĢkanlık Odasında 03/11/2015 tarih 

ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince 

yapılacaktır. 

4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 

ĠĢin tahmini bedeli ĠĢin ġartnamesinin 2.2. maddesinde belirtilen 8.300.000 (Sekiz Milyon 

Üç Yüz Bin) TL’sıdır. Geçici teminat bu bedelin % 3’ü olan 249.000. (Ġki Yüz Kırk Dokuz Bin) 

TL’sıdır. 

5 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu: 

5.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
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5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

5.1.b) Ġhale dokümanı içinde örneği bulunan Tebligat için adres beyanı belgesi, 

5.1.c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri: 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

5.1.d) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler Müdürlüğüne 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

5.1.e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.1.f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

5.1.g)Vergi ve SGK Prim Borcu durumu bildirisi (kesinleĢmiĢ vergi borcu ve SGK Prim 

borcu olmadığını ihale yılı itibarıyla belgelemesi) 

5.1.h) Ġhale dokümanının satın aldığını gösterir belge, 

5.1.ı) Ġdari ġartname ekinde yer alan örneğine uygun olarak düzenlenmiĢ Teklif Mektubu 

6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye 

verileceği: 

Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 03/11/2015 tarihi, saat: 14.00’e kadar Belediye Sağlık 

ĠĢleri Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Zeki YEġĠL’e verilebilecektir. 

Ġlan olunur. 9399/1-1 

—— • —— 
6 KALEM (3 KISIM) MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 6 Kalem (3 Kısım) Malzeme Alımı 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2015/135783 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054 

c) Elektronik posta adresi  : bap@hitit.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem (3 Kısım) Mal Alımı (60 Adet Öğrenci Tipi 

Bilgisayar, 1 adet Yönetici Tipi Bilgisayar, 1 adet Araç 

Kaldırma Lifi, 1 adet Ön Düzen Ayar Cihazı, 1 adet 

Balans Cihazı, 2 adet Takım Sandığı) 
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b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ 

ÇORUM 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : ĠĢin süresi, sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 

ihtiyaç listesinin 1. Kısmında yer alan malzemeler için 

30 (Otuz) takvim günüdür, Ġhtiyaç listesinin 2. ve 3. 

Kısmında yer alan malzemeler için 60 (AltmıĢ) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası Ġhale Salonu Kuzey 

Kampüsü MERKEZ/ÇORUM  

b) Tarihi ve saati : 06.11.2015 Cuma günü - Saat: 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  
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Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. Ġstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik Ģartnameye cevap 

metinlerini teklif dosyası içerisinde sunacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli TürkLirası) karĢılığı 

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmıĢbeĢ Türk Lirası) doküman bedelini Hitit 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum 

ġb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. 

Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (06.11.2015 Cuma günü Saat 10:00) kadar Hitit 

Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi 

ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü 

MERKEZ/ÇORUM) Ġdareye teslim edilecek Ģekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer 

eksikliklerden Kurumumuz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 3 (Üç)’dür.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9388/1-1 
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HANGAR BĠNASI, LOKANTA, KAFETERYA, RESTORAN OLARAK  

KULLANILMAK ÜZERE KĠRALANACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu 

Başkanlığından:  

1 - KuruluĢumuza ait Ġstanbul Ġli, Bakırköy Ġlçesi, YeĢilköy Ġstasyon sahasında, 72 ada 2 

parselde bulunan 2 plan no.lu 474,00m2’lik kapalı alan, 307,00m2’lik açık alan olmak üzere 

toplam 781,00m2’lik tarihi tescilli Hangar Binasının ―lokanta, kafeterya, restoran‖ olarak 

kullanılmak üzere 10.000,00- TL/Ay (KDV hariç) muhammen bedel üzerinden kapalı zarf ile 

teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır. 

2 - Ġhale 05.11.2015 PerĢembe günü saat 14:00’da 1. Bölge Müdürlüğü TaĢınmaz Ġhale 

Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Ġhale konusu taĢınmazın Ġlgili Kurum ve KuruluĢlardan her türlü izin ve ruhsatların 

ilgilisince alınması için sözleĢme imza tarihinden itibaren 12 aylık ön izin sözleĢmesi 

imzalanacaktır, ön izin sözleĢmesi süresi içinde güncel kira bedelinin %20 tutarı ön sözleĢme 

aĢamasında peĢin tahsil edilecektir. Ġzin ve ruhsatların alınmasına müteakip inĢaat ve iĢletme 

süresi olarak 10 (on) yıl geçerli ana sözleĢme akdedilecektir. 

4 - Ġhaleye yerli isteklikler katılabilecektir. 

5 - Sirkeci Gar Müdürlüğünden ilan tahtası ile TCDD’nin ―www.tcdd.gov.tr/ihaleler‖ 

internet adresinde de görülebilir. Ġhale ġartnamesi TCDD 1. Bölge Emlak ve ĠnĢaat Müdürlüğü-

HaydarpaĢa’da ücretsiz görülebilir. 

6 - Ġhaleye katılacak isteklilerden; 

a) Geçici teminat bedeli 30.000,00-TL olup nakit yatırılması halinde en geç ihale günü 

ihale saatine kadar 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü/Merkez Mali ĠĢler veznesine yatırıldığına dair 

makbuz, 

b) Ġhale Ģartname bedeli 200,00- TL+KDV olup, Ģartnamenin satın alındığına dair 

makbuz, 

c) Ġsteklilerin 2015 Yılı için tabii olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK; Bağkur; 

Emekli sandığı) ve Vergi Dairesine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK; 

Bağkur; Emekli sandığı) ile Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair belge, 

d) Sirkeci Gar Müdürlüğünden alınmıĢ yer görme belgesi, 

e) Gerçek kiĢilerden; 

6 (a), 6 (b), 6 (c), 6 (d) maddelerinde belirtilen belgeler, 

Tasdikli Nüfuz cüzdanı sureti (―son altı ay içinde alınmıĢ‖ asılları veya tasdikli suretleri 

olacaktır.) 

Ġkametgah ilmühaberi, 

Noter tasdikli imza sirküleri, 

Sabıka kaydına iliĢkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, (sabıka kaydının olması 

halinde  
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Mahkeme kararı ile birlikte verilecektir), 

Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmıĢ faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının 

olmadığına dair belge,  

f) Tüzel kiĢilerden; 

6 (a), 6 (b), 6 (c), 6 (d) maddelerinde belirtilen belgeler, 

ġirket Temsilcisinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve tasdikli nüfus cüzdan 

suretleri, 

- Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve 

sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge, 

- Tüzel kiĢiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ halen faaliyette bulunduğuna dair 

Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmıĢ ihalenin yapıldığı yıl 

vizesini içeren kimlik kartı, 

g) Ortak giriĢim olması halinde; 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin 6 (a), 6(b), 6(c), 6(d) 

maddelerindeki belgeler Ģartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ ve tescil edilmiĢ ortaklığa 

ait sözleĢme. 

h) Türkiye’de ki tebligat adresi (ġartname eki örneğe göre) 

ı) Ġsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter Tasdikli vekâletnameleri, 

imza sirküleri ve Nüfus cüzdan fotokopisi, 

j) ġartname eki Özel ġartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve 

koĢulların sağlanması, 

7 - Ġhaleye katılmak isteyenler Ġhale dosyasını en geç 05.11.2015 PerĢembe günü saat 

14:00’a kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü TaĢınmaz Ġhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. 

Posta ile yapılan teklifler geçerli olup gerek posta ile gerekse elden süresi içinde 

yapılmayan, ihalenin esasını değiĢtirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

8 - Yapılan ihalede tek katılım olması halinde, ihale komisyonunca da uygun görülmesi 

durumunda aynı anda PAZARLIK YÖNTEMĠNE dönüĢtürülür. Pazarlık yöntemi ile ilgili 

hususlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

9 - TCDD bu ihalede 2886 sayılı ―Devlet Ġhale Kanunu‖ ile 4734 sayılı ―Kamu Ġhale 

Kanunu‖na tabi değildir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya 

da kısmen yapmakta serbesttir. 

Ġlgililere duyurulur. 

ADRES: 

TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü 

1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa-Kadıköy/Ġstanbul 

TEL: 0.216.348 80 20 dahili 4778 veya 4558 

FAKS: 0.216.336 22 57---0.216.349 91 12 9192/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: 

154 kV Ovacık-Bağlum ve Hasköy-Bağlum varyantları, (Temelli-Kocahacılı) BrĢ. N. - Polatlı 

TM ile 380 kV KayaĢ TM - GölbaĢı TM. Enerji Ġletim Hatlarına ait KamulaĢtırma ve Nazım/Ġmar 

Uygulama Ġmar Planlarının hazırlanması Hizmet alımı iĢi TEĠAġ’nin 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/144611 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254   

06105 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 3972400/FAKS: 0312 3972414 

c) Elektronik posta adresi  : 8bolgemd@teias.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : http://www.8iletim.gov.tr/ 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 kV Ovacık-Bağlum ve Hasköy-Bağlum varyantları, 

(Temelli-Kocahacılı) BrĢ. N. - Polatlı TM ile 380 kV 

KayaĢ TM - GölbaĢı TM. Enerji Ġletim Hatlarına ait 

kamulaĢtırma planlarının hazırlanması ve onay mercii 

ilgili Kadastro Müdürlüklerine onaylatılması ile Tapu 

Müdürlüklerinden onaylı tapu kayıtlarının temin 

edilmesi ve imar planı tadilatlarının hazırlanması 

iĢleridir. 

  Enerji Ġletim Hattı Uzunluğu: 47,20 km 

  Direk sayısı: 122 

  - Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi E.Ġ.H. uzunluğu 16,7 km. 

  - Ankara Ġli, Elmadağ Ġlçesi E.Ġ.H. uzunluğu 2 km. 

  - Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi E.Ġ.H. uzunluğu 11 km. 

  - Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi E.Ġ.H. uzunluğu 10,3 km. 

  - Ankara Ġli, Polatlı Ġlçesi E.Ġ.H. uzunluğu 4,1 km. 

  - Ankara Ġli, Keçiören Ġlçesi E.Ġ.H. uzunluğu 3,1 km. 

b) Yapılacağı yer : Ankara 

c) ĠĢin süresi : Yer teslimi yapıldıktan sonra 90 (Doksan) takvim günü  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan 

Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 30/10/2015 Saat: 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

ç) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat veya geçici teminat 

mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi, 

ğ) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.1.3. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.‖ 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka 

referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dıĢında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenmiĢ olması zorunludur. 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 413 

 

Banka referans mektubuna iliĢkin yeterlik kriterleri aĢağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) Ġsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz. 

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 

tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak Ģekilde sunulması gerekir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya Ģubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taĢıması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Ġsteklinin yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; 

a) Ġlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Ġlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan yapımla ilgili hizmet iĢlerindeki deneyimi gösteren belgelerin, 

c) Ġlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan yapımla ilgili hizmet iĢlerinde ilk sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında 

denetlenen ya da yönetilen iĢlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin, 

ç) Devam eden yapımla ilgili hizmet iĢlerinde; ilk sözleĢme bedelinin kusursuz olarak 

tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme 

oranının toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine ulaĢması Ģartıyla; kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen ya da ilk sözleĢme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen veya yönetilen 

iĢlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,‖ 

d) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢleri ve son on beĢ yıl içinde kabul 

iĢlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin, 

istenilmesi zorunludur.  

ĠĢ deneyiminin belirlenmesi amacıyla, 

Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'dan az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.  

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 
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Tüzel kiĢi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iĢ denetleme belgesinin, 

tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da 

serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

4.3.2. Organizasyon ve personel durumuna iliĢkin belgeler: 

Anahtar personel 

Yüklenici aĢağıda belirtilen anahtar teknik personelleri bünyesinde çalıĢtırmak 

zorundadır.  

 

NO ADET Pozisyon MESLEKĠ ÖZELLĠKLERĠ 

01 1 
Proje Yöneticisi (Jeodezi ve 

fotog. Müh) 
Benzer iĢlerde En az 5 yıl tecrübeli 

02 2 
Harita Teknikeri/Teknisyeni/ 

Topoğraf 
Benzer iĢlerde En az 2 yıl tecrübeli 

 

Ġhale konusu iĢin niteliğine göre, istenilen anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri 

yukarıdaki tabloda belirtilmektedir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına iliĢkin 

bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosu, anahtar teknik personelin ve teknik personelin 

eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile danıĢmanlık iĢleriyle ilgili hizmet 

deneyimini ve ihale konusu iĢ ve benzer iĢlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiĢ 

belgelerini sunması zorunludur.  

Anahtar teknik personelin genel deneyim süresi mezuniyete iliĢkin belgeyle; danıĢmanlık 

hizmet iĢleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iĢ ve benzer iĢlerle ilgili mesleki deneyimi 

ise özgeçmiĢ belgesiyle, ilgisine göre son baĢvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin 

bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu 

onaylı belgeler ile tevsik edilir.  

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kiĢiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev 

yaptıkları süre boyunca, baĢka bir gerçek veya tüzel kiĢide bünyesinde çalıĢamazlar. 

Makine ve teçhizata iliĢkin belgeler: 

Ġhale konusu iĢin yerine getirilmesi için asgari olarak aĢağıda belirtilen ekipmanın temin 

edilmesi istenmektedir.  

 

Donanımın cinsi Donanımın özelliği Adedi 

Yazılım EĠH-KamulaĢtırma 1 

Bilgisayar - 2 

Total Station (a)/ve GPS aletleri (b)  1 (a)/GPS seti (b) 

Ekip Otosu  1 

Telsiz  3 

  

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.  
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4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1 - Bu ihalede benzer iĢ olarak 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu kapsamında yapılan 

tüm kamulaĢtırma haritalarının (yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) hazırlanması iĢleridir. 

Ġhale konusu iĢte, benzer iĢ kapsamında birden fazla iĢin olması durumunda, bu iĢler ayrı 

ayrı benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük olanıdır. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanının görülebileceği yer: TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve 

Ticaret ġefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://www.8iletim.gov.tr/ 

c) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve 

Ticaret ġefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA 

ç) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 TL 

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli: 110,00 TL 

7.2. Ġhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. 

7.3. Doküman satıĢ bedelinin önceden Ġdare hesabına (T.C. ZĠRAAT BANKASI 

NECATĠBEY ANKARA ġUBESĠ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37) havale 

edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta 

veya kargo yoluyla satın alınmasına iliĢkin talep yazısı, doküman bedelinin Ġdarenin hesabına 

yatırıldığına iliĢkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beĢ gün önce Ġdareye faks veya posta 

yoluyla bildirilir. Ġdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iĢ günü içinde dokümanı, doküman satın 

alındığına iliĢkin Ġdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese 

gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma 

tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik 

olmasından dolayı Ġdare hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.‖ 

7.4. Ġstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluĢturan belgelerde yer 

alan koĢul ve kuralları kabul etmiĢ sayılır. 

7.5. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve ArĢiv 

ġefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 254 Yenimahalle/ANKARA adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu ihale dökümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3. Maddesinin (g) 

bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir. 

 9398/1-1 
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ALTYAPI ĠKMAL YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Sinop-Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi 

alanına ait içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inĢaatlarından müteĢekkil altyapı ikmal yapım iĢi, 

birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek 

suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Özel idare ĠĢhanı No: 55/2 Boyabat/Sinop 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi alanına ait 

içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inĢaatlarından 

müteĢekkil altyapı ikmal yapım iĢi.  

b) Yapılacağı yer : Boyabat/Sinop 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi : 30/06/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2015 B.F. ile) : 3.642.190.-TL 

f) Geçici Teminatı : 254.953,30 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 11/11/2015 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Özel idare ĠĢhanı 

No: 55/2 Boyabat / Sinop adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 9362/2-1 
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1 ADET LC-MSMS CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ġzmir Gıda Kontrol Laboratuvar 

Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi ihtiyacı 1 adet LC-MSMS cihazı, Ofisimiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/11/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9416/1-1 
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50 ADET DEPREM ĠVME ÖLÇER CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı ihtiyacı 50 adet Deprem Ġvme 

Ölçer Cihazı teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9417/1-1 
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BĠLGĠSAYAR VE ÇEVRE BĠRĠMLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı bilgisayar ve çevre birimleri KISIM-1: 

Masaüstü Bilgisayar ve Monitör; KISIM-2: ĠĢ Ġstasyonu, KISIM-3: Dizüstü Bilgisayar KISIM-4: 

Lazer Siyah-Beyaz Yazıcı, Lazer Renkli Yazıcı, KISIM-5: Tarayıcı, teknik Ģartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

ĠHALE ġARTNAME BEDELĠ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 140,00.-TL 

KISIM-1 Masaüstü Bilgisayar ve Monitör 140,00.-TL 

KISIM-2 ĠĢ Ġstasyonu 100,00.-TL 

KISIM-3 Dizüstü Bilgisayar 130,00.-TL 

KISIM-4 Lazer Siyah-Beyaz Yazıcı, Lazer Renkli Yazıcı 130,00.-TL 

KISIM-5 Tarayıcı 130,00.-TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9402/1-1 
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24 KALEM MUHTELĠF LABORATUVAR TEÇHĠZATI SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/144934 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı 

Sıra 

No Malzemenin Cinsi Miktarı 

Ölçü 

Birimi 

1 
Milikan Yağ Damlası deney 

seti 
1 adet 

2 Zeeman etkisi deney seti 1 adet 

3 
Elektronlarla kırınım deney 

seti 
1 adet 

4 Radyoaktif kaynak Sr-90 1 adet 

5 
Kırınım ağı (600 lines/mm 

veya daha iyisi) 
2 adet 

6 DC güç kaynağı 10 adet 

7 Dijital multimetre 10 adet 

8 Dijital sinyal jeneratörü 5 adet 

9 Analog miliampermetre 3 adet 

10 Analog mikroampermetre 3 adet 

11 
Yarı ömür tayini ve radyoaktif 

denge deney seti 
1 adet 

12 Beta spektroskopisi deney seti 1 adet 

13 Çiftlenimli sarkaç deney seti 1 adet 

14 Dalga leğeni deney seti 1 adet 

15 
Ses hızının ölçülmesi deney 

seti 
1 adet 

16 
IĢık hazanın ölçülmesi deney 

seti 
1 adet 

17 Hooke yasası deney seti 1 adet 

18 Eğik atıĢ deney seti 1 adet 

19 Balistik sarkaç deney seti 1 adet 

20 Maxwell diĢlisi deney seti 1 adet 

21 Sarkaç deney seti 1 adet 

22 Wheatstone köprüsü deney seti 1 adet 

23 Akım terazisi deney seti 1 adet 

24 Siyah cisim ıĢıması deney seti 1 adet 
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b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 80 (Seksen) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 05.11.2015 PerĢembe günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
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7.1. Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 05/11/2015 PerĢembe günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9407/1-1 

————— 
6 KALEM MUHTELĠF LABORATUVAR TEÇHĠZATI SATIN ALINACAKTIR 

Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/144962 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı 

SIRA 

NO MALZEMENĠN CĠNSĠ MĠKTARI 

ÖLÇÜ 

BĠRĠMĠ 

1 UV-VIS Spektrofotometre 3 Adet 

2 Floresans Spektrofotometre 1 Adet 

3 Çözünme hızı aleti 1 Adet 

4 HPLC 2 Adet 

5 LC-MS/MS 1 Adet 

6 
ICP-MS ve Mikrodalga 

numune hazırlama sistemi 
1 Adet 

b) Teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi) 

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren iĢe baĢlanıp malzemelerin 

tamamı 120 (Yüzyirmi) takvim günü içinde CIP/Ankara 

gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesine nakil/teslimi 

yüklenici tarafından yapılacaktır.) 
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3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 19.11.2015 PerĢembe günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,  

1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
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7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 19/11/2015 PerĢembe günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - Ġhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9408/1-1 

————— 
29 KALEM MUHTELĠF LABORATUVAR MALZEMESĠ VE 

TEÇHĠZATI SATIN ALINACAKTIR 

Muhtelif Laboratuvar Malzemesi ve Teçhizatı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/144946 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 Kalem Muhtelif Laboratuvar Malzemesi ve Teçhizatı 

Alımı 

Sıra 

No Malzemenin Cinsi Miktarı 

Ölçü 

Birimi 

1 Fiber Optik Bağlantı Kablosu 20 adet 

2 No Tail Sirkülatör 3 adet 

3 WDM Aküplör 4 adet 

4 WDM Aküpllör 4 adet 

5 WDM Aküplör  2 adet 

6 Polarizasyon Koruyucu Aküplör 2 adet 
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Sıra 

No Malzemenin Cinsi Miktarı 

Ölçü 

Birimi 

7 Polarizasyon Koruyucu Aküplör 4 adet 

8 No Tail Aküplör 1 adet 

9 Fiber Kitler 5 adet 

10 
Fiber DeğiĢken Zayıflatıcı (Fiber 

Variable Attenuarter) 
1 adet 

11 Fiber Sarım 5 km 1 adet 

12 Fiber Optik Hata Tespit Ünitesi  1 adet 

13 Faraday Çevirici Ayna 2 adet 

14 
Manuel Polarizasyon Kontrol 

Ünitesi  
2 adet 

15 Kompresörlü Ġzole Optik Masa 1 adet 

16 Ġzole Olmayan Optik Masa 1 adet 

17 Optik Tabla 3 adet 

18 
InGaAs ve Si Dedektörlü 

Powermetre 
1 adet 

19 
Fiber Optik Alıcı 

(Photorecevier) 
2 adet 

20 
Fiber Optik Kaynak Ark Cihazı 

(Arc Fussion Splicer) 
1 adet 

21 976 nm SM Pump Diod 600 mW 4 adet 

22 SM Pump Diod Sürücü (2A) 4 adet 

23 NI Veri Toplama Sistemi  1 adet 

24 Fotodedektör 5 adet 

25 
Optik Masaya uygun 

Optomekanik Kitler 
3 adet 

26 Motor Kontrollü Kızak  3 adet 

27 
Yarı iletken Yükselteç ve 

Kontrolör 
6 adet 

28 
Manuel Kontrollü Fiber Optik 

Geciktirme Ünitesi 
1 adet 

29 
Bilgisayar Kontrollü Fiber Optik 

Geciktirme Ünitesi 
2 adet 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 80 (Seksen) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 05.11.2015 PerĢembe günü, saat: 14:45 
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4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1 - Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 
alınabilir. 

7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 05/11/2015 PerĢembe günü, saat 14:45’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9409/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. 

maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrolarına baĢvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 

gün içerisinde Personel Daire BaĢkanlığı'na Ģahsen yapılacaktır. 

1 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların dilekçelerine 6 nüsha 

baĢvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir. 

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

3 - Eksik belge ile yapılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır. Ġlanımıza http://www.amasya.edu.tr 

adresinden ulaĢılabilir. 

Dilekçe ve Ekleri 

1 - BaĢvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx 

adresinden temin edilecektir. 

2 - Fotoğraf (6 adet) 

3 - ÖzgeçmiĢ 

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı) 

5 - Yayın listesi 

6 - Kurum dıĢından baĢvuranlardan kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢmıĢ ya da halen 

çalıĢmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi 

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dıĢından baĢvuranlardan) 

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 

BaĢvuru Dosyası 

1 - ÖzgeçmiĢ 

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi 

3 - Yayın Listesi 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı 

Program Unvanı Derece Adet Açıklamalar 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Genel 

Cerrahi 
Profesör 1 1 

Kolo - Proktoloji 

alanında deneyimli 

olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları 

ve Doğum 

Profesör 1 1 

Kök hücre üretimi 

üzerine akademik 

çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili 

Tıp 

Bilimleri 

Kardiyoloji Profesör 1 1 

Kroner arter hastalığı 

ve hipertansiyonda 

genetik [alanında 

akademik çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

 9410/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

SOSYAL GÜVENLĠK DENETMEN YARDIMCILIĞI 

GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

1 - GENEL AÇIKLAMALAR 

Kurumumuz taĢra teĢkilatına 380 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. 

Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan 

türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır. 

GiriĢ sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 

Sınava giriĢ Ģartlarını taĢıyan adayların baĢvuruları 24 Ekim 2015 - 6 Kasım 2015 tarihleri 

arasında elektronik ortamda alınacaktır. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı GiriĢ Sınavı; 02-11 Aralık 2015 tarihleri 

arasında Ankara’da yapılacaktır. 

2 - BAġVURU ġARTLARI 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriĢ sınavına katılabilmek için adayların 

aĢağıdaki Ģartları taĢıması gerekmektedir: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel Ģartları taĢımak. 

b) GiriĢ sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını 

doldurmamıĢ olmak. 

c) ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP111 ve KPSSP 113 puan türleri itibariyle 75 ve üzeri 

puan almıĢ olmak. 

ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. 

d) Kurumca açılan giriĢ sınavlarında iki defadan fazla baĢarısız olmamak. 

GiriĢ sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuru yapanlardan; 

KPSSP 111 ve KPSSP 113 puan türleri üzerinden 75 ve üzeri puan almıĢ olmak kaydıyla, en 

yüksek puanı alan adaydan baĢlamak üzere, 4 (dört) katına kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. 

Son sıradaki adayla eĢit puan almıĢ adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 16 Kasım 2015 tarihinde Sosyal 

Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar ilan edilen 

tarih, saat ve yerde giriĢ sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

3 - BAġVURU VE ONAY ĠġLEMLERĠ 

a) BaĢvurular http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinden 24 Ekim 2015 - 6 Kasım 2015 

tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. 

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile baĢvuru ekranına giriĢ yapacak olup, ―Sosyal 

Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı BaĢvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru Ģekilde 

doldurduktan sonra ―tamam‖ ve ―onayla‖ butonuna basarak baĢvurusunu tamamlayacaktır. 

c) Adayın baĢvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem 

tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerde yanlıĢlık olması durumunda adayın baĢvurusu 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

ç) Aday baĢvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiĢ fotoğrafını 

elektronik ortamda tarayıp yerleĢtirecektir. BaĢvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir. 
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d) Adaylar iletiĢim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle 

yazacaklardır. 

e) BaĢvuru formunun hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması 

gerekmektedir. BaĢvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. 

f) Elektronik ortam dıĢında baĢvuru kabul edilmeyecektir. 

4 - BAġVURUDA ĠSTENECEK BELGELER VE BAġVURU ġEKLĠ 

a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı 

BaĢvuru Formu. 

(Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav BaĢvuru Formu eksiksiz ve tam olarak 

elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması gerekmektedir.) 

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya aslını ibraz 

etmek kaydıyla Kurumumuzca onaylanacak örneği. 

c) Lisans düzeyinde denkliği YÖK tarafından onaylanmıĢ yabancı okullardan mezun 

olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ya da baĢvuru sırasında aslını ibraz 

etmek kaydıyla baĢvuru sırasında Kurumumuzca onaylanacak örneği. 

(Ġstenilen belgelerin aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Ġl 

Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı 

tarafından aslı ibraz edilmek kaydıyla tasdik edilebilecektir.) 

Ġstenilen belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı 

Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine posta ile gönderen veya hafta içi 09.00 - 17.00 

saatleri arasında Ģahsen teslim eden aday baĢvurusunu tamamlamıĢ olacaktır. BaĢvurunun son 

günü saat: 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri 

ulaĢtırmayan adayların baĢvurusu tamamlanmamıĢ sayılacaktır. 

5 - SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDĠRME 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak 

olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

a) Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav 

baĢlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan; 

a. Alan bilgisi konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d. Genel yetenek ve genel kültürü, 

e. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,  

yönlerinden değerlendirilir. 

b) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için 

sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması Ģarttır. 

c) Sınav sonuçlarına göre baĢarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan baĢlamak 

suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda baĢarılı olmak 

Ģartıyla yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilân 
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edildiği tarihi takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 

herhangi bir öncelik teĢkil etmez. 

ç) Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriĢ sınavı puanının eĢit olması 

halinde, ilgili KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

6 - SINAV SONUCUNA ĠTĠRAZ 

GiriĢ sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beĢ iĢ günü 

içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Daire 

BaĢkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir. Ġtirazlar Komisyona 

ulaĢtığı tarihten itibaren en geç on beĢ gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı 

ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir. 

7 - ATAMA  

GiriĢ sınavı sonucunda baĢarılı olan adaylar baĢarı sıralaması esas alınarak ve 

Yönetmelikte istenen Ģartları taĢımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla yapacakları tercihlerine 

göre, Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar. 

Ġlan edilen bir bölüm için ayrılan kadroların doldurulamaması halinde; diğer bölümdeki 

yedek adaylardan ihtiyaç duyulan bölümlere atama yapılabilecektir. Örneğin hukuk, siyasal 

bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iĢletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun 

olanlar için istenilen kadro doldurulamadığı takdirde matematik, istatistik ve aktüerya 

bölümlerinden mezun olan adaylar arasında aktarma yapılabilecektir. 

Tablo1-Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı GiriĢ Sınavı; Alınacak Bölümleri, Kadro 

Sayısını, KPSS Puan Türünü ve Taban Puanları Gösterir Tablo 

 

SIRA 

NO BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI 

KADRO 

ADEDĠ 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 

TABAN 

PUAN 

1 

En az dört yıllık eğitim veren 

yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal 

bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, 

iĢletme fakülte, yüksekokul veya 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 

onaylanmıĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak 

190 KPSS P113 75 

2 

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarının matematik, 

istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanmıĢ yurt dıĢındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun 

olmak. 

190 KPSS P111 75 

TOPLAM 380  

 9321/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına BaĢvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaĢılabilir) 

sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel Ģartları taĢımaları gerekmektedir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması Ģarttır. 

PROFESÖR; BAġVURU ġARTLARI 

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik BaĢarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiĢ, 2 adet fotoğraf, 

hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın 

dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım 

halinde Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini BaĢlıca AraĢtırma Eseri olarak 

göstereceklerdir. 

Adayların baĢvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazıĢma adresi ile telefon 

numaralarını bildirmeleri gereklidir. Ġlan Ģartlarına uygun olmadığı sonradan anlaĢılan baĢvurular 

geçersiz sayılacaktır. Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile 

yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvan Kad. Der. Adet Açıklama 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bil.Böl./Ġç 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Gastroenteroloji alanında 

yan dal uzmanı olmak. 

Cerrahi Tıp Bil. Böl./Kadın 

Hastalıkları ve Doğum 
Profesör 1 1 

Tüp bebek sertifikasına 

sahip olmak 

Veteriner 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

Böl./Anatomi 
Profesör 1 1  

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih Böl./Yakınçağ Tarihi Profesör 1 1 

Osmanlı Siyasi DüĢünce 

Tarihi üzerinde çalıĢmaları 

olmak. 

Coğrafya Böl./Fiziki 

Coğrafya 
Profesör 1 1  

 9157/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No: 5826-1 Karar Tarihi: 15/10/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2015 tarihli toplantısında; Shell&Turcas 

Petrol A.ġ.’nin; DEP/1718-6/24922 sayılı depolama lisansı kapsamında Deniz Mahallesi P.K. 45 

Derince - KOCAELĠ adresinde faaliyette bulunan Derince Akaryakıt Depolama ve Dolum 

Tesisine iliĢkin depolama tarifesinin; 

1 - Günlük depolama hizmeti bedelleri için, 
 

Depolanacak Petrol Ölçü Birimi  Depolama Hizmeti Bedeli   

Benzin Türleri M3 0,52 TL 

Motorin Türleri M3 0,56 TL 
 

2 - Hizmet baĢına alınacak teslim alma/teslim etme hizmeti bedelleri için, 
 

Hizmet Verilecek Petrol Ölçü Birimi  Teslim Alma/Teslim Etme Hizmeti Bedeli 

Benzin Türleri M3 15,50 TL 

Motorin Türleri M3 17 TL 
 

3 - Hizmet baĢına alınacak teslim alma/teslim etme hizmeti bedellerinde benzin ve 

motorin türleri için 360.000 m3’ten fazla olan miktarlar için %80 indirim uygulanacak 

Ģeklinde tadil edilmesine, karar verilmiĢtir. 9396/1/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5826-2 Karar Tarihi: 15/10/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2015 tarihli toplantısında; Opet Petrolcülük 

A.ġ.’nin; PĠL/1458-1/23613 sayılı iletim lisansı kapsamında Opet Petrolcülük A.ġ. Tesisat Md. 

Tütünçiftlik Mevkii Körfez-KOCAELĠ adresinde faaliyette bulunan Ġzmit Boru Hatları Tesisine 

iliĢkin iletim tarifesinin; 

1 - Ġletim hizmet bedeli 
 

Ġletilecek Petrol Ölçü Birimi Ġletim Hizmeti Bedeli 

Havacılık Yakıtı Türleri M3 0,50 TL 
 
Ģeklinde tadil edilmesine, karar vermiĢtir. 9396/2/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5826-3 Karar Tarihi: 15/10/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2015 tarihli toplantısında; Opet Petrolcülük 

A.ġ.’nin; DEP/476-159/10879 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Körfez Terminali Funda Sk. 

No:76 Tütünçiftlik Körfez-ĠZMĠT adresinde faaliyette bulunan Körfez Akaryakıt Depolama ve 

Dolum Tesisine iliĢkin depolama tarifesinin; 

1 - Hizmet baĢına alınacak teslim alma hizmeti bedelleri için, 
 

Hizmet Verilecek Petrol Ölçü Birimi Teslim Alma/Teslim Etme Hizmeti Bedeli 

Benzin Türleri M3 15 TL 

Motorin Türleri M3 15 TL 

Havacılık Yakıtı Türleri M3 14 TL 
 
Ģeklinde tadil edilmesine, karar vermiĢtir. 9396/3/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 437 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No: 5825-4 Karar Tarihi: 15/10/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2015 tarihli toplantısında, CLK Akdeniz 

Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ.’nin 2011-2015 uygulama dönemini içeren 2015 yılı için talep ettiği 

ek yatırım talebinin kabul edilerek, perakende satıĢ hizmeti yatırım planının aĢağıdaki Ģekilde 

revize edilmesine, karar verilmiĢtir. 

 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına ĠliĢkin Veriler 

Tablolarda yer alan planlanan tutarlar ise Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak 

gösterilmiĢtir. 

Perakende SatıĢ Hizmeti Faaliyetine ĠliĢkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması 

Hesaplaması  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Düzenlemeye Esas 

Yatırım Harcamaları 
4.223.081 4.223.081 3.223.081 3.223.081 10.534.708 

 9397/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli Ġli, Karamürsel Ġlçesi, 344 ada, 72 parsel üzerindeki 883787 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 137 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ölçü Yapı Denetim Ltd. ġti. 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 4. Ġdare Mahkemesinin 

17.09.2015 tarih ve E.2015/1243 sayılı kararı ile dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın 

―yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Ölçü Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma 

iĢleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 19.10.2015 tarih ve 28341 sayılı Olur ile 

durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 9403/1/1-1 

————— 

KırĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, 1304 ada, 24 parsel üzerindeki 945568 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 1890 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Selçuklar Yapı Denetim Ltd. 

ġti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 18. Ġdare Mahkemesi’nin 

11.09.2015 tarih ve E. 2015/976 sayılı kararı ile dava konusu iĢlemin teminat alınmaksızın 

―yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Selçuklar Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma 

iĢleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 19.10.2015 tarih ve 28342 sayılı Olur ile 

durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 9403/2/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Batman ilinde ARĠ/TPO/K/M46-a2-1 paftasında 1 adet petrol 

iĢletme ruhsatı iktisabı için 07.07.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 9350/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve 153 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 gün ve 677 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar ilçesi Kösrelik Kızığı Bahçelievler Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı'', 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün 

süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 9401/1-1 



Sayfa : 438 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 9414/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 439 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/1/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/2/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/3/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/4/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/5/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/6/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/7/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/8/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/9/1-1 



Sayfa : 448 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/10/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 449 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/11/1-1 



Sayfa : 450 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/12/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 451 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/13/1-1 



Sayfa : 452 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/14/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 453 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/15/1-1 



Sayfa : 454 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/16/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 455 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/17/1-1 



Sayfa : 456 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/18/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 457 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/19/1-1 



Sayfa : 458 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/20/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 459 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/21/1-1 



Sayfa : 460 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/22/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 461 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/23/1-1 



Sayfa : 462 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/24/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 463 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/25/1-1 



Sayfa : 464 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/26/1-1 



23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 RESMÎ GAZETE Sayfa : 465 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.  

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No. Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - DĠGER MEVZUAT: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı 

Kanunların dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 

4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu 

bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.  

 9418/1-1 



Sayfa : 466 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2015 – Sayı : 29511 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C.Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.  

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.:Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - DĠGER MEVZUAT:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı 

Kanunların dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 

4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu 

bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.  

 9419/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.50 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
— Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
— Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ
— Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin

Tebliğ
— Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ
— Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü

Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
— Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin

Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-83, 2015/ÖİB-K-84,

2015/ÖİB-K-85, 2015/ÖİB-K-86, 2015/ÖİB-K-87, 2015/ÖİB-K-88, 2015/ÖİB-K-89, 2015/ÖİB-K-90,
2015/ÖİB-K-91, 2015/ÖİB-K-92, 2015/ÖİB-K-93, 2015/ÖİB-K-94, 2015/ÖİB-K-95, 2015/ÖİB-K-96,
2015/ÖİB-K-97 ve 2015/ÖİB-K-98 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 14/7/2015 Tarihli ve 2013/385 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/1876 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/2495 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/2578 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/9089 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/9285 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


