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Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart 
Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 

Yönetmelik – Karşılaştırma Tablosu  

ESKİ DÜZENLEME  

Yayın: Resmi Gazete 23.08.2011/28034 

YENİ DÜZENLEME  

Yayın: Resmi Gazete 27.03.2021/31436 

Tanımlar Tanımlar 

MADDE 3 MADDE 3 

(1) Bu Yönetmelikte yer alan, (1) Bu Yönetmelikte yer alan, 

a) Alım satım hesapları: 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 farklılıklarından ya 

da diğer fiyat ve faiz oranı 

değişikliklerinden faydalanmak amacıyla 

veya alım satıma aracılık ya da piyasa 

yapıcılığı nedeniyle ellerinde 

bulundurduğu repo ve menkul kıymet 

ödünç işlemlerine konu olanlar dahil 

finansal araçlar ile söz konusu finansal 

araçlar ile ilgili pozisyonlardan 

kaynaklanan risklerden korunma ya da bu 

riskleri azaltma amacıyla yapılan türev 

finansal araçlar ve spekülatif amaçlı türev 

finansal araçların izlendiği bilanço içi ve 

dışı hesapları ve pozisyonları, 

a) Alım satım hesapları: 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 

farklılıklarından ya da diğer fiyat ve faiz oranı 

değişikliklerinden faydalanmak amacıyla 

veya alım satıma aracılık ya da piyasa 

yapıcılığı nedeniyle ellerinde bulundurduğu 

repo ve menkul kıymet ödünç işlemlerine 

konu olanlar dahil finansal araçlar ile söz 

konusu finansal araçlar ile ilgili 

pozisyonlardan kaynaklanan risklerden 

korunma ya da bu riskleri azaltma amacıyla 

yapılan türev finansal araçlar ve spekülatif 

amaçlı türev finansal araçların izlendiği 

bilanço içi ve dışı hesapları ve pozisyonları, 

b) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde 

tanımlanan bankaları, 

b) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde 

tanımlanan bankaları, 

c) Bankacılık hesapları: Alım satım 

hesaplarında izlenen kalemler ile 

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Bankaların 

Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik 

uyarınca özkaynak hesaplamasında 

dikkate alınan sermaye benzeri borçlar 

dışındaki kalemler hariç olmak üzere, 

faize duyarlı tüm bilanço içi ve bilanço dışı 

kalemleri, 

c) Bankacılık hesapları: Alım satım 

hesaplarında izlenen kalemler ile 1/11/2006 

tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına 

İlişkin Yönetmelik uyarınca özkaynak 

hesaplamasında dikkate alınan sermaye 

benzeri borçlar dışındaki kalemler hariç 

olmak üzere, faize duyarlı tüm bilanço içi ve 

bilanço dışı kalemleri, 

ç) İndirime esas oran: Bankalarca faize 

duyarlı bankacılık hesaplarında yer alan 

pozisyonlar dikkate alınarak para birimleri 

bazında belirlenecek risksiz verim 

eğrilerinin kullanılması neticesinde elde 

ç) İndirime esas oran: Bankalarca faize 

duyarlı bankacılık hesaplarında yer alan 

pozisyonlar dikkate alınarak para birimleri 

bazında belirlenecek risksiz verim eğrilerinin 

kullanılması neticesinde elde edilen ve her 
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edilen ve her bir vade dilimindeki 

pozisyona isabet eden oranı, 

bir vade dilimindeki pozisyona isabet eden 

oranı, 

d) İskonto oranı: İndirime esas oran 

kullanılarak elde edilen ve her bir vade 

dilimindeki pozisyonu bugünkü değerine 

indirgeyen oranı, 

d) İskonto oranı: İndirime esas oran 

kullanılarak elde edilen ve her bir vade 

dilimindeki pozisyonu bugünkü değerine 

indirgeyen oranı, 

e) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununu, 

e) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununu, 

f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulunu, 

f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulunu, 

g) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumunu, 

g) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumunu, 

ğ) Net pozisyon tutarı: Vade dilimleri 

itibarıyla faize duyarlı bankacılık 

hesaplarındaki aktifler ile yükümlülükler 

arasındaki farkı, 

ğ) Net pozisyon tutarı: Vade dilimleri 

itibarıyla faize duyarlı bankacılık 

hesaplarındaki aktifler ile yükümlülükler 

arasındaki farkı, 

h) Özkaynak: Bankaların 

Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğe göre 

hesaplanan özkaynağı, 

h) Özkaynak: Bankaların Özkaynaklarına 

İlişkin Yönetmeliğe göre hesaplanan 

özkaynağı, 

ı) Standart şok: Kurumca belirli 

dönemlerde ilan edilecek pozitif veya 

negatif faiz oranı şokunu 

ı) Standart şok: Kurumca belirli 

dönemlerde ilan edilecek pozitif veya negatif 

faiz oranı şokunu 

 
i) Katılma hesabı: Kanunun 3 üncü 

maddesinde tanımlanan katılma hesabını, 

 
Ek bent: Bankacılık Hesaplarından 

Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin 

Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve 

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-27.03.2021/31436) m.1 

ifade eder. ifade eder. 

Oransal sınır, hesaplama şekli 
ve bildirim 

Oransal sınır, hesaplama şekli ve 
bildirim 

MADDE 4 MADDE 4 

(1) Bankacılık hesaplarından 

kaynaklanan faiz oranı riski standart 

rasyosu,  faize duyarlı bankacılık 

hesaplarında yer alan pozisyonların nakit 

akışları üzerinden Ek-1’de yer alan 

bildirim cetveline yerleştirilmesi sonrası 

elde edilen net pozisyon tutarlarının 

(1) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan 

faiz oranı riski standart rasyosu, faize duyarlı 

bankacılık hesaplarında yer alan 

pozisyonların nakit akışları üzerinden Ek-

1’de yer alan bildirim cetveline yerleştirilmesi 

sonrası elde edilen net pozisyon tutarlarının 

pozitif ve negatif standart şok uygulanması 
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pozitif ve negatif standart şok 

uygulanması sonucu elde edilen iskonto 

oranları ile indirgenmiş tutarlarının, net 

pozisyon tutarlarının şok uygulanmamış 

iskonto oranları dikkate alınarak 

indirgenmesi neticesinde elde edilen 

tutarlardan farklarının vadeler ve para 

birimleri bazında toplamının özkaynaklara 

bölünmesi suretiyle hesaplanan 

rasyolardan banka için en büyük zararı 

oluşturan rasyodur. 

sonucu elde edilen iskonto oranları ile 

indirgenmiş tutarlarının, net pozisyon 

tutarlarının şok uygulanmamış iskonto 

oranları dikkate alınarak indirgenmesi 

neticesinde elde edilen tutarlardan 

farklarının vadeler ve para birimleri bazında 

toplamının özkaynaklara bölünmesi suretiyle 

hesaplanan rasyolardan banka için en büyük 

zararı oluşturan rasyodur. Bankacılık 

hesaplarından kaynaklanan faiz oranı 

riski standart rasyosunun 

hesaplanmasında, bankacılık 

hesaplarında yer alan pozisyonlardan 

katılma hesabı kaynaklı olanlar Kurulca 

belirlenecek oranda dikkate alınır. 

 
Değişik fıkra: Bankacılık Hesaplarından 

Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin 

Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve 

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-27.03.2021/31436) m.2 

(2) Bankacılık hesaplarından 

kaynaklanan faiz oranı riski standart 

rasyosu yüzde yirmiyi aşamaz. Kurul, 

bankacılık hesaplarından kaynaklanan 

faiz oranı riski standart rasyosunu banka 

ya da banka grubu bazında 

farklılaştırmaya yetkilidir. 

(2) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan 

faiz oranı riski standart rasyosu yüzde yirmiyi 

aşamaz. Kurul, bankacılık hesaplarından 

kaynaklanan faiz oranı riski standart 

rasyosunu banka ya da banka grubu 

bazında farklılaştırmaya yetkilidir. 

(3) Bankacılık hesaplarından 

kaynaklanan faiz oranı riski standart 

rasyosu, her ayın son günü itibarıyla 

hesaplanır. Ek-1’de yer alan bildirim 

cetveli Türk Lirası ve Amerikan Doları ile 

Avro para birimlerinin Türk Lirası 

karşılıkları olmak üzere üç farklı para 

birimi üzerinden doldurulur. Diğer yabancı 

para cinsinden varlık ve yükümlülükler, 

ilgili çapraz kurun kullanılması suretiyle 

Avro cetvelinde dikkate alınır. 

Pozisyonların Türk Lirası karşılıklarının 

hesaplanmasında, hesaplama tarihi 

itibarıyla, Türkiye Muhasebe Standartları 

ile Kanun uyarınca yürürlüğe girmiş 

düzenlemelerde belirtilen değerleme 

esası uygulanır. 

(3) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan 

faiz oranı riski standart rasyosu, her ayın son 

günü itibarıyla hesaplanır. Ek-1’de yer alan 

bildirim cetveli Türk Lirası ve Amerikan 

Doları ile Avro para birimlerinin Türk Lirası 

karşılıkları olmak üzere üç farklı para birimi 

üzerinden doldurulur. Diğer yabancı para 

cinsinden varlık ve yükümlülükler, ilgili 

çapraz kurun kullanılması suretiyle Avro 

cetvelinde dikkate alınır. Pozisyonların Türk 

Lirası karşılıklarının hesaplanmasında, 

hesaplama tarihi itibarıyla, Türkiye 

Muhasebe Standartları ile Kanun uyarınca 

yürürlüğe girmiş düzenlemelerde belirtilen 

değerleme esası uygulanır. 

(4) Bankacılık hesaplarından 

kaynaklanan faiz oranı riski standart 

rasyosunun hesaplanmasında, 

bankalarca Kuruma bildirilen son dönem 

özkaynak tutarı dikkate alınır. 

(4) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan 

faiz oranı riski standart rasyosunun 

hesaplanmasında, bankalarca Kuruma 

bildirilen son dönem özkaynak tutarı dikkate 

alınır. 
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(5) Bankalar, bankacılık hesaplarından 

kaynaklanan faiz oranı riski standart 

rasyosunun hesaplanmasında, alım 

satım ve bankacılık hesaplarını 

ayrıştırabilecek detayda vade ve para 

birimi bazında yeterli bilgileri, hesaplama 

dışında bıraktıkları bilanço içi ve bilanço 

dışı kalemleri, hesaplamaya dâhil 

edilmesi belirli varsayımlar gerektiren 

borçlu cari hesap, kredili mevduat hesabı, 

kredi kartı alacakları ve diğer varlık ve 

yükümlülüklerin hesaplama kapsamında 

dikkate alınmasına ilişkin bilgiler ile 

indirime esas oranların belirlenmesinde 

kullanılan yönteme ilişkin bilgileri güncel 

şekilde denetime hazır bulundururlar. 

(5) Bankalar, bankacılık hesaplarından 

kaynaklanan faiz oranı riski standart 

rasyosunun hesaplanmasında, alım satım 

ve bankacılık hesaplarını ayrıştırabilecek 

detayda vade ve para birimi bazında yeterli 

bilgileri, hesaplama dışında bıraktıkları 

bilanço içi ve bilanço dışı kalemleri, 

hesaplamaya dâhil edilmesi belirli 

varsayımlar gerektiren borçlu cari hesap, 

kredili mevduat hesabı, kredi kartı alacakları 

ve diğer varlık ve yükümlülüklerin 

hesaplama kapsamında dikkate alınmasına 

ilişkin bilgiler ile indirime esas oranların 

belirlenmesinde kullanılan yönteme ilişkin 

bilgileri güncel şekilde denetime hazır 

bulundururlar. 

(6) Kurul belirleyeceği usul ve esaslar 

çerçevesinde, Kanun uyarınca yürürlüğe 

konulan düzenlemelere göre ana ortaklık 

niteliğine sahip olan ve konsolide finansal 

tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan 

bankalardan bankacılık hesaplarından 

kaynaklanan faiz oranı riski standart 

rasyosunun konsolide özkaynak 

hesaplama dönemleri itibarıyla konsolide 

olarak da hesaplanmasını istemeye 

yetkilidir. 

(6) Kurul belirleyeceği usul ve esaslar 

çerçevesinde, Kanun uyarınca yürürlüğe 

konulan düzenlemelere göre ana ortaklık 

niteliğine sahip olan ve konsolide finansal 

tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan 

bankalardan bankacılık hesaplarından 

kaynaklanan faiz oranı riski standart 

rasyosunun konsolide özkaynak hesaplama 

dönemleri itibarıyla konsolide olarak da 

hesaplanmasını istemeye yetkilidir. 

 

 


