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EK-1 

 

RİSK AĞIRLIKLI TUTAR HESAPLAMASINDA KULLANILACAK RİSK 

AĞIRLIKLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Risk Ağırlıkları 

 

1. MERKEZİ YÖNETİMLERDEN VEYA MERKEZ BANKALARINDAN 

ALACAKLAR  

 

1.1 Uygulama  

 

1. İki ilâ yedinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, merkezi yönetimlerden veya 

merkez bankalarından alacaklara yüzde yüz risk ağırlığı uygulanır. 

 

2. Merkezi yönetimler veya merkez bankalarından olan ve KDK’larca derecelendirilen 

alacaklar aşağıdaki Tablo’ya göre risk ağırlığına tabi tutulur.  

 

Kredi kalitesi 

kademesi 

1 2 3 4 5 6 

Risk ağırlığı (%) 0 20 50 100 100 150 

 

3. Avrupa Merkez Bankasından alacaklara yüzde sıfır risk ağırlığı uygulanır. 

 

4. Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetiminden veya Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası’ndan olan ve TL cinsinden düzenlenen alacaklara yüzde sıfır risk ağırlığı uygulanır. 

Bahse konu uygulamanın geçerli olması için alacağa karşılık gelen aynı para cinsinden 

fonlamanın yapılıyor olması gerekmektedir. 

 

5. Yabancı ülkelerin yetkili otoritelerinin kendi merkezi yönetimine ve merkez 

bankasına o ülkenin ulusal para birimi cinsinden düzenlenen alacaklara bir ve ikinci fıkralarda 

belirtilenden daha düşük bir risk ağırlığı uygulamaları halinde, bu alacaklara aynı düşük risk 

ağırlığı uygulanır. Kurul gerekli görmesi halinde bu fıkradaki uygulamayı ülke bazında 

sınırlandırabilir. Bahse konu uygulamada söz konusu alacaklara karşılık gelen aynı para 

cinsinden fonlamanın yapılıyor olması gerekmektedir.  

 

1.2 İhracat kredi kuruluşlarının kredi derecelendirmelerinin kullanılması 

 

6. Aşağıdaki şartlardan herhangi birinin sağlanması kaydıyla, ihracat kredi 

kuruluşlarının (İKK) kredi derecelendirmesi Kurulca kabul edilebilir.  

a) OECD'nin "Resmen Desteklenen İhracat Kredilerine İlişkin Kılavuzlar Hakkında 

Düzenlemesine" katılan İhracat Kredi Kuruluşlarının fikir birliğine dayanan bir risk puanı 

olması, 

b) İhracat Kredi Kuruluşunun yaptığı kredi derecelendirmelerini yayımlaması, 

OECD'nin kararlaştırdığı yöntemleri uygulaması ve yaptığı kredi derecelendirmesinin, 

OECD'nin kararlaştırdığı yöntemle tespit edilen sekiz Asgari İhracat Sigorta Primi (AİSP)’nden 

biriyle eşleştirilmiş olması. 
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7. Kurulca kabul edilen İKK’lar tarafından yapılan kredi derecelendirmelerine göre 

alacaklara aşağıdaki tablodaki risk ağırlıkları uygulanır. 

 

AİSP 0 1 2 3 4 5 6 7 

Risk 

ağırlığı (%) 
0 0 20 50 100 100 100 150 

 

2. BÖLGESEL VEYA YEREL YÖNETİMLERDEN ALACAKLAR 

 

8. Dokuz ve onuncu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bölgesel veya yerel 

yönetimlerden alacaklara uygulanacak risk ağırlıkları banka ve aracı kurumlardan alacaklar ile 

aynı şartlara tabidir. Uygulanacak risk ağırlıklarının tespitinde, yirmiyedi ilâ otuzuncu 

fıkralarda belirtilen yöntem uygulanır. Yirmidokuz, otuz ve otuzbeşinci fıkralarda bahsi geçen 

kısa vadeli riskler için öngörülen imtiyazlı uygulama bölgesel veya yerel yönetimlerden 

alacaklar için kullanılmaz. 

 

9. Yerel yönetimlerin özel gelir yaratma ve toplama yetkileri ile temerrüt riskini azaltıcı 

etki yapan belirli kurumsal düzenlemelerin mevcudiyeti nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti 

Merkezi Yönetimi ile aralarında risk açısından herhangi bir farkın bulunmadığı durumlarda, 

yerel yönetimlerden alacaklar merkezi yönetiminden alacaklarla aynı risk ağırlığına tabi tutulur. 

Kurum, merkezi yönetimler ile aynı risk ağırlığına tâbi tutulacak olan yerel yönetimleri belirler. 

 

10.  Yabancı ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından bölgesel ve yerel yönetimlerden 

alacakların merkezi yönetimlerinden alacaklar kapsamında değerlendirilmesi durumunda 

bankaların, söz konusu bölgesel ve yerel yönetimlerden alacakları da aynı uygulamaya tabi 

tutulur. Kurul gerekli görmesi halinde bu fıkradaki uygulamayı ülke bazında sınırlandırabilir. 

 

3. İDARİ BİRİMLERDEN VE TİCARİ OLMAYAN GİRİŞİMLERDEN 

ALACAKLAR 

 

3.1. Uygulama  

 

11. Oniki ilâ onyedinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, idari birimlerden ve ticari 

olmayan girişimlerden alacaklara yüzde yüz risk ağırlığı uygulanır. 

 

3.2 Kamu kuruluşlarından alacaklar  

 

12. Onüç ilâ onyedinci  fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kuruluşlarından 

alacaklara yüzde yüz risk ağırlığı uygulanır.  

 

13.  Bankalar bu alacaklar için onaltı ve onyedinci fıkra hükümlerini esas alarak risk 

ağırlığını belirler. Kamu kuruluşu bazında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetimi 

tarafından verilen bir garantinin mevcudiyetinden dolayı risklilik açısından herhangi bir fark 

bulunmadığına Kurulca karar verilenlerden olan alacaklar, merkezi yönetimden alacaklar ile 

aynı uygulamaya tâbi tutulur. 

 

14. Yabancı ülkelerin yetkili otoritelerinin kamu kuruluşlarından olan alacakları o 

ülkenin merkezi yönetiminden alacaklar ile aynı uygulamaya tabi tutması halinde, bankaların 

söz konusu kamu kuruluşlarından alacaklarına aynı risk ağırlığı uygulanır. Kurul gerekli 

görmesi halinde bu fıkradaki uygulamayı ülke bazında sınırlandırabilir. 
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15. Yabancı ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarından olan 

alacakların bankalar ve aracı kurumlardan alacaklar kapsamında değerlendirilmesi durumunda, 

bankaların bu kuruluşlardan olan alacakları aynı uygulamaya tabi tutulur. Kurul gerekli görmesi 

halinde bu fıkradaki uygulamayı ülke bazında sınırlandırabilir. 

 

3.3 Merkezi Yönetime Uygulanan Risk Ağırlığına Dayalı Yöntem 

 

16. Kamu  kuruluşlarından  alacaklara, bunların kurulu bulunduğu ülkenin merkezi 

yönetimine uygulanan kredi kalitesi kademesine uygun olarak aşağıdaki tabloda belirtilen risk 

ağırlıkları uygulanır.  

 

Merkezi yönetime 

uygulanan kredi 

kalitesi kademesi 

1 2 3 4 5 6 

Alacağa 

uygulanacak risk 

ağırlığı (%) 

20 50 100 100 100 150 

 

17. Kurulu bulunduğu ülkenin merkezi yönetimi derecelendirilmeyen kamu 

kuruluşlarından olan alacaklar onüç ila onbeşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla yüzde 

yüz risk ağırlığına tabi tutulur. 

 

4. ÇOK TARAFLI KALKINMA BANKALARINDAN ALACAKLAR 

 

4.1. Kapsam 

 

18. Bu Ek kapsamında, Amerika Ülkeleri Yatırım Kurumu (Inter-American Investment 

Corporation), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (Black Sea Trade and Development 

Bank) ve Orta Amerika Ekonomik Bütünleşme Bankası (Central American Bank for Economic 

Integration) çok taraflı kalkınma bankası olarak kabul edilir. 

 

4.2. Uygulama  

 

19. Yirmi ilâ yirmiikinci fıkraların hükümleri saklı kalmak şartıyla, çok taraflı kalkınma 

bankalarından alacaklar, yirmiyedi ilâ otuzuncu fıkra hükümlerine uygun olarak, bankalar ve 

aracı kurumlardan alacaklarla aynı uygulamaya tâbi tutulur.  

 

20. Yirmidokuz, otuz ve otuzbeşinci fıkralarda bahsi geçen kısa vadeli riskler için 

imtiyazlı uygulama bu alacaklara uygulanmaz. 

 

21. Aşağıda sayılan çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar yüzde sıfır risk 

ağırlığına tabidir:  

a) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and 

Development), 

b) Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation), 

c) Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası (Inter-American Development Bank), 

ç) Asya Kalkınma Bankası Asian Development Bank), 

d) Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank), 

e) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (Council of Europe Development Bank), 
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f) Kuzey Avrupa Yatırım Bankası (Nordic Investment Bank), 

g) Karayipler Kalkınma Bankası (Caribbean Development Bank), 

ğ) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction nd 

Development), 

h) Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank), 

ı) Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund),  

i) Çok Taraflı Yatırım Garantisi Kurumu (Multilateral Investment Guarantee Agency), 

j) İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank), 

k) Uluslararası Aşı Finansmanı Kuruluşu (International Finance Facility for 

Immunization ). 

 

22. Kurul, Kurumun uyumu taahhüt ettiği uluslararası standartlar kapsamında 

yirmibirinci fıkrada yer alan listeyi güncelleyebilir.  

 

5.ULUSLARARASI TEŞKİLATLARDAN ALACAKLAR 

 

23. Aşağıda sayılan uluslararası teşkilatlardan alacaklar yüzde sıfır risk ağırlığına 

tabidir: 

a) Avrupa Birliği, 

b) Uluslararası Para Fonu,  

c) Uluslararası Ödemeler Bankası. 

 

6. BANKALARDAN VE ARACI KURUMLARDAN ALACAKLAR 

 

6.1. Uygulama  

 

24. Bankalar ve aracı kurumlardan alacaklara uygulanacak risk ağırlıklarının tespitinde 

yirmiyedi ilâ otuzuncu fıkralarda belirtilen yöntem uygulanır. 

 

25. Yirmidört ilâ otuzyedinci fıkraların diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kurum 

tarafından yetkilendirilen ve denetlenen diğer finansal kuruluşlardan olan alacaklar bankalardan 

alacaklar ile aynı risk ağırlığına tabidir. 

 

6.2. Derecelendirilmemiş bankalar ve aracı kurumlardan alacaklara uygulanan 

risk ağırlığı tabanı 

 

26. İkinci bölümün ondört ve onbeşinci fıkralarında yer alan hükümler saklı kalmak 

kaydıyla derecelendirilmemiş bankalar ve aracı kurumlardan alacaklara, bunların kurulu olduğu 

ülkenin merkezi yönetiminden alacaklar için uygulanandan daha düşük bir risk ağırlığı 

uygulanmaz. Bu sınırlama ticaretin finansmanı amacıyla kullanılan kısa vadeli akreditifler 

açısından uygulanmaz. 

 

6.3 Kredi derecelendirmesine dayalı yöntem 

 

 27. Bir KDK tarafından derecelendirilen bankalar ve aracı kurumlardan olan orijinal 

vadesi üç aydan fazla alacaklar için, uzun vadeli kredi derecelendirmesi esas alınarak aşağıdaki 

tabloda yer alan risk ağırlıkları kullanılır. 
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Kredi kalitesi 

kademesi 
1 2 3 4 5 6 

Risk ağırlığı (%) 20 50 50 100 100 150 

 

28. Derecelendirilmemiş bankalar ve aracı kurumlardan alacaklara yirmialtıncı fıkra 

hükmü saklı kalmak kaydıyla yüzde elli risk ağırlığı uygulanır. 

 

  29. Bir KDK tarafından derecelendirilen bankalar ve aracı kurumlardan olan orijinal 

vadesi üç ay veya daha kısa alacaklar için, uzun vadeli kredi derecelendirmesi esas alınarak 

aşağıdaki tabloda yer alan risk ağırlıkları kullanılır. Orijinal vadesi üç aydan kısa olsa bile 

temdit edilen veya temdit edilmesi beklenen alacaklar uzun vadeli alacak hükümlerine tabidir.  

 

Kredi kalitesi 

kademesi 

1 2 3 4 5 6 

Risk ağırlığı (%) 20 20 20 50 50 150 

 

30. Yirmialtıncı fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, derecelendirilmemiş bankalar ve 

aracı kurumlardan olan orijinal vadesi üç ay veya daha kısa alacaklara yüzde yirmi risk ağırlığı 

uygulanır. Orijinal vadesi üç aydan kısa olsa bile temdit edilen veya temdit edilmesi beklenen 

alacaklar uzun vadeli alacak hükümlerine tabidir.  

 

6.4 Kısa vadeli kredi derecelendirmelerine ilişkin hususlar 

 

31. Kısa vadeli kredi derecelendirmelerinin yirmiyedi ilâ otuzuncu fıkralarda belirtilen 

yöntem kapsamında dikkate alınmasına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.  

 

32. Kısa vadeli bir alacak için alacağa özgü kısa vadeli bir derecelendirmenin mevcut 

olmadığı durumlarda, kısa vadeli alacaklar için yirmidokuzuncu fıkrada yer alan uygulama 

bankalar ve aracı kurumlardan orijinal vadesi üç aya kadar olan tüm alacaklar için geçerlidir. 

 

33. Kısa vadeli bir alacak için alacağa özgü kısa vadeli bir derecelendirmenin mevcut 

olduğu durumda, bu derecelendirme yirmidokuzuncu fıkrada yer alan uygulamadan daha düşük 

veya eş düzeyde bir risk ağırlığının uygulanmasını gerektiriyorsa sadece söz konusu 

derecelendirilmiş alacağa o alacağa ilişkin atmışdördüncü fıkrada yer alan tablo dikkate 

alınarak kısa vadeli kredi derecelendirmesine tekabül eden risk ağırlığı uygulanır ve bu 

alacaklar atmışdördüncü fıkranın ilgili olduğu risk sınıfı içerisinde izlenir. Diğer tüm orijinal 

vadesi üç aya kadar olan kısa vadeli alacaklar için yirmidokuzuncu fıkrada yer alan uygulama 

geçerlidir. 

 

34. Kısa vadeli bir alacak için alacağa özgü kısa vadeli bir derecelendirmenin mevcut 

olduğu durumda, atmışdördüncü fıkrada yer alan tablo dikkate alınarak, bu derecelendirme 

yirmidokuzuncu fıkrada yer alan uygulamadan daha yüksek düzeyde bir risk ağırlığının 

uygulanmasını gerektiriyorsa, söz konusu derecelendirilmiş alacak da dahil diğer tüm orijinal 

vadesi üç aya kadar olan derecelendirilmemiş kısa vadeli alacaklar için derecelendirilmiş 

alacağa ilişkin atmışdördüncü fıkrada yer alan tablo dikkate alınarak kısa vadeli kredi 

derecelendirmesine tekabül eden aynı risk ağırlığı uygulanır ve bu alacaklar atmışdördüncü 

fıkranın ilgili olduğu risk sınıfı içerisinde izlenir. 
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6.5. Borçlunun ulusal para birimi cinsinden kullandırılan kısa vadeli alacaklar 

 

35. Yirmiyedi ilâ otuzuncu fıkralarda belirtilen yöntem kapsamında, bankalar ve aracı 

kurumlardan orijinal vadesi 3 ay veya daha kısa olan, ulusal para birimi cinsinden düzenlenen 

ve bu para birimiyle fonlanan alacaklara,  merkezi yönetimden alacaklara uygulanan ve dört ve 

beşinci fıkralarda tanımlanan avantajlı risk ağırlığından bir kategori yüksek risk ağırlığı 

uygulanır.  

 

36. Orijinal vadesi 3 ay veya daha kısa olan, ulusal para birimi cinsinden düzenlenen ve 

bu para birimiyle fonlanan alacaklara uygulanabilecek en düşük risk ağırlığı yüzde yirmidir.  

 

6.6. Karşı tarafı bankalar ve aracı kurumlar olan ve borçlusu tarafından özkaynak 

kalemi olarak dikkate alınan varlıklar 

 

37. Karşı tarafı bankalar ve aracı kurumlar olan ve borçlusu tarafından özkaynak kalemi 

olarak dikkate alınan borçlanma aracı ve krediler ile hisse senetleri, bankalar ve aracı 

kurumlardan alacaklar sınıfı içerisinde değerlendirilmez. 

 
7. KURUMSAL ALACAKLAR 

 

38. Kurumsal alacaklar için, aşağıdaki tabloda yer alan risk ağırlıkları kullanılır. 

 

 

Kredi kalitesi 

kademesi 
1 2 3 4 5 6 

Risk ağırlığı (%) 20 50 100 100 150 150 

 

39. İkinci bölümün ondört ve onbeşinci fıkralarında yer alan hükümler saklı kalmak 

kaydıyla derecelendirilmemiş kurumsal alacaklar için, merkezi yönetimden alacaklara 

uygulanan risk ağırlığı ile yüzde yüz risk ağırlığından yüksek olanı uygulanır. Temerrüt 

istatistiklerinin derecelendirilmemiş kurumsal alacaklar için yüzde yüzden daha yüksek bir risk 

ağırlığının uygulanmasını gerektirdiği kanaati oluşması durumunda bahse konu risk ağırlığı 

Kurulca arttırılabilir.  

 

8. PERAKENDE ALACAKLAR  

 

40. (Değişik fıkra: RG-20/1/2016-29599) Tahsili gecikmiş alacaklar hariç olmak 

kaydıyla bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kriterlere uygun olan 

alacaklar yüzde yetmiş beş risk ağırlığına tabi tutulur. Temerrüt istatistiklerinin perakende 

alacaklar için daha yüksek bir risk ağırlığının uygulanmasını gerektirdiği kanaati oluşması 

durumunda bahse konu risk ağırlığı kredi türü bazında Kurulca arttırılabilir.1 

 

                                                 
1 Yönetmelikle değiştirilmeden önceki hali (RG-23/10/2015-29511): Tahsili gecikmiş alacaklar hariç 

olmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kriterlere uygun olan alacaklardan; 

kredi kartı vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 1 aydan (bu 

ay hariç) 6 aya kadar (bu ay dahil) olan taksit ödemeleri tutarları yüzde yüz, diğerleri yüzde yetmişbeş risk 

ağırlığına tabi tutulur. Temerrüt istatistiklerinin perakende alacaklar için daha yüksek bir risk ağırlığının 

uygulanmasını gerektirdiği kanaati oluşması durumunda bahse konu risk ağırlığı kredi türü bazında Kurulca 

arttırılabilir. 
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9. GAYRİMENKUL İPOTEĞİYLE TEMİNATLANDIRILMIŞ ALACAKLAR

  

41. Kırküç ilâ ellidördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir gayrimenkul 

üzerinde tesis edilen ipotekle tamamı veya bir kısmı teminatlandırılan alacakların 

teminatlandırılmış kısmı yüzde yüz risk ağırlığına tabi tutulur. Bir gayrimenkul üzerine silsile 

halinde ve ipotek derecelerini başka bir taraf ile paylaşmadan ipotek konulması durumunda, bu 

silsiledeki tüm ipotekler derecesine bakılmaksızın silsilenin en iyi derecesinde kabul edilir. 

 

42. Gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılmış alacaklarda alacağın teminatlı kısmı 

olarak tanımlanan tutar, ipotek tutarı ve gayrimenkul değerinin küçük olanından daha büyük 

olamaz. Bir gayrimenkule birden fazla tarafça aynı derecede ipotek konulması halinde, alacağın 

teminatlı kısmı olarak tanımlanan tutar, ipotek tutarı ve gayrimenkul değerinden küçük olanına 

bankanın ipotekteki payı uygulandıktan sonraki tutardan daha büyük olamaz. İpoteğin yabancı 

para cinsinden olması halinde, ipotek tutarları, sermaye yeterliliği oranının hesaplandığı 

dönemin son iş günü itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanan alış kuru 

esas alınarak bulunur ve teminatlı kısım ve tam teminatlı kısım hesaplamasında, başkaları adına 

tesis edilmiş olan yabancı para cinsinden ipotek tutarları içinde aynı esas uygulanır. 

 

9.1 İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar 

 

43. (Değişik fıkra: RG-20/1/2016-29599) Borçlusunun maliki olduğu ve ikamet edilen 

veya edilecek olan ya da kiraya verilen ikamet amaçlı gayrimenkullerin tümü üzerinde tesis 

edilen ipotekle tamamı kırk beşinci fıkranın (c) bendi kapsamında tam teminatlandırılmış 

alacaklara yüzde otuz beş risk ağırlığı uygulanır. Temerrüt istatistiklerinin söz konusu alacaklar 

için daha farklı bir risk ağırlığının uygulanmasını gerektirdiği kanaati oluşması durumunda 

bahse konu risk ağırlığı yüzde otuz beşten az olmamak üzere Kurulca farklılaştırılabilir. Bu 

fıkra uygulanması için Kurulca ilave şartlar belirlenebilir.2 

 

44. Bankanın kiralayan olduğu ve kiracının satın alma opsiyonuna sahip olduğu 

bankanın mülkiyetindeki ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteğiyle tamamı kırkbeşinci fıkranın (c) 

bendi kapsamında tam teminatlandırılmış finansal kiralama alacaklarına yüzde elli risk ağırlığı 

uygulanır. 

 

45. Kırküç ve kırkdördüncü fıkralarda yer alan uygulamada aşağıdaki hususlar ile Kredi 

Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'in 21 inci maddesinde belirtilen şartların yerine 

getirilmesi gerekir. 

a) Gayrimenkulün değerini ve borçlunun performansını birlikte etkileyen 

makroekonomik faktörler haricinde, teminata konu gayrimenkulün değerinin borçlunun kredi 

değerliliğine önemli ölçüde bağlı olmaması gerekir.  

b) İlgili borcun geri ödemeleri esasen teminata konu gayrimenkul veya projenin 

performansına değil, borçlunun diğer kaynaklardan geri ödeme kapasitesine bağlı olması 

gerekir. Borcun geri ödemesinin,  teminat olarak gösterilen gayrimenkulün yarattığı nakit 

akışına önemli ölçüde bağlı olmaması gerekir. 

                                                 
2 Yönetmelikle değiştirilmeden önceki hali (RG-23/10/2015-29511): Borçlusunun maliki olduğu ve 

ikamet edilen veya edilecek olan ya da kiraya verilen ikamet amaçlı gayrimenkullerin tümü üzerinde tesis edilen 

ipotekle tamamı kırkbeşinci fıkranın (c) bendi kapsamında tam teminatlandırılmış alacaklara yüzde elli risk ağırlığı 

uygulanır. Temerrüt istatistiklerinin söz konusu alacaklar için daha farklı bir risk ağırlığının uygulanmasını 

gerektirdiği kanaati oluşması durumunda bahse konu risk ağırlığı yüzde 35’den az olmamak üzere Kurulca 

farklılaştırılabilir. Bu fıkra uygulanması için Kurulca ilave şartlar belirlenebilir.  
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c) (Değişik bent: RG-20/1/2016-29599) Bu fıkra hükmünün uygulanmasında 

Gayrimenkule İlişkin Kabul Edilebilir Teminat Tutarı (GKETT) aşağıdaki formül ile 

hesaplanan tutardır, GKETT’in alacak tutarının tamamından büyük ya da eşit olması 

durumunda alacak tam teminatlı olarak kabul edilir. 
 

(Değişik cümle: RG-9/12/2016-29913)  

 

 iii

n
GKDKTOrıİpotekTutaGKETT  ;min

1
 

 

Formülde; 

n : Bankanın sahip olduğu en alt derecedeki ipotek, 

i: Bankanın sahip olduğu ipoteğin bulunduğu dereceyi, 

KTOi: i=1 (1. Derece ipotek) için yüzde sekseni; i>1 (2 ve sonraki derecelerdeki 

ipotekler) için yüzde elli olarak uygulanacak olan kredi teminat oranını, 

İpotek Tutarıi: Bankanın i ipotek derecesinde tahsis ettirdiği tutarı, 

GKDi (Gayrimenkulün Kullanılabilir Değerii): i derecesinde tesis edilmiş ipoteklere 

ilişkin olarak gayrimenkulün değerinden, i derecesinden önce yer alan boş ipotekler de dâhil 

tesis edilmiş diğer ipotek tutarlarının düşülmesi; eğer bankanın tescil ettirdiği ipotek i derecesi 

içerisindeki öncelik sırası belirlenmiş bir alt dereceye ait ise boş ipotekler de dâhil i 

derecesinden daha öncelikli tesis edilmiş ipotek tutarları ve bankanın bulunduğu alt dereceden 

daha öncelikli diğer alt derecelerdeki boş ipotekler de dâhil tesis edilmiş ipotek tutarları 

toplamının gayrimenkulün değerinden düşülmesi ile elde edilen kalan değerin bankanın 

bulunduğu derece veya alt derecedeki ipotek payı ile çarpılması sonucu elde edilen değeri;  

İpotek Payı: Bir derece veya alt derecede banka adına tesis edilen ipotek tutarının aynı 

derece veya alt derece için tescil edilmiş toplam ipotek tutarına oranını, 

ifade eder. 3  4 

                                                 
3 Yönetmelikle değiştirilmeden önceki hali (RG-23/10/2015-29511): Bu fıkra hükmünün 

uygulanmasında Gayrimenkule ilişkin Kabul Edilebilir Teminat Tutarı (GKETT) aşağıdaki formül ile hesaplanan 

tutardır, GKETT’in alacak tutarının tamamından büyük ya da eşit olması durumunda alacak tam teminatlı olarak 

kabul edilir. 

 

 ii

n
erilabilirDeğlünKullanıGayrimenkuKTOirıİpotekTutaGKETT  ;min

1
 

 

Formülde; 

n : Bankanın sahip olduğu en alt derecedeki ipotek, 

i: Bankanın sahip olduğu ipoteğin bulunduğu dereceyi, 

KTOi: i=1 (1. Derece ipotek) için yüzde yetmişbeşi; i>1 (2 ve sonraki derecelerdeki ipotekler) için yüzde 

elli olarak uygulanacak olan kredi teminat oranını , 

İpotek Tutarıi: Bankanın i ipotek derecesindeki hakkını, 

Gayrimenkulün Kullanılabilir Değerii : i=1 için gayrimenkulün değerinin bankanın bu derecedeki ipotek 

payı ile çarpılması sonucu elde edilen değeri, i >1 için ise gayrimenkulün değerinden kendinden önceki derecelerde 

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 değeri,  

ifade eder.  
 

4 Yönetmelikle değiştirilmeden önceki hali (RG-20/1/2016-29599):  

 ii

n
erilabilirDeğlünKullanıGayrimenkuKTOirıİpotekTutaGKETT  ;min

1
 

 

Formülde; 

n : Bankanın sahip olduğu en alt derecedeki ipotek, 

i: Bankanın sahip olduğu ipoteğin bulunduğu dereceyi, 
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9.2 Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar 

 

 46. (Değişik cümle: RG-20/1/2016-29599) Kurumca uzun zamandan beri var olduğu 
ve iyi gelişmiş olduğu değerlendirilen piyasalar için ofis büroları, çok amaçlı ticari yapılar ve 
çok taraf kullanımlı ticari yapılar gibi ticari amaçlı gayrimenkullerin üzerinde tesis edilen 
ipoteklerle tamamı veya bir kısmı teminatlandırılan alacakların tam teminatlı kısımlarına, 
aşağıda yer alan şartların sağlanması ve bu şartların sağlandığına dair bilginin Kurum tarafından 
kamuya açıklanması halinde yüzde elli risk ağırlığı uygulanır.5 

 

a) Ticari amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin yüzde ellisi ile ipotek 
teminatlı kredi değerinin yüzde atmışından küçük olanına kadar tutarda söz konusu 
gayrimenkullerin ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan kaynaklanan kayıp tutarlarının,  
toplam alacak tutarına oranının binde üçü geçmemesi gerekir,  

b) Ticari amaçlı gayrimenkullerin ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan 
kaynaklanan kayıp tutarlarının, toplam alacak tutarına oranının binde beşi geçmemesi gerekir. 

 

47. Bankanın kiralayan olduğu ve kiracının satın alma opsiyonuna sahip olduğu 
bankanın mülkiyetindeki ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan finansal 
kiralama alacaklarının tam teminatlı kısımlarına kırkaltıncı fıkra hükümleri uygulanır.  

 

  48. Kırkaltı ve kırkyedinci fıkralarda belirtilen uygulamada, aşağıdaki hususlar ile Kredi 

Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 21 inci maddesinde belirtilen şartların sağlanması 

gerekir. Kurul ticari gayrimenkuller üzerinde tesis edilen ipoteklerle teminatlandırılan alacaklar 

için bu bentteki koşulun aranmamasına karar verebilir. 

a) Gayrimenkulün değerini ve borçlunun performansını birlikte etkileyen 

makroekonomik faktörler haricinde, teminata konu gayrimenkulün değerinin borçlunun kredi 

değerliliğine önemli ölçüde bağlı olmaması gerekir. 

b) İlgili borcun geri ödemelerinin, esasen teminata konu gayrimenkul veya projenin 

performansına değil, borçlunun diğer kaynaklarının geri ödeme kapasitesine bağlı olması 

gerekir. Kredinin geri ödemesinin, teminat olarak gösterilen gayrimenkulün yarattığı nakit 

akışına önemli ölçüde bağlı olmaması gerekir.  

 

  49. (Değişik fıkra: RG-20/1/2016-29599) İpotek Teminatlı Kredi Değeri (İTKD), 

gayrimenkulün değerinin Kurulca belirlenecek kredi teminatlandırma sınırı ile çarpılmış 

değeridir. Kurulca farklı bir oran belirleninceye kadar bu sınır yüzde seksen beş olarak 

                                                 
KTOi: i=1 (1. Derece ipotek) için yüzde yetmişbeşi; i>1 (2 ve sonraki derecelerdeki ipotekler) için yüzde 

elli olarak uygulanacak olan kredi teminat oranını , 

İpotek Tutarıi: Bankanın i ipotek derecesindeki hakkını, 

Gayrimenkulün Kullanılabilir Değerii : i=1 için gayrimenkulün değerinin bankanın bu derecedeki ipotek 

payı ile çarpılması sonucu elde edilen değeri, i >1 için ise gayrimenkulün değerinden kendinden önceki derecelerde 

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 değeri,  

ifade eder.  
 

5 Yönetmelikle değiştirilmeden önceki hali (RG-23/10/2015-29511): Ofis yerleşkeleri, çok amaçlı ticari 

yerleşkeler ve çok taraf kullanımlı ticari yerleşkeleri gibi ticari amaçlı gayrimenkullerin üzerinde tesis edilen 

ipoteklerle tamamı veya bir kısmı teminatlandırılan alacakların tam teminatlı kısımlarına aşağıda yer alan şartların 

sağlanması ve bu şartları sağlayan bilgi ve verinin Kurum tarafından kamuya açıklanması durumunda yüzde elli 

risk ağırlığı uygulanır.  
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uygulanır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasında Gayrimenkule ilişkin Kabul Edilebilir Teminat 

Tutarı (GKETT) aşağıdaki formül ile hesaplanan tutardır. Alacak tutarının GKETT kadar olan 

kısmı tam teminatlı kısım olarak kabul edilir. 

 

    
n

iii rıİpotekTutaİTKDGKDrıİpotekTutaİTKDGKD
2111 ;40;%34%min;60;%50%min  

 

Formülde; 

GKDi: (Gayrimenkulün Kullanılabilir Değerii) i derecesinde tesis edilmiş ipoteklere 

ilişkin olarak gayrimenkulün değerinden, i derecesinden önce yer alan boş ipotekler de dâhil 

tesis edilmiş diğer ipotek tutarlarının düşülmesi; eğer bankanın tescil ettirdiği ipotek i derecesi 

içerisindeki öncelik sırası belirlenmiş bir alt dereceye ait ise boş ipotekler de dâhil i 

derecesinden daha öncelikli tesis edilmiş ipotek tutarları ve bankanın bulunduğu alt dereceden 

daha öncelikli diğer alt derecelerdeki boş ipotekler de dâhil tesis edilmiş ipotek tutarları 

toplamının gayrimenkulün değerinden düşülmesi ile elde edilen kalan değerin bankanın 

bulunduğu derece veya alt derecedeki ipotek payı ile çarpılması sonucu elde edilen değeri; 

İTKDi = GKDi x Kurulca Belirlenecek Kredi Teminatlandırma Sınırı 

İpotek Tutarı1: Bankanın 1 inci ipotek derecesinde tahsis ettirdiği tutarı, 

n: Bankanın sahip olduğu en alt derecedeki ipotek sırası, 

i: Bankanın sahip olduğu ipoteğin bulunduğu dereceyi, 

İpotek Tutarıi: Bankanın i ipotek derecesinde tahsis ettirdiği tutarı, 

İpotek Payı: Bir derece veya alt derecede banka adına tesis edilen ipotek tutarının aynı 

derece veya alt derece için tescil edilmiş toplam ipotek tutarına oranını, 

ifade eder. 6 

 

50. Kredinin kırkdokuzuncu fıkrada hesaplanan tam teminatlı kısmını aşan bölümüne 
yüzde yüz risk ağırlığı uygulanır. 

 

51.  Diğer ülke otoritelerinin kırkaltıncı fıkrada belirtilen şartları sağladığını kamuya 
açıklamış olmaları halinde Kurul söz konusu ülkelerdeki krediler için yüzde elli risk ağırlığı 
uygulanmasını  kabul edebilir. 

 

                                                 
6 Yönetmelikle değiştirilmeden önceki hali (RG-23/10/2015-29511): İpotek Teminatlı Kredi Değeri 

(İTKD), gayrimenkulün değerinin Kurulca belirlenecek kredi teminatlandırma sınırı ile çarpılmış değeridir. 

Kurulca farklı bir oran belirleninceye kadar bu sınır yüzde seksenbeş olarak uygulanır. Bu fıkra hükmünün 

uygulanmasında Gayrimenkule ilişkin Kabul Edilebilir Teminat Tutarı (GKETT) aşağıdaki formül ile hesaplanan 

tutardır. Alacak tutarının GKETT kadar olan kısmı tam teminatlı kısım olarak kabul edilir. 

    
n

iii rıİpotekTutaİTKDGKDrıİpotekTutaİTKDGKD
2111 ;40;%33%min;60;%50%min   

Formülde; 

GKDi: (Gayrimenkulün Kullanılabilir Değerii) i=1 için gayrimenkulün değerinin bankanın bu derecedeki 

ipotek payı ile çarpılması sonucu elde edilen değeri, i >1 için ise gayrimenkulün değerinden kendinden önceki 
derecelerde 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 değeri,  

İTKDi = GKDi x Kurulca Belirlenecek Kredi Teminatlandırma Sınırı 

İpotek Tutarı1: Bankanın 1 inci ipotek derecesindeki hakkını, 

n : Bankanın sahip olduğu en alt derecedeki ipotek sırası, 

i: Bankanın sahip olduğu ipoteğin bulunduğu dereceyi, 

KTOi: i=1 (1. Derece ipotek) için yüzde elliyi; i>1 (2 ve sonraki derecelerdeki ipotekler) için yüzde otuzu, 

İpotek Tutarıi: Bankanın i ipotek derecesindeki alacak hakkını, 

ifade eder.  
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52. Kırkaltı ve ellibirinci fıkralar kapsamında yüzde elli risk ağırlığı uygulanan 

alacaklardan ana parası veya faizi veya her ikisi vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten 

itibaren 90 günden fazla gecikenlerin özel karşılık ayrıldıktan sonra bulunacak tutarına yüzde 

yüz risk ağırlığı uygulanır.  

 
53. Belirli bir yıl içinde kırkaltıncı fıkrada belirtilen sınırlardan birine uyulmaması 

halinde, kırkaltıncı fıkra hükümlerini uygulama hakkı kaybedilecek ve kırkaltıncı fıkrada 

belirtilen kriterler yerine getirilene kadar yüzde yüz risk ağırlığı uygulanacaktır. 

 

54. Elliüçüncü fıkra hükmü ellibirinci fıkra uygulamasına konu alacaklar açısından da 

kıyasen uygulanır.  

 

10.TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLAR 

 

55. Ellialtı ilâ ellisekizinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kırküçüncü fıkra 

kapsamında risk ağırlığına tabi tutulan alacaklar ile elliikinci fıkra hükmünde yer alan alacaklar 

hariç olmak üzere ana parası veya faizi veya her ikisi vadesinden veya ödenmesi gereken 

tarihten itibaren doksan günden fazla geciken alacakların özel karşılıklar düşülerek hesaplanan 

net tutarlarının teminatsız kısımlarına aşağıda belirtilen şartlara göre risk ağırlıkları uygulanır.  

a) Alacak için ayrılan özel karşılığın alacağın özel karşılık ayrılmadan önceki toplam 

tutarına oranının yüzde yirmiden az olması halinde, alacağın net tutarının teminatsız kısmına 

yüzde yüzelli risk ağırlığı uygulanır 

b) Alacak için ayrılan özel karşılığın alacağın özel karşılık ayrılmadan önceki toplam 

tutarına oranının yüzde yirmi veya daha fazla olması halinde, alacağın net tutarının teminatsız 

kısmına yüzde yüz risk ağırlığı uygulanır. 

c) Alacak için ayrılan özel karşılığın alacağın özel karşılık ayrılmadan önceki toplam 

tutarına oranının yüzde elli veya daha fazla olması halinde, alacağın net tutarının teminatsız 

kısmına yüzde elli risk ağırlığı uygulanır. 

 

56. Tahsili gecikmiş alacakların teminatlı kısımlarının belirlenmesinde Kredi Riski 

Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde kullanılabilecek teminat ve 

garantiler dikkate alınır. 

 

57. Kırküçüncü fıkra kapsamında risk ağırlığına tabi tutulan alacaklardan ana parası 

veya faizi veya her ikisi vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren doksan günden 

fazla gecikenlerin özel karşılık ayrıldıktan sonra bulunacak tutarına uygulanacak risk ağırlığı 

yüzde yüzdür. Ayrılan özel karşılıkların söz konusu alacağın özel karşılık ayrılmadan önceki 

tutarına oranının yüzde yirmi veya daha fazla olması halinde, alacağın özel karşılık ayrıldıktan 

sonraki tutarına yüzde elli risk ağırlığı uygulanır.  

 

58. Perakende alacaklardan ana parası veya faizi veya her ikisi birden vadesinden veya 

ödenmesi gereken tarihten itibaren doksan günden fazla gecikenler bu Yönetmeliğin 6 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında binde iki sınırı hesaplanırken kullanılan 

perakende alacak sınıfına dahil tüm krediler toplamına dahil edilmezler.  

 

11. KURULCA RİSKİ YÜKSEK OLARAK BELİRLENEN ALACAKLAR 

 

59. (Değişik fıkra: RG-20/1/2016-29599) Yönetmelik kapsamında veya daha sonra 

Kurul tarafından risk ağırlığı yüzde yüz elli veya daha fazlası olarak belirlenen alacaklar yüksek 
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riskli alacaklar olarak kabul edilir ve bu sınıfta izlenir. Bu kapsamda tahsili gecikmemiş ancak 

donuk alacak olarak sınıflandırılmış tüm alacaklar yüzde yüz elli risk ağırlığına tabidir. Kurul 

yüksek risk ağırlıklı ilave kalemler belirleyebilir.7 

 

 

 
 

 60. Tahsili gecikmemiş olan yüksek riskli alacaklara özel karşılık ayrılması durumunda 
ellibeş ila ellisekizinci fıkralardaki yönteme göre risk ağırlığı uygulanır.  

 
12. İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER  

 
61. İpotek teminatlı menkul kıymetler, KDK derecesine göre risk ağırlığına tabi tutulur.  

  
62. İpotek teminatlı menkul kıymetin KDK derecesinin bulunmaması halinde, menkul 

kıymet ikinci bölüm dokuzuncu fıkra hükümleri esas alınarak risk ağırlığına tabi tutulur.    
 

13. MENKUL KIYMETLEŞTİRME POZİSYONLARI  
 
63. Menkul kıymetleştirme pozisyonlarının tabi olduğu risk ağırlıklarının tespitinde bu 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır. 
 

14. KISA VADELİ KREDİ DERECELENDİRMESİ BULUNAN BANKALAR VE 
ARACI KURUMLARDAN OLAN ALACAKLAR İLE KURUMSAL ALACAKLAR 

 
64.  Alacağa özel kısa vadeli bir kredi derecelendirmesi bulunan yirmiyedi ilâ otuzuncu 

fıkra hükümlerinin uygulandığı bankalar ve aracı kuruluşlardan olan alacaklar ile kurumsal 
alacaklar için, söz konusu derecelendirme dikkate alınarak aşağıdaki Tabloda yer alan risk 
ağırlıkları kullanılır. 

                                                 
7 Yönetmelikle değiştirilmeden önceki hali (RG-23/10/2015-29511): Aşağıda yüzde yüzelli, yüzde 

ikiyüz ve yüzde ikiyüzelli risk ağırlığına tabi tutulan alacaklar ile Kurul tarafından risk ağırlığı yüzde yüzelliye 

veya daha fazlasına çıkarılan alacaklar ve bu Ek’te yer alan hükümler çerçevesinde risk ağırlığı yüzde yüzelli veya 

daha fazla olan alacaklar yüksek riskli alacaklar olarak kabul edilir ve bu sınıfta izlenir. 

a) Yüzde yüzelli risk ağırlığına tabi alacaklar; 

1) Konut kredileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile banka arasında yapılan protokole istinaden emekli 

maaşını banka aracılığı ile alanlara maaşın ödenmeye devam ettiği süre ile sınırlı olmak üzere kullandırılan krediler 

ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki tüketici 

kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi bir yıldan (onikinci ay hariç) iki yıla kadar (yirmidördüncü ay dahil) 

olan alacaklar. 

2) Sermaye Piyasası mevzuatı ile muadil yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca tanımlanan risk sermayesi 

ve girişim sermayesi yatırımları, 

3) Tahsili gecikmemiş ancak donuk alacak olarak sınıflandırılmış tüm alacaklar. 

b) Yüzde ikiyüz risk ağırlığına tabi alacaklar; 

1) Kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan 

vadesi 6 aydan (bu ay hariç) 12 aya kadar (bu ay dahil) olan taksit ödemeleri tutarı,  

2) Konut kredileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile banka arasında yapılan protokole istinaden emekli 

maaşını banka aracılığı ile alanlara maaşın ödenmeye devam ettiği süre ile sınırlı olmak üzere kullandırılan krediler 

ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki tüketici 

kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi iki yılı (yirmidördüncü ay hariç) aşan alacaklar. 

c) Yüzde ikiyüzelli risk ağırlığına tabi alacaklar;  

1) Kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 12 

ayı aşan taksit ödemeleri tutarı. 
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Kredi kalitesi 

kademesi  

1 2 3 4 5 6 

Risk ağırlığı (%) 20 50 100 150 150 150 

 

15. KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞU NİTELİĞİNDEKİ YATIRIMLAR  

 

65. Bankacılık hesaplarında tutulan KYK’ya yapılan yatırımlar İçerik Yöntemi veya 

İzahname Yöntemi uygulanarak risk ağırlığına tabi tutulur. 

 

66. İçerik Yöntemi veya İzahname Yönteminin uygulanamadığı hallerde, KYK 

yatırımına yüzde binikiyüzelli risk ağırlığı uygulanır. 

 

67. KYK’nın portföyündeki varlıkların bilgilerinin bankaya yeterli kapsam ve sıklıkta 

sunulması suretiyle banka tarafından tümüyle bilinmesi ve bu varlıkların bağımsız bir üçüncü 

tarafça teyit edilmesi halinde KYK’ya yapılan yatırımın risk ağırlıklı tutarı portföydeki varlıklar 

bazında İçerik Yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bağımsız üçüncü taraflar, KYK’ların bütün 

menkul kıymetlerini sakladıkları saklama kuruluşları ya da kurucuları ile KYK’ların yönetici 

şirketleri ile sınırlıdır. KYK'nın bir türev işleme yatırım yapması durumunda türev işlem için 

bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 veya EK-4 kapsamında karşı taraf kredi riski; bu 

Yönetmelik kapsamında risk ağırlıklı tutar hesaplanmasının gerekmesi durumunda türev 

işlemin dayanak varlığı için kredi riski hesaplanır. Bu Yönetmelik kapsamında KDA riski için 

sermaye yükümlülüğü hesaplanması gereken türev işlemler için bu fıkra kapsamında KDA riski 

hesaplanmaz. Söz konusu türev işlemlerin risk tutarı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 

veya EK-4 kapsamında hesaplanan karşı taraf kredi riski tutarının 1,5 katıdır. 

 

68. Banka tarafından KYK’nın portföyündeki varlıkların tümüyle bilinmemesi 

durumunda, risk ağırlıklı tutarlar KYK’nın kuruluş sözleşmesi, yasal sınırlar veya KYK’nın 

kamuoyuna açıkladığı sınırlamalar dikkate alınarak İzahname Yöntemi uyarınca hesaplanır. Bu 

hesaplamada, KYK’nın azami toplam yatırım limitine ulaşana kadar, en yüksek sermaye 

yükümlülüğü gerektiren varlık sınıflarından başlayarak yatırım yaptığı varsayılır. KYK 

tarafından yatırım yapılan finansal aracın, bu Yönetmelik kapsamında dayanak varlığı için risk 

ağırlıklı tutar hesaplanan bir türev işlem veya bilanço dışı işlem olması durumunda, risk tutarı 

olarak türev işlemin veya bilanço dışı işlemin nominal tutarı dikkate alınır. Dayanak varlığın 

bilinmemesi durumunda, risk tutarı olarak türev işlemin nominal tutarı kullanılır. Türev işlemin 

nominal tutarının bilinmemesi durumunda, nominal tutar olarak kuruluş sözleşmesi uyarınca 

izin verilen en yüksek nominal tutar dikkate alınır. Türev işlemlerin risk tutarı bu Yönetmeliğin 

ekinde yer alan EK-2’nin İkinci Kısmının Birinci Bölümüne göre belirlenir. Bu hesaplamada, 

türev işlemin yenileme maliyeti bilinmiyorsa, yenileme maliyeti olarak türev işlemin nominal 

tutarı; türev işlem için potansiyel kredi riski tutarının hesaplanmasında kullanılacak olan oran 

bilinmiyorsa yüzde onbeş oranı kullanılır. Bu Yönetmelik kapsamında KDA riski için sermaye 

yükümlülüğü hesaplanması gereken türev işlemler için bu fıkra kapsamında KDA riski 

hesaplanmaz. Söz konusu türev işlemlerin risk tutarı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin 

İkinci Kısmının Birinci Bölümü kapsamında hesaplanan karşı taraf kredi riski tutarının 1,5 

katıdır. 

 

69. İçerik Yönteminin uygulanmasında yatırım yapılan KYK'ların risk ağırlıklarını 

belirleyebilmek için yeterli veriye sahip olunmaması durumunda, altmış yedinci fıkrada 

açıklanan üçüncü taraflarca yapılan hesaplamalar kullanılabilir. Ancak bu durumda KYK’ların 
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portföylerindeki varlıkların risk ağırlıklı tutarları, bankanın bu yatırımları doğrudan elde 

tutması durumunda hesaplanan risk ağırlıklı tutarların 1,2 katıdır. 

 

70. Banka tarafından yatırım yapılan KYK’nın başka bir KYK’ya yatırım yapması ve 

KYK’nın portföyündeki KYK’nın varlıklarının risk ağırlıklarının İçerik Yöntemi veya 

İzahname Yöntemi uyarınca belirlenebilmesi halinde, bankanın yatırım yaptığı KYK'ya ilişkin 

risk ağırlığı olarak İçerik Yöntemi ile hesaplanan, İzahname Yöntemi ile hesaplanan veya yüzde 

binikiyüzelli risk ağırlığı belirlenebilir. KYK yatırımlarının silsile şeklinde devam etmesi 

halinde bir üst seviyedeki KYK'nın risk ağırlıklarının İçerik Yöntemi uyarınca belirlenmemesi 

durumunda, alt seviyedeki KYK'ya ilişkin risk ağırlıkları altmış altıncı fıkrada belirtilen yöntem 

çerçevesinde belirlenir. 

 

71. İçerik Yöntemi ve İzahname Yöntemi uyarınca bir KYK'ya yapılan yatırımın risk 

ağırlıklı tutarı aşağıdaki formül ile hesaplanır. 

 

Risk Ağırlıklı Tutar= Ortalama Risk Ağırlığı × Kaldıraç Oranı  × Risk Tutarı 

 

Formülde; ortalama risk ağırlığı KYK'nın yatırım yaptığı varlıkların toplam risk ağırlıklı 

tutarının, KYK'nın aktif tutarına oranını; kaldıraç oranı KYK'nın aktifinin sermayesine oranını, 

risk tutarı Bankanın KYK'ya yaptığı yatırım tutarını ifade eder. İzahname 

Yönteminin  uygulamasında, kaldıraç oranı olarak kuruluş sözleşmesi, yasal sınırlar veya 

KYK’nın kamuoyuna açıkladığı sınırlamalar dikkate alınarak hesaplanacak olası en yüksek 

oran kullanılır. Risk ağırlıklı tutarın hesaplanmasında ortalama risk ağırlığı ile kaldıraç oranının 

çarpımının yüzde binikiyüzelliyi aşması halinde yüzde binikiyüzelli oranı kullanılır. 

 

16. HİSSE SENEDİ YATIRIMLARI  

 

72. Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ortaklık sınırlarını aşan 

ortaklık payları yüzde binikiyüzelli risk ağırlığına tabi tutulur. 

 

73. Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü 

fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kalemlerin çekirdek sermayeden indirilmeyen kısımları yüzde 

ikiyüzelli risk ağırlığına tabi tutulur. 

 

74. Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü 

fıkrasının (b) bendinde belirtilen yatırımların özkaynaktan indirilmeyen kısımları ile yetmişiki 

ve yetmişüçüncü fıkralar kapsamına girmeyen hisse senedi yatırımları yüzde yüz risk ağırlığına 

tabi tutulur. 

 

17. DİĞER ALACAKLAR  

 

75. Maddi duran varlıklara yüzde yüz risk ağırlığı uygulanır. 

 

76. Bankalar karşı tarafı tespit edilemeyen peşin ödenmiş giderleri ve tahakkuk etmiş 

gelirleri yüzde yüz risk ağırlığına tabi tutar. 

 

77. Satın alınan çekler, yoldaki paralar ve vadesi gelmiş menkul kıymetler (yüzde 

yirmiden daha yüksek risk ağırlığı uygulananlar) yüzde yirmi, nakit ve nakit benzeri kalemler 

yüzde sıfır risk ağırlığına tabi tutulur. 
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78. Banka kasalarında tutulan külçe altınlar veya altın deposu hesapları yüzde sıfır risk 

ağırlığına tabi tutulur. 

 

79. Banka aktif değerleri ile ilgili geri alım taahhüdüyle yapılan satış işlemleri, vadeli 

aktif değerler alım taahhütleri, vadeli mevduat satım taahhütleri ile iştirak ve bağlı ortaklıkların 

sermayesine iştirak taahhütleri için, işlemin karşı taraflarına uygulanan risk ağırlığı yerine işlem 

konusu varlıklara uygulanan risk ağırlığı uygulanır.  

 

80. Riski bankaya ait olmayan, bankanın sadece aracılık faaliyeti yaptığı fon kaynaklı 

krediler yüzde sıfır risk ağırlığına tabi tutulur. 

 

81. Bir bankanın belli bir alacak grubu için söz konusu grupta gerçekleşecek ‘n’inci 

temerrüt olayının ödeme şartını tetikleyeceği ve bu ödeme güçlüğü halinin sözleşmeyi 

feshedeceği koşullar çerçevesinde bir kredi koruması sağladığı ve söz konusu işlem için bir 

KDK tarafından yapılan bir bağımsız kredi derecelendirmesinin mevcut olduğu durumlarda, bu 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca belirlenecek usul ve esaslarda 

öngörülen risk ağırlıkları uygulanır. İşlemin bir KDK tarafından derecelendirilmediği durumlar 

için risk ağırlığı, sepete dahil edilen kredilerden n-1 tanesinin risk ağırlıkları hariç tutularak 

kalan kredilerin risk ağırlıklarının yüzde binikiyüzelliyi geçmeyecek şekilde toplanması 

suretiyle bulunur. İşlemin bir KDK tarafından derecelendirilip derecelendirilmediğine 

bakılmaksızın yukarıda açıklanan yöntemlerden uygun olanı kullanılarak bulunan risk ağırlığı, 

sözleşmeyle sağlanan korumanın nominal tutarıyla çarpılarak risk ağırlıklı varlık tutarı bulunur. 

Söz konusu toplama işlemine dahil edilmeyen n-1 kredinin belirlenmesinde, en düşük risk 

ağırlıklı tutara sahip olan kredilerin dikkate alınması esastır. 

 

82. Finansal kiralama alacakları için risk tutarı iskonto edilmiş asgari kiralama 

ödemelerinden oluşur. Kiralanan varlığın kalıntı değerinin kiracı dışında üçüncü bir kişi 

tarafından ödenmesinin garanti edildiği ve garantör ile garantinin Kredi Riski Azaltım 

Tekniklerine İlişkin Tebliğ’in 13, 26, 27 ve 29 uncu maddelerinde belirtilen şartları sağladığı 

durumlarda, garanti fonlanmamış kredi koruması olarak dikkate alınır. Bu alacaklar, bu 

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan alacak sınıflarından ilgili olanında izlenir. Kiralanan 

varlığın kalıntı değerine, varlığın kiralayan veya üçüncü bir tarafça kiralama süresi sonunda 

satın alınması opsiyonu varsa opsiyonun kullanılmasına kadar yüzde yüz risk ağırlığı uygulanır. 

Opsiyon kullanılması durumunda satın alma işlemine ilişkin alacak tutarı tahsil edilene kadar 

alacağın sınıflandırıldığı alacak grubuna ilişkin risk ağırlığı uygulanır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

KDK'ların Kredi Derecelendirmelerinin Risk Ağırlıklarının Tespiti İçin 

Kullanılması 

 

1. UYGULAMA 

 

1.  (Değişik cümle: RG-9/12/2016-29913) Bankalar, uygulanacak risk ağırlıklarının 

tespiti için bir veya birden fazla KDK tayin edebilir ve tayin ettiği KDK’lerin isimlerini 

Kurum’a iletir.8 Bankalar belirledikleri KDK’ların müşterilerine ilişkin derecelendirme 

notlarını risk yönetimlerine ilişkin bir girdi olarak kullanır.  

 

2. Bir KDK’nın kredi derecelendirmelerini belirli bir sınıftaki kalemler için kullanmaya 

karar veren bir banka, o sınıfa ait olan tüm kredi riskleri için birinci fıkrada belirtilen Risk 

Merkezi’nden elde ettiği ilgili kredi derecelendirmelerini tutarlı ve istikrarlı bir şekilde kullanır. 

 

3. Bir KDK’nın yaptığı kredi derecelendirmelerini kullanmaya karar veren bir banka, 

bu kredi derecelendirmelerini zaman içinde tutarlı bir şekilde, devamlı ve kesintisiz olarak 

kullanır. 

 

4. Bir banka, bir derecelendirme notunu sadece, notun ilgili müşterinin bankaya olan 

anapara ve faiz ödemelerinin tamamını geri ödeyebilme kapasitesini temsil etmesi halinde 

kullanır. 

 

5. Derecelendirilmiş bir kalem için tayin edilen KDK’ların sadece birinden kredi 

derecelendirmesinin bulunması halinde, o kalemin risk ağırlığının tespitinde ilgili kredi 

derecelendirmesi kullanılır. 

 

6. Derecelendirilmiş bir kalem için tayin edilen iki KDK tarafından belirlenen kredi 

derecelendirmelerinin farklı risk ağırlıklarına tekabül etmesi halinde, yüksek olan risk ağırlığı 

uygulanır. 

 

7. Derecelendirilmiş bir kalem için tayin edilen ikiden fazla KDK tarafından belirlenen 

kredi derecelendirmelerinin farklı risk ağırlıklarına tekabül etmesi halinde, en düşük iki risk 

ağırlığından yüksek olanı kullanılır. Her iki ağırlığın eşit olması durumunda bu ağırlık 

uygulanılır. 

 

2. MENKUL KIYMET İHRAÇÇISININ VE İHRACIN 

DERECELENDİRİLMESİ 

 

8. Alacağa özgü bir derecelendirme yapılmışsa, o alacağa uygulanacak risk ağırlığının 

tespitinde ilgili kredi derecelendirmesi kullanılır.  

 

9. Alacağın ihraç derecesinin olmadığı durumlarda, aşağıdaki genel ilkeler uygulanır: 

a) Söz konusu alacak için; borçlunun yükümlülük altında girdiği başka bir alacak için 

bir derecelendirme yapılmışsa, fakat bankanın alacağı, ilgili derecelendirilmiş alacağa yapılmış 

bir yatırım değilse, derecelendirilmiş alacağın sahip olduğu yüksek kaliteli kredi derecesi 

(derecelendirilmemiş bir alacağa uygulanan risk ağırlığından daha düşük bir risk ağırlığına 

                                                 
8 Yönetmelikle değiştirilmeden önceki hali (RG-23/10/2015-29511): Bankalar, uygulanacak risk ağırlıklarının 

tespiti için bir veya birden fazla KDK tayin edebilir ve tayin ettiği KDK’ların isimlerini Risk Merkezi’ne iletir. 
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eşlenen bir kredi derecesi), bankanın derecelendirilmemiş olan bu alacağına, ancak bu alacak 

borçlunun derecelendirilmiş diğer alacağına göre her bakımdan eşit sırada veya daha üstün 

olduğu takdirde uygulanabilir. Eşit sırada veya daha üstün değilse, ilgili derece kullanılamaz ve 

bu alacak diğer derecelendirilmemiş alacaklara ilişkin risk ağırlığına tâbi tutulur. 

b) İhraççıya ait bir derece mevcutsa, bu derece ihraççının ihraç ettiği teminatsız olan 

tüm birinci sıra ihraçlarına uygulanır. Sonuç olarak, yüksek kaliteli ihraççı derecesinden sadece 

o ihraççıdan olan birinci sıra ihraçlar itibariyle istifade edilebilir. Yüksek derecelendirme notu 

bulunan bir ihraççıdan olan diğer derecelendirilmemiş ihraçlar ise derecelendirilmemiş alacak 

sayılacaklardır. 

c) İhraççının ve/veya tek bir ihracın düşük kaliteli bir dereceye (derecelendirilmemiş 

alacaklara uygulanan risk ağırlığına eşit veya daha yüksek bir risk ağırlığına eşlenen kredi 

dereceleri) tâbi olduğu durumlarda, aynı ihraççıdan olan derecelendirilmemiş bir ihraç, söz 

konusu düşük kaliteli kredi derecesine uygulanan ile aynı risk ağırlığına tâbi tutulacaktır. 

 

10. Sekiz ve dokuzuncu fıkra hükümleri, Birinci Bölümün atmışbir ve atmışikinci 

fıkraları hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. 

 

11. Bir şirket için yapılan bağımsız kredi derecelendirmesi, aralarındaki ilişki ne olursa 

olsun başka bir şirkete uygulanacak risk ağırlığının tespitinde kullanılamaz.  

 

3. KISA VADELİ KREDİ DERECELENDİRMELERİ 

  

12. Kısa vadeli alacakların derecelendirmeleri, sadece bankalara ve aracı kurumlara 

kullandırılan krediler ile kurumsal kredilerden oluşan kısa vadeli varlıklar ve bilânço dışı 

kalemler için kullanılır. 

 

13. Kısa vadeli alacakların derecelendirmesi, sadece ilgili kalem için kullanılır. 

 

14. Onüçüncü fıkranın istisnası olarak kısa vadeli derecelendirilmiş alacağa yüzde 

yüzelli risk ağırlığı uygulandığı takdirde, uzun veya kısa vadeli olup olmadığına bakılmaksızın 

aynı borçludan kaynaklanan tüm derecelendirilmemiş teminatsız kredi risklerine de yüzde 

yüzelli risk ağırlığı uygulanır.  

 

15. Onüçüncü fıkranın istisnası olarak kısa vadeli derecelendirilmiş bir alacağa yüzde 

elli risk ağırlığı uygulandığı takdirde, derecelendirilmemiş kısa vadeli kredi risklerinin hiç 

birine yüzde yüzün altında bir risk ağırlığı uygulanmaz. 

 

4. ULUSAL VE YABANCI PARA BİRİMİ CİNSİNDEN KALEMLER 

 

16. Borçlunun ulusal para cinsinden bir varlığına ilişkin kredi derecelendirmesi, aynı 

borçlunun yabancı para cinsinden başka bir varlığının risk ağırlığını belirlemek amacıyla 

kullanılamaz.  

 


