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Özet
Çalışmada, Basel III’ün öngördüğü kurallar ve formüller
çerçevesinde, Türk Bankacılık Sistemine ilişkin genel veriler ve
bazı varsayımlar ışığında bir bilanço oluşturulmuş ve buradan
likiditeye ilişkin öngörülen minimum oranlar sağlanmaya
çalışılmıştır. Ayrıca, duyarlılık analizi ile bilanço yapısının bir
bankanın likidite riskiyle ilgili kısa vadeli dayanıklılığını
sağlamaya dönük olarak tasarlanan Likidite Karşılama Oranı
üzerinde yaratacağı etkiler ortaya konmuştur. Model tüm girdi
varsayımlarının değiştirilebilmesine imkân tanıdığından, her
defasında yeni bir bilanço oluşturulabilme esnekliği
bulunmaktadır. Böylelikle, farklı politika seçeneklerinin bir
bankanın genel görünümünde yaratabileceği etkileri
gözlemlemek mümkün olmaktadır.

Abstract
In compliance with Basel III rules this study aims to create a
model capable of generating a balance sheet. In the light of
several hypotheses and general data about Turkish Banking
System the model generates a balance sheet and, hence Basel III
liquidity ratios could be set their threshold values. Besides, with
the sensitivity analysis possible impacts of balance sheet
structure on the Liquidity Coverage Ratio which promotes the
short-term resilience of the liquidity risk profiles of banks have
been revealed. Since the model allows that all the input
hypotheses can easily be changed, it has such flexible structure
with instant generation of new balance sheet. Consequently, to
simulate the impact of different management choices on the
bank’s general position would be probable.
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