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Sayın Başkan, Sayın Misafirler, Değerli Meslektaşlarım, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Konferansı düzenleyen ve konuşma yapmak üzere beni davet eden 

Merkez Bankası’na ve değerli yöneticilerine teşekkür ederim. Konuşmamı  üç 

bölümde ele alacağım. Birinci bölümde finansal istikrarı değerlendireceğim. İkinci 

bölümde risk yönetimi ve Basel II açısından banka sistemimizde yapılan çalışmalar 

hakkında bilgi vereceğim. Üçüncü bölümde Basel II’nin Türkiye’de banka sistemine 

etkilerini analiz etmeye çalışacağım.  

 

I- Finansal istikrar ve önemi 

Finansal istikrar güçlü ve sağlam finansal kurumlar, istikrarlı piyasalar anlamına gelir. 

Finansal istikrardan bahsedilmesi için parasal bir ekonomiden ve paranın ekonomide 

kullanıldığı bir ortamdan bahsedilmesi gerekmektedir. Finansal sistemin ana unsurları 

ekonomik altyapı, kurumlar ve piyasalar, hem özel hem de kamu sektörüdür. Bunlara 

hukuk sistemi, finansal sistem denetiminin ana yapısı, gözetim, ve faaliyetin 

sürekliliği gibi kavramlar da eklenebilir. Bu anlamda, finansal sistem deyince, parasal 

sistem, anlaşmalar, kurumlar, işleyiş  hepsi bir akla gelir. Bu ilişkiler arasında sıkı 

bağlar ve etkin işbirliği genel istikrarın sağlanmasına hizmet eder. Herhangi bir 

zamanda istikrar ve istikrarsızlık, finansal sektördeki kişi ve kuruluşların aynı anda 

hareketleri ile bağlantılıdır, bunlar arasındaki uyum son derece duyarlıdır. 

 

Finansal istikrar ile fiyat istikrarının örtüşür halde olması, birlikte sürdürülmesi 

gereklidir. Finansal istikrar kavramı, istikrarın yokluğunda krizle bağdaşan bir 

durumla ilişkili olmaktan çok finansal sistemin muhtemel istikrarsızlıkları kavraması, 

önlemesi olarak da algılanabilir. İyi çalışan ve istikrarlı bir finansal sistemde bu süreç 

kendi kendine düzeltme, fiyat disiplini mekanizması yoluyla olur ki bu özellik 

muhtemel problemlere karşı bir direnç oluşturur.  

 

Finansal sistemde istikrar beklentiler üzerinedir, dinamiktir, çok yönlü etkileşim 

halindedir. Finansal sistemin yanında diğer alt sistemlerinde sağlıklı çalışması 

önemlidir. İstikrarlı bir finansal sistem ekonomik performansı bir çok yönden olumlu 

etkiler buna karşılık istikrarsız bir sistem ekonomik performansı doğrudan olumsuz 

etkiler. Bu nedenlerle, finansal istikrar fiyat istikrarı ve mali istikrar kadar önem arz 

eden bir husustur. Doğası gereği bu üç istikrarın bir arada bulunması beklenir.  

 

Finansal istikrarın en önemli karakteristiği insan unsurunu ve geleceğe ilişkin bir 

zaman boyutunu içermesidir. Bu özellik insanların taahhütlerini yerine getireceği ve 

                                                 
*
 TC Merkez Bankası tarafından 16-18 Mayıs 2005 tarihlerinde düzenlenecek olan “Financial Stability 

and Implications of Basel II” konulu konferans için hazırlanan konuşma metnidir. 

 

 
 



E. Özince /Finansal istikrar, Basel II ve bankalara etkileri/Mayıs  2005 2 

borçların zamanında geri ödeneceği varsayımı ile ilgilidir. Bu nedenle finansal sektör 

ileriye yönelik temel belirsizlikler içerir. Modern finansal sistem finansal sektördeki 

belirsizliklerin ölçülebilir ve fiyatlanabilir bir riske dönüştürülmesi için risk 

yöntemleri sunar. Bu yöntemler bir finansal kurumun maruz kalabileceği anapara 

riski, likidite riski, piyasa riski, operasyon riski gibi risklerin ölçülmesine, 

fiyatlandırılmasına ve yönetilmesine hatta denetlenmesine yardımcı olur. Basel II bu 

konuda bize yeni açılımlar sunmaktadır.  

 

II- Bölüm: Risk Yönetimi ve Basel II  Açısından Türkiye’de Yapılanlar  

Basel Komitesi’nin çalışmaları temel olarak bankalarda risk yönetimine odaklanmakta 

ve bankacılık sisteminde bilinçli bir risk yönetimi kültürü oluşturulmasına 

çalışmaktadır. Risk yönetimi kültürünün bankacılık sistemini çok daha verimli hale 

getireceği, piyasanın korunması yolunda daha doğru bir yapının oluşturulacağı, 

niteliksel ya da sayısal herhangi bir sorun ortaya çıktığında, bu sorunun risk yönetimi 

tarafından hızlı bir şekilde teşhis edilebileceği öngörülmektedir. Basel II düzenlemesi 

ile temel olarak risk duyarlılığı daha fazla olan ve daha esnek bir yapının 

oluşturulması, sermaye gereği hesaplamasında risk duyarlılığının artırılması, 

düzenleyici yükümlülüklerde teşviklerin ve uyumluluğun artırılması 

amaçlanmaktadır.  

 

Uluslararası gelişmelere paralel olarak, Basel II sermaye yeterliliği düzenlemesinin 

öngördüğü altyapı unsurlarının tamamlanmasından sonra, Türkiye’de uygulamanın 

başlamasının finansal sektörün faaliyetlerini ve rekabet edebilirliğini olumlu yönde 

etkileyecektir. Bu yönde önemli adımlar da atılmaktadır. Nitekim, Bankalar 

Kanunu’nda risk yönetimi konusunda uluslararası gelişmeler ve uygulamalara uyumlu 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler çerçevesinde bankalar modern risk 

yönetimi sistemleri kurma yolunda çaba harcamaktadırlar. Yakın dönemde, Türk 

bankalarının risk yönetimi uygulamalarının yönetim boyutu ve teknik yeterlilikleri 

konusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bankalarımız konuya çok ciddi 

kaynaklar ayırmış; önemli uluslararası  uzmanlıktan da yararlanmışlardır. Risk 

yönetimi artık Türk bankalarının bankacılık kültüründe oturmuş bir kavramdır. 

 

Risk yönetimi icradan bağımsız, Yönetim Kurulu’na bağlı bir fonksiyon olarak 

yapılanmıştır. Bankaların bünyesinde teftiş kurulundan bağımsız bir iç kontrol 

fonksiyonu oluşturulmuştur. Bankalarda risk yönetimi fonksiyonunu icra etmekte olan 

birimlerin temel görevleri risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, yönetilmesi ve 

raporlanması şeklinde özetlenebilir. Risk yönetimi ve iç kontrol fonksiyonunun 

yürütülmesine ilişkin gerekli politika ve prosedürlerin oluşturulması yönünde 

bankalar çalışmalarını tamamlama sürecindedir. Bankalarda risk yönetimi ve iç 

denetim sistemleri için gerekli ve uygun insan kaynağı istihdam edilmiştir.  

 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde de risk yönetimi sistemlerine yönelik 

uygulamaların geliştirilmesi ve paylaşılması yönünde faaliyetler sürmektedir. TBB 

bünyesindeki Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bankaların 

kendi risk yönetimi sistemlerindeki gelişmeler yakından izlenmekte ve ortak 

çalışmalar koordine edilmektedir. 

 

Basel Komite'nin sermaye yeterliliğine ilişkin yeni düzenlemesi hakkında bankacılık 

sisteminin bilgilendirilmesi, söz konusu düzenlemeler konusunda bankacılık 

sisteminin görüşlerinin dile getirilmesi ve ortak bir strateji belirlenmesi amacıyla 
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bankaların temsilcileri ile BDDK yetkililerinin katılımıyla Basel II Yönlendirme 

Komitesi oluşturulmuştur.  Komite Basel II’nin Türk bankacılık sistemine olası 

etkilerinin saptanması amacıyla bankaların büyük çoğunluğunun katılımıyla yapılan 

Sayısal Etki Çalışmasının (QIS-TR) sonuçları ışığında sektörün Basel II’ye geçiş 

sürecindeki altyapı hazırlık faaliyetlerini planlamaktadır.  

 

Komitenin en önemli çalışmasından biri de Basel-II’ye geçiş sürecinin etkin bir 

şekilde planlanmasına yönelik olarak banka görüşleri alınmak suretiyle "Basel-II’ye 

Geçişe İlişkin Yol Haritası"nın hazırlanması olmuştur. Rapor  BDDK tarafından 

kamuoyuna açıklanmıştır. Halihazırda yol haritasının güncellenmesi çalışmaları 

sürdürülmektedir.  

 

OIS (TR) çalışması Basel II’nin muhtemel etkilerinin statik bir portföy için ölçen bir 

çalışma olmuştur. Ancak, bankaların portföy değişiklikleri ile diğer sebeplere bağlı 

değişiklikler -ki bunlardan bazıları makroekonomik gelişmeler, düzenlemelerde, 

tüketici tercihlerinde, bankaların kredilendirme davranışlarındaki değişikliklerdir-  

muhtemel senaryolar altında değerlendirilerek sermaye yeterliliği analiz edilmiştir. 

Senaryo analizleri sonuçları değerlendirildiğinde, portföylere ilişkin artış 

senaryolarının sermaye yeterliliğini sınırlı seviyede azalttığı ancak oranın yüzde 8’in 

oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği görülmüştür. Yabancı para kamu menkul 

kıymetlerindeki artışın önem arz ettiği, ülkemiz Hazinesine ait yabancı para 

derecelendirme notunun BBB veya daha iyi olması durumunda sermaye 

yükümlülüğünün önemli ölçüde azalacağı ve derecelendirilmemiş şirketlerin ileride 

alabilecekleri derecelendirme notlarına yönelik senaryoların sermaye yeterliliğini 

önemli düzeyde etkilemeyeceği değerlendirilmektedir. 

 

II- Basel II’nin bankalara etkileri: 

Basel II düzenlemesinin bankalar üzerindeki temel etkilerine bakıldığında; 

düzenleme, borçlu-kredi kalitesine verilen önemin artmasına paralel olarak zaman 

içinde kurallara uygun bir kredi kültürünün yerleşmesini desteklemektedir. Piyasa 

disiplini, şeffaflık ve rekabetin artması, daha etkin hale gelmesi beklenmektedir. 

Müşteri ilişkileri ile ürün fiyatlamasında köklü değişiklikler olması muhtemeldir. 

Ancak, düzenleme uluslararası faaliyet gösteren bankalar ile bu kapsamda yer 

almayan bankalar üzerinde farklı etkiler yaratabileceği gibi gelişmiş ülkelerle 

gelişmekte olan ülkelerin bankaları üzerindeki etkileri de farklı olacaktır. Bu konuda 

en çarpıcı örnek ülkemiz ile ilgidir. Türkiye gibi OECD üyesi olma avantajını 

kaybedecek olan ülkelerde bankacılık sektöründe sermaye gereklerini artıracaktır. 

Halihazırda, OECD ülkesi olmamız sayesinde, Hazine tahvillerinin bilançolardaki risk 

ağırlığı yüzde 0’dır. 

 

Diğer örnek, risk ağırlıkları halihazırda borçlunun dahil olduğu kategoriye 

dayanmakta iken, yeni düzenlemedeki standart yaklaşım uygulandığında uluslararası 

bir derecelendirme kuruluşunun kriterlerine göre belirlenecektir. Ülke notlarının fiili 

olarak derecelendirme tavanı olarak kullanılması ve bankaların kendi ulusal paraları 

cinsinden kendi devletinden olan alacakları için yerel para derecelendirme notlarının 

tanınmaması ülke kredi notunun önemini artırmaktadır. Bu çerçevede, Hazine’nin 

borçlanma maliyetleri açısından ülke notunun yükselmesi büyük önem taşımaktadır. 

Hiç kuşkusuz Türkiye’nin ekonomik ve finansal istikrarın sürdürülmesi yönündeki 

başarısı ülke notunun yükselmesine ve  Basel II’ye uyumu destekleyecektir.  
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Basel II bankaların sermaye yeterlilik oranını hesaplamak üzere kendi iç risk 

derecelendirme sistemlerini kullanabilecekleri içsel derecelendirme  metodunu 

geliştirmiştir ve belirli bir geçiş aşamasından sonra bankalarca bu metodun 

uygulanmasını önermektedir. Yeni düzenleme ile kredi ve faaliyet riskleri için 

öngördüğü gelişmiş metotların kullanılmaması durumunda bankaların asgari sermaye 

ihtiyaçları artacaktır.  

 

Türkiye’de bankalara standart yaklaşım uyguladığında tüm firmalar yüzde 100 risk 

ağırlıklandırılmasına tabi olacak oysa bunu hak etmeyen firmalar için dahili 

derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanan yabancı bankalarca daha düşük risk 

ağırlığı kullanılacak ve böylece bu bankalar standart yaklaşım kullanan bankalara 

göre önemli avantaj elde edeceklerdir.  

 

Basel II düzenlemesi ile birlikte bankaların davranışını etkileyecek olan yeni risk 

yönetimi anlayışı kredi müşterilerine de yansıyacaktır. Basel II iyi derecelendirme 

sistemlerine çok fazla odaklanmaktadır. Standart yaklaşımda kurumsal portföydeki 

firmaların (Kurumsal KOBİ’ler dahil) bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından 

derecelendirilmesi, perakende portföyde yer alan firmaların ise derecelendirilmeyip 

sabit bir oranla değerlendirilmesi öngörülmektedir. Daha gelişmiş yaklaşımlara 

bakıldığında ise; bankaların bunun yerine, özellikle kredileriyle ilgili kendi 

derecelendirme sistemlerine sahip olmaları gerektiği görülmektedir. Bu kapsamda her 

bankanın ilerdeki yıllarda kendi derecelendirme sistemini kurması ve kullanması 

beklenmektedir. 

 

Basel II önerisinde açıklanan gelişmiş metotları, risklerinin ölçümünde kullanmıyorsa, 

bankaların sermaye ihtiyaçları artacaktır. Bunu da firmalara kullandırdıkları kredi 

maliyetlerine yansıtmaları kaçınılmaz olacaktır. Ülkemizde Basel II ile birlikte, 

kredinin subjektif yöntemlerle “iyi” veya riskli” veya “az riskli” olduğunun 

belirlenmesi sürecine girilecek, fiyatlamanın buna göre yapılması kaçınılmaz 

olacaktır. Bu risk odaklı kredi fiyatlaması KOBİ’lerin kullanacakları kredilerin 

miktarlarını/fiyatlarını olumlu/olumsuz yönde etkileyebilecektir. Kullandırılan 

kredinin türünden vadesine, teminatından firma kredi notuna kadar çeşitli kriterler 

firmaların kullanacakları kredilerin fiyatına yansıyacaktır. 

 

Mevcut sistemde, özel sektör firmalarına verilen krediler risk yapısına bakılmaksızın,  

teminat yapısı dikkate alınarak  büyük oranda yüzde 100 risk ağırlığına sahipken, 

Basel II’deki standart yöntem altında kurumsal portföydeki firmaların risk ağırlığı, 

firmaların kredi notuna bağlanmıştır.  

 

Türkiye ekonomisi ve benzeri ekonomiler için çok önemli bir konu öne çıkmaktadır; 

KOBİ’lere yaklaşım. Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin yeri ve önemi yüksek 

olduğundan, bu kuruluşların Basel II’ye geçmeden önce bazı hazırlıkları yerine 

getirmeleri gerekmektedir. Basel Mutabakatı’nın getirdiği düzenlemelerin 2007 

yılında yürürlüğe girmesi planlandığından, bankalar ve KOBİ’ler değişim amacıyla 

yatırım yapmaya başlamak için mutabakatın tamamlanmasını beklemek yerine, 

proaktif davranarak nerede eksiklikler bulunduğunu analiz etmeli ve planlarını 

hazırlamalıdırlar. 

 

Uluslararası uygulamada 2007 yılında yürürlüğe girmesi planlanan Basel II’nin hem 

bankalar hem de kredi kullananlar tarafından doğru anlaşılması ve yorumlanmasında 
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büyük yarar bulunmaktadır. Bu konuda Birliğimiz tarafından raporlar hazırlanmıştır 

ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımı ile bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.  

 

Sonuç: 

 

Son yıllarda dünya finans sisteminde yaşanan istikrarsızlıklar gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin finansal sektörlerinin sağlıklı yapılanması gerektiği görüşünü ön plana 

çıkarmıştır. Bu çerçevede uluslararası işbirliğini öngören çalışmalar hızlandırılmıştır. 

Yeni yaklaşımın temel ögeleri istikrarlı bir faaliyet ortamının yaratılması, finansal 

piyasaların geliştirilmesi, her alanda şeffaflığın sağlanması, ulusal ve uluslararası 

finansal sektörün güçlendirilmesi, rekabetçi yapının geliştirilmesi, piyasa 

mekanizmasının etkin olarak çalışmasının sağlanması için ekonomik faaliyeti 

düzenleyen kuralların birbirleri ile uyumlu hale getirilmesi ve kuralların etkinlikle 

uygulanması, kamunun ekonomik faaliyetteki müdahalesinin ve payının düşürülmesi, 

finansal sistemde denetim yapısının güçlendirilmesi, denetim etkinliğinin artırılması 

olmuştur. Bu kapsamda, gelişmekte olan ülkelerde hem ekonominin hem de 

geleneksel olarak finansal sistemin en önemli kurumlarını oluşturan bankaların 

yeniden yapılandırılması önem kazanmıştır. Türkiye açısından bakıldığında son 

dönemde çok önemli ve olumlu mesafeler alınmıştır. Türkiye ekonomisi şimdi çok 

daha istikrarlı ve bankacılık sistemi şimdi çok daha sağlıklıdır. Benzer bir sürecin 

diğer gelişmekte olan ülkelerde de yaşandığını gözlüyoruz.  

 

Tabiidir ki gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapının topyekün iyileşmesi ve 

rekabet gücünün artırılması için makul bir süreye ve yüksek düzeyde kaynağa ihtiyaç 

vardır. Bu süreç sadece ekonomik değildir, aynı zamanda sosyal, siyasi, kültürel 

konuları da içermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülke standartlarını 

uygulamaya çalışırken sürecin olumlu yönde ilerlemesine hassasiyet göstermeliyiz, 

acele edelim derken sürecin tersine dönme riskini ve sonuçlarını da göz önünde 

tutmalıyız. Kuralları çok kısa sürede değiştirmek mümkündür ancak uygulamak için  

toplumsal desteğe, zamana ve sabra ihtiyaç olduğu da aşikardır. 

 

Son çeyrek yüzyılda uluslararası ekonomik gelişmelere bakıldığında damgasını vuran 

başlıca olaylar liberal ekonomi politikası uygulamaları, uluslararası artan işbirliği, 

gelişmekte olan ülkelere özel sermaye hareketleri, teknolojik yenilikler, enerjinin 

kazandığı önem ve finansal piyasalardaki hızlı gelişmedir. Bu gelişmeler birçok 

ülkede ekonomik performansın iyileşmesine de katkıda bulunmuştur.  

 

Öte yandan, işsizlik, gelir farklılıkları, gelişmekte olan ülkelerde yapısal sorunlar 

gündemde yerlerini korumaktadır. Artan uluslararası ekonomik işbirliği ve 

sermayenin bir ülkeden diğerine hızlı hareketi risklerin de taşınmasına ve bulaşıcı 

hale gelmesine neden olmuştur. Daha da önemlisi dünya ekonomisinde önemli yer 

tutan bazı ülkelerde kuralların uluslararası standartların çok gerisinde olduğu da bir 

gerçektir. Bazı ülkelerde gelişmişlik farklılıklarının daha da kötüleştiği de 

gözlenmektedir.  

 

Dünya ekonomisinin istikrar içinde büyümenin sağlanması ve ticaretin artırılması için 

tüm ülkelerin uluslararası işbirliğine katılmasını sağlayacak bir çaba ve anlayış içinde 

olmalarını çok önemli görüyorum. Bu çabayı sadece gelişmekte olan ülkelerden 

beklemek haksızlık olur kanaatindeyim.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.  


