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DENETİM OTORİTESİ PERSPEKTİFİNDEN BASEL-II  

ve  

FİNANSAL İSTİKRAR 

 

TAKDİM 

Değerli katılımcılar,  

 

Konuşmama öncelikle böyle önemli bir organizasyonu gerçekleştiren Merkez 

Bankası’na takdirlerimi; değerli bilgilerini ve tecrübelerini bizlerle paylaşan 

konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum.  

 

Bu konferansı, önümüzdeki yıllarda bankacılık sektörünün uluslar arası 

normlarını oluşturacak Basel-II prensiplerinin tartışılması, bilgi aktarımı ve 

görüş alış-verişleri açısından yararlı bir platform olacağı ümidini taşıyorum. 

 

GİRİŞ VE ÖZET 

Konuşmamda, denetim otoritesi perspektifinden Basel-II’yi ele almaya 

çalışacağım. Öncelikle, bankacılıkta sermaye yeterliliğine ilişkin kısa bir tarihçe 

ile konunun bugün geldiği noktayı ortaya koymak istiyorum. Ardından 

Türkiye’ye özel bir takım koşullara değinerek, Basel-II’nin etkilerinin neler 

olabileceği konusunu ele alacağım. Son olarak BDDK’nın konuya bakış açısını 

ve bu kapsamda yapılan çalışmalara ve yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerimi 

aktaracağım.   
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BANKACILIKTA SERMAYE YETERLİLİĞİ: KISA TARİHÇE   

Değerli katılımcılar,  

 

Bankacılıkta riske dayalı sermaye yeterliliği uygulamaları, bugün geldiği nokta 

itibarıyla, genel bir risk esasına göre sınıflandırılan aktifler için standart olarak 

uygulanan bir rasyo üzerinden sermaye yeterliliği hesaplayan geleneksel 

sermaye yeterliliği düzenlemelerinden önemli bir sapmayı temsil etmektedir. 

Hepimizin bildiği üzere, bankacılıkta uluslar arası düzeyde ilk riske dayalı 

sermaye yeterliliği düzenlemesini 1988 yılında yürürlüğe konulan Basel-I 

oluşturmaktadır. Basel-I geçen süre içerisinde uluslar arası düzeyde genel kabul 

görmüş bir standart oluşturmuş ve halen yaklaşık 120 civarında ülke tarafından 

uygulanmaktadır. 

 

Basel-I, bankaların aktiflerinin farklı risk ağırlığı gruplarına ayrılmasını ve her 

bir risk ağırlığı grubu için sermaye hesaplanmasını, bu sayede aktiflerin risk 

durumlarına göre farklı sermaye gereksinimi hesaplanabilmesini sağlamaktaydı. 

Basel-I, 1988’de yayımlanan orijinal metinde yalnızca kredi riski için sermaye 

gereksinimi hesaplanmasını öngörmekteyken, Uzlaşıya, 1996 yılında yapılan 

ilave ile bankaların kredi riskinin yanında piyasa riskleri için de yasal sermaye 

bulundurması istenmekteydi.  

 

1998 yılından itibaren başlayan ve 2004 yılına kadar devam eden yeni uzlaşı 

çalışmalarıyla, sermaye yeterliliğine olan bakış açısı önemli derecede 

değişmiştir.   

 

Bu çalışmaların sonucu olarak hazırlanmış olan Basel-II ile bankaların riskleri 

daha kapsamlı ve riske daha duyarlı bir şekilde ele alınmaktadır. Basel-II ile 

kredi riskine yaklaşım önemli derecede değiştirilirken, diğer önemli risk olan 
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operasyonel risk için de ilk kez bir sermaye yükümlülüğü getirilmiştir. Yeni 

Uzlaşı, halen uygulanmakta olan eski uzlaşıdan daha kapsamlı amaç ve 

hedeflere sahiptir. Birçok amacının yanında Basel II’nin temel amaçları 

olarak şunları sıralamak mümkündür: 

- Finansal sistemin güvenilir ve sağlam bir şekilde işlemesini sağlamak. 

- Bulundurulan sermayenin maruz bulunulan risklerle daha sağlıklı bir 

şekilde ilişkilendirilmesini sağlamak. 

- Bankaların risk yönetimi kabiliyetlerinin geliştirilmesini teşvik etmek. 

- Rekabetçi eşitliği güçlendirmek. 

 

Basel-II, yalnızca sermaye yeterliliğinin hesaplandığı bir hesaplama süreci 

değildir. Basel-II’de, risklerin ölçümünün yanında büyük oranda risklerin 

yönetimine de odaklanılmaktadır. Basel-II ile getirilen standartlar bankaların 

sağlam ve güvenilir risk yönetimi sistemlerine sahip olmalarını ve bu 

sistemlerini etkin bir şekilde işletmelerini sağlamaya yönelik olarak 

belirlenmiştir.  Bu çerçevede, Basel-II sadece basit bir rasyo hesaplama işlemi 

değil, bankacılık faaliyetlerine ve bunların denetimine ilişkin köklü değişiklikler 

getiren yeni bir bankacılık ve risk felsefesidir.  

 

Basel-II, yalnızca sermaye yeterliliği bölümünden ibaret Basel-I’den farklı 

olarak 3 yapısal blok üzerine inşa edilmiştir. Bunlar; 

1. Yapısal Blok: Sermaye Yeterliliği, 

2. Yapısal Blok: Denetim Otoritesinin İncelemesi ve 

3. Yapısal Blok: Piyasa Disiplini. 

 

Hiç şüphesiz, banka sermaye yeterliliklerine ilişkin bu denli köklü değişiklikler 

getiren Basel-II’nin hem bankalar üzerinde hem de ekonomideki diğer kesimler 

üzerinde önemli etkileri olması kaçınılmazdır. Bankalar üzerinde, sermaye 

yükümlülüklerindeki değişimin yanı sıra risk yönetimi faaliyetlerinin 
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etkinliğinin artması, bilgi işlem ve yönetişim yapısında değişiklikler, borçlanma 

maliyetlerinde farklılaşmalar, kredilendirme davranışlarında değişmeler, kredi 

fiyatlamasında değişiklikler getirecek olan Basel-II bankaları olduğu kadar 

banka müşterileri konumunda olan şirketleri ve diğer finansal şirketleri hatta 

ülke borçlanmalarını da etkileyebilecektir. Örneğin şirketlerimiz için ilerleyen 

dönemde derecelendirme gereksiniminin artmasını bekliyoruz. Çünkü Basel-II 

ile birlikte yüksek derecelendirme notuna sahip şirketler diğerlerine göre daha 

avantajlı konuma geçecektir. Bu hususun, şirketlerde kurumsal yönetişimin 

artması ve kayıt dışılığın azalması yönünde doğal bir teşvik mekanizması 

oluşturmasını bekliyoruz.       

 

Diğer taraftan, Basel-II’nin gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımları 

üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin çeşitli görüşler de uluslar arası platformda 

tartışılmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası piyasalarda fon sağlayıcısı 

konumunda olan büyük bankaların fiyatlamalarını ülkelerin derecelendirme 

notlarını (ülke risklerini) dikkate alarak yaptıkları dikkate alındığında; Basel-II 

ile birlikte, ülkemiz Hazinesinin dış borçlanma maliyetlerinde sadece Basel-II 

uygulamasından kaynaklanacak çok önemli seviyelerde bir değişiklik 

beklenmemelidir. 
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BDDK’NIN YAKLAŞIMI 

Değerli katılımcılar; 

 

Bankalar ve ekonomideki diğer kesimler açısından oldukça önemli etkileri 

içeren Basel-II’ye ilişkin temel yaklaşımımız, Basel-II’nin doğru yönde atılmış 

bir adım olduğu ve bizim için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. 

Zaten bankacılık sektörünün uluslar arası rekabet edebilirliğini artırma amacı ve 

AB perspektifi dikkate alındığında Basel-II’nin uygulanmasının gerekliliği 

açıktır. Bu ilke çerçevesinde Kurumumuz Basel-II’ye yönelik olarak, birazdan 

değineceğim çalışmaları yürütmektedir.  

 

Basel-II konusunda özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından dikkat 

edilmesi gerekli olan önemli hususlardan biri de Basel-II’nin uygulanabilmesi 

için gerekli olan altyapının oluşturulmasıdır. Bu husus bizim de önem 

verdiğimiz bir konudur. Bu çerçevede örneğin Basel Komitesi tarafından 

yayımlanmış olan Etkin Bankacılık Denetimine İlişkin Temel Prensipler 

başlıklı doküman bizim için temel altyapı unsurlarını belirlemektedir. 

Kurumumuz bu doküman çerçevesinde kapsamlı bir öz değerlendirme çalışması 

yapmış ve geliştirilmesi gereken hususlarda iyileştirme çalışmalarına devam 

etmektedir. 

 

Ülkemiz açısından Basel-II’yi ele alırken göz önünde bulundurulması gereken 

bir takım önemli hususlar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Ülke olarak yükselen bir ekonomiye sahip olmamız sebebiyle, gelişmiş 

ekonomilere göre kendimize özgü farklı özelliklerimiz mevcuttur.  

- Risk düzenlemeleri konusunda köklü bir tarihe sahip değiliz. Risk 

yönetimine ilişkin olarak 2000 yılında başlayan çalışmalar düzenleme 
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olarak 2001 yılında yayımlanmıştır. Dolayısıyla, risk düzenlemeleri 

konusunda kapatmamız gereken oldukça uzun bir mesafe bulunmaktadır.  

- BDDK olarak, Basel-II’nin uygulanmasına yönelik ilgili tüm kesimlerle 

birlikte (az sonra detaylarına yer vereceğim) çalışmalar yürütmekteyiz. 

- Halen gerek Basel Komitesi, gerekse de AB kapsamında, uluslar arası 

gelişmeleri yakından takip ederek, ilgili tüm taraflarla yakın ilişkiler 

içinde bulunmaktayız. 

 

Basel-II’de, bankalara risklerin ölçülmesi ve yasal sermayenin hesaplanması için 

tek bir yaklaşımın dayatılmasından ziyade, menü halinde sunulan yaklaşımlar 

arasından seçim yapılması yaklaşımı benimsenmiştir. BDDK olarak, bankaların 

belirli yaklaşımları kullanmaları yönünde zorlamada bulunulması yaklaşımının 

doğru olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle bankalardan maruz kaldıkları risklerin 

niteliği ve düzeyi ile en uyumlu yaklaşımları benimsemelerini bekliyoruz. 

Ayrıca, bankaların risk yönetim sistemlerinin gelişmişlik düzeyinin de risk 

profilleri ile uyumlu olması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, risklerini 

doğru bir şekilde ölçen ve başarılı bir şekilde yöneten bankaların sermaye 

avantajından yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bankaların kredi ve 

diğer risklerini gelişmiş yöntemlerle ölçmelerinin de beklentilerimiz arasında 

olduğunu da bu vesileyle ifade etmeliyim. 

 

Diğer taraftan, Basel-II ile birlikte getirilen düzenlemelerin sadece şekli birer 

mevzuat hükmü olarak algılanmasının son derece yanlış hatta tehlikeli bir 

yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Bir bankanın sadece sermaye yeterliliğinin 

yüksek olmasının o bankanın risklerini iyi yönettiği anlamına gelmeyeceği de 

çok iyi bilinen bir gerçektir. Bu çerçevede, bankalarımızın Basel-II’nin özünü 

kavramalarını ve sadece şekli uyum amacına yönelik olarak, etkin bir şekilde 

kullanamayacakları risk yönetim sistem ve araçlarına yatırım yapmalarını teşvik 



 

 

 

8 

etmiyoruz. Bizim için önemli olan bu sistem ve araçların bankalar tarafından 

etkin bir şekilde kullanılabilmesidir. 

 

Aslında Basel-II, ikinci yapısal blok kapsamında denetim otoritelerine önemli 

bir hareket alanı ve sorumluluk yüklemektedir. Bu çerçevede sermaye yeterliliği 

ve risk yönetimine ilişkin düzenlemelerin yanında ve belki de daha da önemlisi 

bunların denetim ve uygulama süreçlerindeki kullanımı Basel-II’nin etkinliğini 

önemli ölçüde etkileyecektir. 

 

BDDK’NIN ÇALIŞMALARI 

Değerli katılımcılar; 

 

Basel-II ile yasal sermaye yükümlülüğüne yaklaşım da büyük oranda değişmiş, 

ekonomik sermaye yeterliliği, denetim otoritesinin detaylı incelemesi, piyasa 

disiplini gibi pek çok yeni unsur getirilmiştir. Bu kapsamda, denetim otoriteleri 

için bankaların risk yönetme kabiliyetlerinin geliştirilmesi önem kazanarak, 

denetim otoritelerinin gündeminin ön sırasına yerleşmiştir.   

 

Yeni riske dayalı sermaye yeterliliği düzenlemesi olan Basel-II ile ilgili 

gelişmeler yakından takip edilmekte ve bunlar üzerinde çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. BDDK olarak Basel-II için gerekli altyapının gerek 

Kurumumuzda, gerekse de bankacılık sektöründe tesis edilmesinin gerekli 

olduğu inancındayız. Bu altyapının oluşturulmasıyla bankacılık sisteminin daha 

sağlam ve güvenilir bir şekilde faaliyet göstereceği, bu sayede finansal istikrarın 

sağlanmasına önemli katkılarda bulunulacağı inancındayız.  

Kurumumuzca Basel-II’ye hazırlık amacıyla yürütülen faaliyetler üç temel 

alanda gerçekleştirilmektedir. Bunlar, Basel-II hükümlerinin anlaşılmasının ve 



 

 

 

9 

benimsenmesinin sağlanması, bankalarımızın Basel-II’ye hazırlanmasının 

sağlanması ve son olarak düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde yapılması 

gerekli olan değişikliklerdir. 

 

Kurumumuz bugüne kadar Basel-II konusunda bir farkındalık ve etkin bir görüş 

alış-verişi platformunun oluşturulması yönünde önemli gayretler sarf etmiştir. 

Bu çerçevede, hâlihazırda faaliyet gösteren dört önemli komite tesis edilmiştir. 

Bunlardan ikisi BDDK bünyesinde farklı birimlerin katılımıyla tesis edilmiş 

olan Basel-II Proje Komitesi ve Risk Odaklı Denetim Sistemi Proje Komitesidir. 

Diğer ikisi ise BDDK’nın ilgili diğer taraflar ile fikir alış-verişinde bulunmasını 

sağlayan BDDK, T.Bankalar Birliği ve banka yetkililerinin katılımıyla tesis 

edilmiş olan Basel-II Yönlendirme Komitesi ile BDDK, Hazine Müsteşarlığı, 

TCMB, SPK ve Bankalar Birliği yetkililerinin katılımıyla tesis edilmiş olan 

Basel-II Koordinasyon Komitesi’dir.  

 

Bunlara ilave olarak bankalarımıza Basel-II ile getirilen hesaplama yöntemlerini 

bizzat uygulama fırsatı veren sayısal etki çalışmaları da bizler ve bankalarımız 

için önemli birer tecrübedir. Bu çerçevede, Basel Komitesi tarafından 2002 yılı 

sonunda gerçekleştirilen üçüncü sayısal etki çalışmasına (QIS-3
1
) çalışmasına 6 

büyük banka ile iştirak ettiğimizi ve ardından sektörün %95’ini teşkil eden 23 

adet bankamız ile daha kapsamlı bir yerel sayısal etki çalışmasını (QIS-TR) 

gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu çalışmalar ile hem 

konuya ilişkin pratik yapma imkânı bulurken, hem de bankalarımız ve bizim için 

önemli istatistikî bilgiler elde edilmiştir. 

 

                                                 

 

 
1
 Quantitative Impact Study - 3 
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Bankalarımızın Basel-II’ye hazırlanmalarının sağlanması amacına yönelik 

olarak Kurumumuz konuya ilişkin güncel bir yol haritası hazırlama çalışmalarını 

devam ettirmektedir. Bankalarımızdan görüş alma sürecini tamamladığımız bu 

yol haritasının Kurum içi değerlendirmelerin tamamlanmasını müteakip Basel-II 

Koordinasyon Komitesi üyeleri ve kamuoyu ile de paylaşılması 

planlanmaktadır. Amacımız mümkün olan en kısa süre içinde Basel-II’ye geçişte 

uygulanacak temel stratejilerin belirlenerek ilgili kesimlere aktarılması ve bu 

sayede bankacılık sektörünün önünü görebilmesi ve gerekli tedbirleri almasının 

sağlanmasıdır. Bu konuda gerçekleştirmeyi planladığımız bir diğer husus da 

bankalarımızdan Basel-II’ye hazırlık konusunda yürüttükleri faaliyetlerin 

periyodik olarak Kurumumuza raporlanmasını talep etmektir. İlerleyen dönemde 

bu raporlamalar ışığında bankalarımıza geri bildirimlerde bulunmak ve onlara 

yol göstermeyi hedeflemekteyiz.  

 

 

Son olarak, Basel-II’ye hazırlık çalışmaları kapsamında Kurumumuza düşen 

önemli sorumlulukların olduğunun farkındayız. Bu çerçevede çalışmaları devam 

eden risk odaklı denetim projesinin Kurumumuz denetim sistem ve 

kaynaklarının Basel-II’ye uyumlu hale gelmesi konusunda ve özellikle 2. yapısal 

blok kapsamında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirebilme hususunda 

önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan, mevcut bankacılık 

mevzuatının Basel-II’ye paralel hale getirilmesine yönelik çalışmalarımız yol 

haritasında yer aldığı üzere zamanında gerçekleştirilecektir. Bunların yanında 

Basel-II’ye yönelik eğitimlere önem vermekteyiz. Bu kapsamda Basel Komitesi 

bünyesinde faaliyet gösteren Finansal İstikrar Enstitüsü (FSI
2
) tarafından 

                                                 

 

 
2
 Financial Stability Institute 
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geliştirilen FSI-Connect
3
 isimli uzaktan eğitim modülü tüm Kurum 

personelimizin kullanımına sunulmuştur. Bunun yanında Basel-II’ye yönelik 

kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenlemeyi planlıyoruz. 

 

                                                 

 

 
3
 Finansal İstikra Enstitüsü (FSI) tarafından, bankacılık denetim otoriteleri çalışanlarına yönelik olarak 

geliştirilen ve internet üzerinden erişim sağlanan bir uzaktan eğitim modulüdür. Modül içerisinde risk 

yönetimine ve Basel-II’ye ilişkin dersler (sunumlar), örnekler, açıklamalar, detekleyici dokümanlar ve kısa 

testler bulunmaktadır. 
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QIS_TR İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Değerli katılımcılar; 

 

Basel-II’nin etkilerinin değerlendirilebilmesi için yaptığımız ve sonuçlarını 

kamuoyu ile paylaştığımız yerel sayısal etki çalışması (QIS-TR) ile ilgili bazı 

hususlara herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için açıklık 

getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

 

Basel-II ile ilgili olarak önemli bir husus da (hepinizin de bildiği gibi) OECD 

üyesi olma avantajının ortadan kaldırılmasıyla sermaye yükümlülüğünün ülke 

rating derecelerine bağlı olarak artıp azalabildiğidir. Ülkemizin rating derecesi, 

% 0 risk ağırlığından faydalanabilmek için gerekli AA seviyesinin oldukça 

altında bulunmaktadır. Dolayısıyla, ülke rating derecesinin düşük olması 

nedeniyle bankaların sermaye yeterlilik rasyolarında düşüş olması, gayet doğal 

ve beklenen bir gelişmedir. Bu konuda herhangi bir spekülasyona sebep 

olabilecek derecede bir düşüş kesinlikle söz konusu değildir.  

 

Sayısal etki çalışmaları aracılığıyla ülkemiz bankaları için elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde Basel-II’nin sermaye yeterliliklerini önemli ölçüde azalttığı 

ancak bankalarımızın halihazırda yüksek sermaye yeterliliği seviyesine sahip 

olması dolayısıyla bu oranın Basel-II sonrasında da asgari seviyenin oldukça 

üzerinde kaldığı görülmektedir. Ülkemiz özelinde sermaye yeterliliği 

rasyosundaki azalma temel olarak yabancı para cinsinden (dövize endeksliler 

hariç) Hazine bono ve tahvillerinin Basel-II’de yüksek sermaye yükümlülüğüne 

tabi olmasından ve Basel-II ile birlikte operasyonel risk sermaye 

yükümlülüğünün yeni eklenmesinden kaynaklanmaktadır. 
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QIS-TR ile ilgili bilinmesinde fayda gördüğüm en önemli konuların başında, 

çalışmanın bankaların mevcut kredilendirme davranışlarına göre şekillenmiş cari 

portföyleri üzerinden gerçekleştirildiğidir. Buradaki en önemli nokta, bankaların 

kredilendirme davranışlarının ve portföy yapılarının Basel-II’nin uygulanması 

ile büyük oranda değişeceğidir. Her ne kadar, mevcut çalışmada yeterlilik 

rasyolarındaki düşüşün endişe verici düzeylerde olmadığı görülmekteyse de, 

banka portföylerinin Basel-II’ye uygun bir şekilde şekillenmesiyle rasyolardaki 

düşüşün QIS-TR’daki miktardan daha düşük olmasını bekliyoruz.  

 

Burada, özellikle reel sektörün ödeme kapasitesinin geliştirilmesinin önemli bir 

konu olduğunu ifade etmekte fayda bulunmaktadır. Bu konu, BDDK olarak 

bizim sorumluluğumuzun ötesinde makroekonomik etkenlere ve koşullara bağlı 

bulunmaktadır. 

 

QIS-TR’la ilgili olarak altını çizmekte fayda olduğunu düşündüğüm bir diğer 

husus da, bu çalışmayla sektörde Basel-II ve olası etkileri konusunda önemli 

düzeyde bir farkındalığın yaratılmış olduğudur.  

BASEL_II’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Değerli katılımcılar, 

 

Ülkemizde  Basel-II’nin uygulanmasına ilişkin bazı hususlara da kısaca 

değinmek isterim.  

 

Basel-II’nin uygulanması sürecinde, Basel-II’nin getirilerinin ve maliyetlerinin 

dikkatli bir şekilde ele alınması gerekmektedir. İfade edilmesi gereken önemli 

bir husus, Basel-II’nin kısa vadedeki maliyetlerinin getirilerinden yüksek 
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olacağı, ancak orta ve uzun vadede getirilerinin maliyetlerinin oldukça üzerine 

çıkacağıdır. 

 

Bankalar ve denetim otoriteleri açısından ele alındığında uygulama 

maliyetlerinin iki ana başlık altında toplandığı görülmektedir. Bunlar fiziki 

maliyetler ve fiziki olmayan maliyetlerdir.  Fiziki maliyetler; bilgi işlem sistemi, 

veri tabanı, yazılım ve donanım yatırımlarından oluşmaktadır. Fiziki olmayan 

maliyetler ise gerekli insan kaynağının teminine ve yetiştirilmesine yönelik 

olarak yapılan işe alma, eğitim, danışmanlık gibi maliyetlerden oluşmaktadır.   

 

BDDK olarak, henüz yolun başında olduğumuzun, Basel-II’nin büyük bir proje 

olduğunun ve buna giden yolda yapılması gereken çok fazla şeyin 

bulunduğunun bilinci içerisindeyiz.  

 

Gerek denetim otoritesi, gerekse de sektör olarak Basel-II’nin uygulanması 

esnasında yerine getirmemiz gereken birçok önemli konu ile karşı karşıya 

bulunmaktayız. Bunlardan başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Sağlam ve güvenilir bir bankacılık ve risk yönetimi altyapısının 

oluşturulması, hem bankalarda hem de denetim otoritesinde risk bilincinin 

artırılmasının ve risk kültürünün yerleşmesinin sağlanması, 

- Bankacılık sektörünün ve reel sektörün Basel-II’ye hazırlanması, 

- Basel-II ile gündeme gelen alanlarda uzmanlık, bilgi kaynağı ve insan 

kaynağı açığının kapatılması, 

- Piyasanın işleyişinin artan rolü için gerekli ortamın oluşturulması, 

- Veri gereksiniminin karşılanması, 

- Risk ölçümü ve yasal sermaye hesaplama yaklaşımlarına uyumun 

sağlanması, 

- Basel-II ile ilgili hususlarda gerekli tüm düzenlemelerin hazırlanması ve 

kararlı bir şekilde uygulanması, 
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- Etkin operasyonel risk ve kredi riski ölçümünün ve yönetiminin teşvik 

edilmesi, 

- Bankaların içsel sermaye değerlendirme süreçlerinin oluşturulması ve 

etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması, 

- Bankaların yaptıkları risk değerlendirmelerinin daha güvenilir hale 

getirilmesi, 

- BDDK’nın ve sektörün ikinci yapısal blok gereksinimlerine (ekonomik 

sermaye tahsisi ve risk odaklı denetim vb.) uyumunun sağlanması, 

- Risk ölçüm modellerinin izin ve denetimine ilişkin gerekli yeteneklerin 

kazanılması, 

- Bankaların ve finansal piyasaların 3. yapısal blok uygulamasına 

hazırlanması. 

 

Sınırlayıcı nitelikte olmayan bu uzun listeden de görüleceği üzere Basel-II’nin 

uygulanmasına ilişkin olarak geç kalınmadan yürütülmesi gereken çok önemli 

projeler mevcuttur. Ülkemiz açısından önemli avantajlardan birinin de, denetim 

otoritesi olarak BDDK’nın bu zorlu projeler için çalışmalara oldukça erken 

sayılabilecek bir aşamada başlamıs olması ve bu çalışmaları sürdürme 

konusunda kararlı olması olduğunu düşünüyorum. 

SON SÖZLER 

Kısaca toparlamak gerekirse, yeni bir riske dayalı sermaye rejimi olarak Basel-II 

önemli bir bölümü bizim gibi yükselen piyasalar için yeni olan birçok unsurdan 

oluşmaktadır. Halen BDDK olarak, Basel-II’nin uygulanması ile ilgili hususların 

belirlenmesi, gerekli koordinasyon ve yönlendirmenin sağlanması ve sorunların 

çözülmesi için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. 
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İlk olarak 2001 yılında yayımlanan iç denetim ve risk yönetim sistemlerine 

ilişkin yönetmelikle başlayan çalışmalarımız Basel-II nihai metninin 

yayımlanması ile hız kazanmıştır. Basel-II’nin uygulanmasına ilişkin olarak 

BDDK olarak sorumluluklarımızı; gerekli komitelerin tesisi ve bunların 

işlerliğinin sağlanması, QIS çalışmaları, risk odaklı denetim çalışmaları, eğitim 

ve yayın faaliyetleri yoluyla yerine getirme çabası içerisindeyiz. BDDK olarak, 

bankacılık sektörünün konuyu sahiplenmesinden ve bu konuda gösterdiği 

çabalarından memnuniyetimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu 

bağlamda, başta Merkez Bankası, T.Bankalar Birliği ve bankaların çalışmalarını 

şükran ve takdirle karşılıyoruz.  

 

Sözlerimi burada bitirirken değerli katılımcılara teşekkür eder saygılar sunarım.  

 

Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 


