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ÖZET 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ (AB)' NĠN TÜRK BANKACILIK SĠSTEMĠNE 

MUHTEMEL ETKĠSĠ 

SERHAT TATLI 

 

AB‟ne üyelik ülkemizin ilerleyebilmesi açısından bir fırsat olarak görülmektedir. 

Finans piyasasının baş aktörü bankalara söz konusu fırsatın değerlendirilmesinde 

önemli rol düşmektedir. Mali piyasanın belkemiğini oluşturan bankacılık 

sistemindeki sorunların ulusal ekonomiye olumsuz yansımaları yadsınamaz bir 

gerçektir. AB' ne üyelik ülkemiz açısından önem arz eden  konuların başında 

gelmekte ve bu süreçte Türk bankacılık sektöründeki sorunların, özellikle AB 

bankacılık sistemine uyum sorunlarının irdelenerek, çözüme kavuşturulması, milli 

gelirin yüzde 92'si oranında bir bilanço büyüklüğüne sahip olan sektör açısından 

olduğu kadar ülkemiz ekonomisi açısından da tartışılmaz bir önem arz etmektedir 

 

Anahtar kelimeler : Avrupa Birliği, Bankacılık, Etki 

 

 

                                                        ABSTRACT 

THE POSSIBLE EFFECT OF THE EUROPEAN UNION ON 

TURKISH BANKING SYSTEM  

SERHAT TATLI 

 

Membership to the EU is considered an opportunity concerning Turkey‟s 

development. The banks, leading actors of the finance market, have the greatest role 

in seizing this opportunity. Being a backbone of the finance market, banking 

system‟s problems have negative reflections on the national economy, as well.  

Membership to the EU is of primary importance. Therefore, during this period, 

problems of the Turkish banking system should be analyzed together with the 

adaptation problems thereof to the EU banking system with a view to resolve them. 

That means that this period is very important in terms of the sector having an overall 

statement with 92% as well as Turkey‟s economy. 

 

Key Words : The European Union, Banking, Effect  
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GiriĢ 

 

Bankacılığın genel bir tanımını yapmak faaliyetlerinin özellikleri bakımından 

oldukça zordur. Günümüzde iktisadi ve ticari hayat içinde çok önemli yeri olan 

banka, sermaye, para ve kredi üzerine her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel 

ve tüzel kişilerin devletin ve işletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere çalışan bir iktisadi kuruluştur. 

 

Avrupa Basel Bankacılık Denetim Komitesi, isviçre‟nin Basel Kentinde 

yerleşik Uluslararası Ödemeler Bankası bünyesinde faaliyet gösteren, gelişmiş 

ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim otoritelerinden yetkililerin 

katılımıyla oluşturulan ve bankacılık konusunda istişari mahiyetli olarak uluslararası 

standartları yayımlayan komitedir.  

 

Dünyanın en eski finansal organizasyonu olan Uluslararası Ödemeler Bankası 

17 Mayıs 1930 tarihinde kurulmuştur. Merkezi İsviçre Basel‟ dedir ve Meksika‟ da 

ve Honkong‟ da iki şubesi bulunmaktadır. İkinci dünya savasından sonra Avrupa 

paralarının konvertibilitesini yeniden kazanmasında etkin rol oynamış bir kuruluştur  

 

Genel olarak finansal sektöre, özelde de bu sektör içindeki ayrıcalıklı 

konumuna dolayısıyla bankacılığa risk kontrolü ve denetimi alanında, kamu 

kuruluşlarının uluslararası organizasyonların, bağımsız dış denetim kuruluşlarının 

uyguladıkları çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında yer yer farklılıklar olsa 

da, belli konularda mütabakat sağlanarak uluslar arası standartlar oluşturulmuştur. Bu 

çerçevede ilk değinilmesi gereken şüphesiz Bank for International Settlement 

(BIS)‟in standartlarıdır. BIS, bankacılık faaliyetlerine ilişkin riskleri kendi faaliyet 

çerçevesinde ele alarak incelemiş ve bu konuda çalışmalar yapacak özel birimler 

oluşturulmuştur. Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi (Basel Committee 

on Banking Supervision), BIS bünyesinde kurulan bu çalışma ve birimlerden en 

önemlisidir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

BANKACILIK UYGULAMALARI 

 

1.1. Bankacılığın Tanımı 

 

Bankacılığın genel bir tanımını yapmak faaliyetlerinin özellikleri bakımından 

oldukça zordur. Günümüzde iktisadi ve ticari hayat içinde çok önemli yeri olan 

bankayı, sermaye, para ve kredi üzerine her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel 

ve tüzel kişilerin devletin ve işletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere çalışan bir iktisadi kuruluş olarak tanımlamak mümkündür
1
. 

 

Banka en basit ifadesiyle   "para üzerine ticaret yapan işletmeler"   veya 

"sermayeyi az faizle 'alıp, daha yüksek faizle işleten işletmeler" diyebiliriz. Tüm bu 

tanımlamaların ışığında bankayı "ekonominin çeşitli kesimlerinden topladığı 

kullanılabilir atıl fonların, teşebbüs alanına aktarılmasını sağlayan ve kendilerine has 

özellikleri yardımıyla ekonomik hayatın sürdürülmesinde vazgeçilmez nitelikteki 

hizmetleri üreten itibar kuruluşlarıdır" şeklinde tanımlamak mümkündür. Bankayı, 

para ve sermaye piyasası yönünden ele alırsak şu şekilde tanımlayabiliriz: "Bankalar 

özellikle para piyasasında, dolayısıyla sermaye piyasasında yer alan; para, sermaye,  

kredi ticareti yapan ve sermaye birikimi ve transferine yardımcı olan kuruluşlardır. 

 

1.2 Bankacılığın Tarihi GeliĢimi 

 

Bankacılığın tarih boyunca göstermiş olduğu gelişme, para kavramındaki 

gelişmeler ile sıkı sıkıya bağlantılı olmuştur. Mezopotamya‟da yapılan kazılarda, 

Uruk kenti yakınlarındaki kızıl tapınak, dünyanın bilinen en eski banka yapısı kabul 

edilmektedir. Tapınakta günahlarından kurtulmak, Tanrı tarafından korunmak için 

bağışlarını işleterek ya da kiralayarak bir nevi bankacılık faaliyeti yapmıştır
2
.  

 

Babil İmparatorluğu zamanında bankacılığın önemi artmış ve ilk kez 

bankacılık ile ilgili yasa Babil‟de Hammurabi devrinde görülmüştür. Hammurabi 

yasalarında bankacılıkla ilgili maddeler bulunmaktadır. Yasada; kredi verme, 

                                                 
1
  Sururi Kocaimamoğlu, Bankacılık Ansiklopedisi ,Ankara, Türkiye İş Bankası Matbaası,1983, s.69 

2
  Turgut Sungur, Banka Tekniği ĠĢletmeleri, 2.Basım, Ankara, BTHA Enstitüsü, 1988, s.1,2. 
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mevduat toplama, komisyon sözleşmesine dair hükümler yer almaktadır. Babil 

uygarlığına ait belgeler arasında bulunan kil levhalardan bazılarının üzerinde kredi 

işlemleriyle ilgili senetler bulunmuştur. Bu levhalar birkaç nüsha olarak yazılır ve 

pişirildikten sonra biri mabette veya kentin belge arşivlerinde saklanır, diğerleri de 

ilgililere verilirdi. Bu çağlarda hukuksal müessese olarak arazi ipotegine ve kefalet 

karşılığı kredi işlemlerine de rastlanmaktadır. 

 

Eski Atina ve Roma‟nın ilk bankaları sarraflıktan kar sağlayan kişilerdi. Eski 

Yunanlılarda faiz hiçbir kayıtlamaya tabi değildi ve özel bankerler yanında mabetlere 

emanet olarak bırakılan paralar başkalarına borç verilirdi. Genel ticaretin 

olabildiğince serbest olduğu bu devirde Atina ve Roma‟da denetime tabi olan 

bankacılık, çeşitli defterler tutup bunları ibraza zorunlu idi. Roma‟nın politik yönden 

toplayıcı karakteri ticari merkez olmasını da sağladığından bankaların isleri 

genişlemişti. M.Ö. III. yüzyıldan itibaren para sistemi düzenlendikten sonra içte ve 

dışta ticari işlemlerde ilerleme kaydedilmiştir
3
. 

 

1.3. Bankaların Gruplandırılması 

 

Bankaları birbirlerinden kesin hatlarla ayrılacak biçimde gruplandırmak, ülke 

düzeyinde kısmen mümkünse de dünya genelinde oldukça güçtür. Bu güçlük, 

bankacılık faaliyetlerinin ülke ekonomisi ve sermaye piyasasına bağımlılığından 

faaliyet sahalarının genişliğinden ve bankaların büyük ölçüde yasal denetim altında 

bulunmasından kaynaklanmaktadır
4
.  

 

1.3.1. Bankaların Hukuksal KuruluĢlarına Göre Gruplandırılması 

 

KiĢisel TeĢebbüs Bankaları 

 

Hemen hemen bütün ülkelerde yasaklanmış olan bu tür bankalar, bir kişinin 

özel firma şeklînde kurarak işlettiği bankalardır. Ancak, bankacılık tarihi çok 

öncelere dayanan bazı ülkelerde, dönemlerinin koşullarına uygun olarak kurulan ve 

                                                 
3
 Mehmet Takan, Bankacılık,Teori Uygulama ve Yönetim,2. Basım, Ankara,Nobel Yayın,2002, s.3. 

4
 Ramazan Geylan, Ticari Banka Yönetimi ve Türk Ticari Bankalarının Temel Yönetim   

  Sorunları, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 86, 1985 s. 12-13.   

 



 DÜZELTME                                                              4 

 

faaliyetlerini devam ettiren bankalar bu yasakların dışındadır. XIX. yüzyıl 

Avrupa'sında Jacque-Coeur, Rothschild, Morgan gibi ailelerin kurdukları ve 

bankacılığın gelişiminde önemli rol oynamış olan bankalar, kişisel teşebbüs 

bankalarına örnek olarak verilebilmektedir. 

 

Ticaret Ortaklığı ġeklindeki Bankalar 

 

Günümüzdeki bankaların tümü ortaklık şeklinde kurulmakla kalmayıp, 

ortaklığın şekli bile belirlenmektedir. Ticaret şirketi olarak bankalar anonim şirket 

halinde kurulmakta olup, ülkemizde olduğu gibi, birçok ülkede de Bankalar 

Kanunu'nda emredici hüküm olarak yer almaktadır. 

 

Yasalarla KurulmuĢ Bankalar  

 

Birçok ülkede, özellikle merkez bankaları kanunla kurulmuştur. Bunun 

dışında toplumun belirli kesimlerinin desteklenmesi veya toplumun belirli bir 

ekonomik yöne kanalize edilmesi amaçlarıyla bu tür bankalar kurulabilmektedir. 

Tarım, madencilik, emlak ve ipotek bankalarının örgütlenmeleri genellikle özel 

yasalarla olmaktadır. 

 

1.3.2.Sermayelerinin Kaynağına Göre 

 

Bu ayrımda bankaların sermayelerinin sağlandığı kaynaklara göre hareket 

edilmektedir. Bunlarda; 

•    Özel Sermaye ile KurulmuĢ Bankalar: Bu tür bankaların sermayelerinde 

devletin veya devlete ait kamu kuruluşlarının katkısı olmayıp, tamamen özel kişi 

veya kurumlar sermayeye sahiptir. 

•   Devlet Sermayesi ile KurulmuĢ Bankalar: Birincinin aksine, bunlarda 

sermayenin tamamı devlet tarafından veya kamu tüzel kişileri tarafından sağlanmış 

olup, özel sermayenin katkısı yoktur. 

•      Karma Sermayeli Bankalar: Bu tür bankaların sermayelerinde hem devlet 

veya kamu tüzel kişilerinin hem de özel kişi veya kuruluşlarının katkısı 

bulunmaktadır. 
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1.3.3. Büyüklüklerine Göre Gruplandırılması 

 

Bankalar büyüklüklerine göre ikiye ayrılırlar
5
. 

 

Küçük Bankalar 

 

            Bunlar, bir bölge veya yerde çalışan bankalardır. Faaliyet sahaları dardır. 

Bazı ülkelerde çok sayıda küçük bankalar vardır. Ülkeye dağınık bir şekilde 

yayılmışlardır. Bu sebeple birbiriyle ilişkileri oldukça azdır. Tarım ülkelerinde daha 

çok bu çeşit mahalli bankalar mevcuttur. 

 

Büyük Bankalar 

 

            Bunlar, ülke çapında faaliyet gösteren bankalardır. Genellikle ülkenin her 

tarafına yayılmış şubeleri vardır. Böylece, geniş bir kredi ve ödeme mekanizması 

meydana getirmektedirler. Ticaret ve sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde, 

şubeleriyle ülkenin her köşesine yayılmış bulunan bu tip ulusal ve uluslararası 

bankalara rastlanmaktadır. 

 

1.3.4. Fonksiyonlarına Göre Gruplandırılması Merkez Bankaları,  

 

Merkez bankaları bugün para ve kredi işlemlerini ekonominin ihtiyaçlarına 

göre düzenlemekle görevli ve ülke ekonomileri için vazgeçilmez kurumlardır. Para 

politikasını, genel iktisat politikasının hedefleri doğrultusunda yürütmek suretiyle, 

para arzını artırıp azaltarak, kredi hacmini genişletip daraltarak, iktisadî hayatın 

işleyişi üzerinde etkili olmaktadırlar
6
. Emisyon yetkisine sahip olmalarının yanı sıra, 

devletin hazinedarlığı, devlete mali ve iktisadi konularda danışmanlık, bankaların 

nakit rezevrlerinin ve uluslararası ödeme araçlarının muhafazası, merkez 

bankalarının önemli görevlerindendir. 

                                                 
5
 Aziz Köklü, Para ve Kredi, Teori - Politika, 2. Baskı, Ankara, Sevinç Matbaası, 1965, s.   16-19. 

6
 Sami Güçlü, Ġktisat, İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Matbaası, 1989, s.   

  193. 
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Türkiye'de bankanın amacı ülkenin ekonomik gelişmesine yardım etmek, 

görevleri ise Türk Parası'nın gelecekteki istikrarını sağlamak için gereken önlemleri 

almaktır. Bu amaçla yaptığı işlemler şöyle sıralanabilir
7
   : 

 

•   Bankalara kaynak sağlanması, 

•   Zorunlu karşılıkların tespit edilmesi, 

•   Faiz oranlarının belirlenmesi, 

•   Bankalar arası para piyasalarında aracılık işlevinin yerine getirilmesi, 

•   Açık piyasa işlemlerinin yapılması, 

 

Ticaret ve Mevduat Bankaları 

 

Başlıca sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerinde temel mali kurumlar, ticaret ve 

mevduat bankalarıdır. Ticaret kelimesi, bankaların, kaynaklarının önemli bir kısmını 

ticari işletmelerin kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamaya yönlendirdiklerini ifade 

eder. Yakın zamanlarda ticaret ve mevduat bankaları, mali hizmet sunumlarını 

tüketiciler ile ticaret ve sanayi işletmelerinin yönetim birimlerine yaymışlardır. 

Sonuçta, ekonomide çok geniş bir kredi ve mevduat alanını karşılamaları nedeniyle, 

"mali mağazalar" olarak adlandırılan bir finansal kurumlaşma ortaya çıkmıştır
8
. 

Ticaret ve mevduat bankalarının fonksiyonları ikiye ayrılır. Para yaratma fonksiyonu 

ve hizmet verme fonksiyonu. Ticaret ve mevduat bankaları, mevduat toplayarak satın 

alma gücü yaratabilirler. Bankaların üzerine çek çekilebilmesi, çeklerin bir ödeme 

aracı olarak kullanılabilmesi, bankalardaki paraların bir hesaptan diğerine kolaylıkla 

aktarılabilmesi bankaların "kaydi para" (banka parası) yaratmalarına imkân 

vermektedir. Kaydi para, maddi varlığı olmayan, fakat bankaların hesaplarına alacak 

veya borç kaydı düşülmek suretiyle, oluşturulan bir ödeme aracıdır. Kaydi paranın 

doğması için önceden bankaya para yatırılması da zorunlu değildir. Bankaların 

müşterilerine kredi açması ve bu kredi limitleri içinde çek çekme hakkı tanıması 

veya kredi kartı uygulamasıyla da kaydi para yaratılabilmektedir. Bir ekonomide 

satın alma gücü oluşturan kurumlar olarak, merkez bankasından sonra yer almaları 

                                                 
7
 Tunç Erem, Yönetim Açısından Pazarlama, IILBaskı, No:336-569, U.T.İ.A.Nihat Sayar Yayın ve    

  Yardım Vakfı Yayınlan, 1980 
8
 Peter; S. Rose, Money and Capital Markets :The Financial System in an Increasingly Global  

  Economy, Richard D. Irwin Inc., 1994, s. 90. 
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nedeniyle, uygulanan para ve kredi politikaları açısından ticaret ve mevduat 

bankalarının önemleri oldukça büyüktür
9
. 

 

Bankaların hizmet fonksiyonları, özetle şunları içerir
10

: 

 

-Paranın kabul ve ödemesini sağlayan istasyonlar olarak hizmet vermek, 

-Müşterilerinin tasarruflarını kabul etmek,  faiz karşılığı vadeli tasarruf hesabı 

hizmetlerini sağlamak, 

-Yerli ve yabancı para havaleleri için kolaylık sağlamak, 

-Müşterileri için çek ve benzeri diğer yükümlülükleri yerine getirmek, 

-Değerli eşyaların korunması için kolaylıklar sağlamak, 

-Bireyler ve şirketler için güven hizmetleri sunmak (büyük meblağda kişisel fonların 

bankalarda bulundurulması,   memur aylıklarının bankalar tarafından ödenmesi gibi). 

-Ticaretle uğraşan müşterilerine,   finansal danışmanlık,   ödünç para sağlamalarında 

yardım gibi hizmetler sunmak. 

 

Tasarruf Bankaları 

 

Toplumda tutumluluğu ve tasarruf alışkanlığını geliştirmeyi amaç edinen 

bankalardır.   Mevduat hesapları açmak suretiyle,   faiz karşılığı halkın küçük 

tasarruflarını toplarlar. Topladıkları bu fonları, bütün mevduat sahiplerinin faydasına 

olmak üzere, uzun vadeli tahvillere, ipotekli kredilere veya diğer alanlara yatırırlar. 

Genellikle, bunların normal ticari bankacılık faaliyetlerini yapmalarına izin 

verilmemekte, ancak batılı ülkelerde müşterilerine çek hesabı açmalarına imkân 

tanınmaktadır
11

. 

 

Yatırım Bankaları 

 

Yatırım bankaları, halkın kısa veya uzun bir sürede kullanmayacağı 

tasarrufları ile işletmelerin ve devletin uzun vadeli finansman ihtiyacının 

                                                 
9
 Öztin Akgüç, 100 Soruda Türkiye'de Bankacılık, 2. Baskı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1989, s. 6. 

10
 W. H. Steiner ve Diğerleri, Money and Banking, An Introduction to the Financial System, Holt, 

Rinehart and Winston, Inc., 1958, s. 82-83.; Paul B. Trescott, Money, Banking and Economic 

Welfare, McGraw Hill, Inc., 1965, s. 304-305. 
11

 Halil Seyidoğlu, “Ekonomik Terimler,” Ansiklopedik Sözlük, Ankara, Güzem Yayınları, No: 4, 

1992, s. 835. 
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karşılanmasına aracı olurlar. Sınai ve ticari ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse 

senetleri, tahviller ve devlet tahvillerinin halk tarafından alınmasını sağlamak 

suretiyle, halkın elindeki atıl fonların sınai ve ticari yatırımlara akmasını ve devletin 

uzun vadeli finansman ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırırlar
12

. 

 

1.3.5. Verdikleri Kredilerin Vadelerine Göre Gruplandırma 

 

Verilen kredinin vadesine göre yapılan bir ayrımdır. 

 

•   Kısa süreli kredi açan bankalar, 

•   Orta süreli kredi açan bankalar, 

•   Uzun süreli kredi açan bankalar. 

 

1.4. Türk Bankacılık Sistemine Genel Bir BakıĢ 

 

Türk bankacılığının tarihsel gelişim süreci incelenecek olursa, gerek Osmanlı 

devleti ile Cumhuriyet‟in ilk kuruluş yılları, gerekse günümüze kadarki sürede, Türk 

Bankacılık Sektörünün yapısı ve gelişiminin, ekonomik gelişme, ekonominin genel 

yapısı ve performansından oldukça fazla etkilendiği görülmektedir. 19.yy‟ın 

ortalarına kadar Osmanlı Devletinde Bankaya rastlanmamakla birlikte, bu döneme 

kadar bazı şehirlerde para değiştirmeyi meslek haline getirmiş sarrafların faaliyet 

gösterdiği görülmektedir
13

. Türkiye‟de ilk banka Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

1847 yılında Galata‟nın tanınmış iki bankerinin öncülüğünde İstanbul Bankası 

ismiyle kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu‟nda gözle görülür bankacılık, Kırım Savaşı 

bitiminde imzalanan Paris Antlaşması sonrasında İmparatorluğa borç vermenin 

önünün açılması ile kurulan Osmanlı Bankası ile başlar. Osmanlı Bankası 1856 

yılında kurulmuştur. Daha sonra, 1860‟lı yıllarda, tarıma finansman sağlanması için, 

Avrupa‟daki gibi düşük faizle borç veren bankaların bulunmadığı dikkate alınarak, 

1863 yılında çiftçilere kredi kaynağı yaratma girişimlerine başlanmış ve bugünkü 

                                                 
12

 Avni Zarakolu, Bankacılar Ġçin Para ve Kredi Bilgisi, 10. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret 

Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, No: 280, 1993, s. 83-84. 
13

 Seçil Uyar, Bankacılık Krizleri, Ankara, Ziraat Matbaacılık A.S., 2003,s.95. 
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Ziraat Bankası‟nın temelini oluşturan Memleket Sandıkları kurulmuştur. Böylece 

Ziraat Bankası, milli bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiştir
14

. 

 

Cumhuriyet döneminde Türk Bankacılığı çeşitli evrelerden geçmiştir. Bu 

dönemde Türk Bankacılığının gelişmesi beş döneme ayrılabilir
15

: 

 

1923 – 1932: Milli bankacılığın geliştiği dönem  

1933 – 1944: Devletçilik ve devlet bankalarının kuruluş dönemi 

1945 – 1960: Özel bankaların gelişme dönemi 

1961 – 1979: Planlı dönem 

1980 – 1990: Bankacılıkta serbestleşme ve dışa açılma dönemi 

1990 sonrası: Holding bankacılığı ve Hazine finansörlüğü dönemi 

 

Milli bankacılığın gelişimi Türkiye‟de Cumhuriyet‟le birlikte başlamıştır. Bu 

döneme kadar kurulan bankalar arasında yabancı bankalar daha fazlaydılar. Bu 

yıllarda özel sektörün yeterli sermaye birikimine sahip olmaması devlet teşviğini 

zorunlu kılmıştır. Bir taraftan devlet eliyle bankalar kurulurken, diğer taraftan özel 

şahısların da banka kurmaları teşvik edilmiştir. İş Bankası, Türkiye Sanayi ve 

Maadin Bankası(sonradan Sümerbank‟a dönüştürüldü) ile Emlak ve Eytam 

Bankası(sonradan Emlak bankasına dönüştürüldü) bu dönemde kurulan 

bankalardandır. TC Merkez Bankasının kuruluşu da bu döneme rastlamaktadır. 

Ayrıca bu dönemde tüccarların kredi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok sayıda tek 

şubeli yerel banka da faaliyet göstermektedir. 

 

1933–1944 döneminde, çok sayıda devlet bankası kurulmuştur. Özel yasalarla 

kurulan bu bankalar şunlardır: Sümerbank (1933), Belediyeler Bankası daha sonra 

adı İller Bankası oldu - (1933), Etibank (1935), Denizbank (1935), Halk Bankası ve 

Halk Sandıkları (1938). Ancak, kurulan özel bankaların birçoğu aynı dönemde 

kapanmak mecburiyetinde kalmıştır
16

. II. Dünya Savası‟nın ardından 1945-1959 

yılları arasında ekonomide devletçiliğin yerini özel sektöre destek verilmesi ve 

                                                 
14

 Şenol Babuscu, “Türk Bankacılık Sektöründe Beklentiler ve Gelişmeler”, Ankara, Halkbankası 

Eğitim Daire Başkanlığı, 2003, s.3 
15

 Akgüç, a.g.e., s.16-17. 
16

 Mehmet Günal, Türk Bankacılık Sektörünün Sorunları ve Geleceği, Ankara, Ankara Ticaret  

Odası Yayınları, 2001, s.11. 
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ekonomik kalkınmanın hızlandırılması almıştır. Bu durum bankacılık sektörüne de 

yansımış, özel bankacılık bu dönemde oldukça ilerlemiştir. Nüfusun ve 

şehirleşmenin artması, üretim ve sanayinin hız kazanarak milli gelirin artması, 

ekonomide fon ve kredi ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Özel bankacılığın 

önem kazanması ile Yapı Kredi Bankası, T. Garanti Bankası, Akbank ve 

Pamukbank‟ın da aralarında bulunduğu özel sermayeye ait 31 yeni banka 

kurulmuştur
17

. 

 

Özel bankacılık döneminin kurumsal özellikleri arasında 7129 sayılı Bankalar 

Kanunu‟nun çıkarılması; bankacılık mesleğinin gelişmesi ve bankalar arasında 

dayanışmanın sağlanması, haksız rekabeti önleyici kararların alınması ve 

uygulanması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği‟nin kurulması (1958); tasarruf 

sahibini güvence altına almak amacıyla Merkez Bankası nezdinde Bankalar Tasfiye 

Fonu‟nun kurulması (1960) sayılabilir. Söz konusu fon, 1983 yılında Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu kurulunca buraya devredilmiştir
18

. 

 

1960‟larda planlı döneme geçiş sonrasında Beş Yıllık Planlar çerçevesinde 

çeşitli sektörleri desteklemek amacıyla yatırım ve kalkınma bankaları kurulmuştur. 

Bunlara örnek olarak 1960 yılında kurulan Turizm Bankası, 1963 yılında kurulan 

Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, 1964 yılında kurulan Devlet Yatırım Bankası, 1976 

yılında kurulan Devlet Sanayi ve İsçi Yatırım Bankası gösterilebilir. Bu dönemde 

kurulan bankaların kendi özel yasaları bulunmakla beraber, kanunlarında açıkça 

belirtilmeyen hallerde Bankacılık Kanununa tabi bulunmaktaydılar. Denetimler yine 

kendi özel kanunlarının el verdiği ölçüde Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından 

yapılmaktaydı
19

. 

 

1980 yılına kadar devlet kontrolünde yürüyen ve kısıtlı mali araçlar ile hizmet 

veren bankacılık sektörü, 1980 yılından itibaren liberalleşme yönünde hızlı adımlar 

atılmasıyla araç zenginliğine kavuşmuş ve bu durum bankaların denetimini ciddi 

                                                 
17

 Babuscu, a.g.e., s.5. 
18

 Kasım Eren, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Bankacılık, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım 

A.Ş., 1996, s.98. 
19

 Alper Bakdur, Bankacılık Sektörünü Düzenleyen Kurumların Yapıları: Ülke Uygulamaları 

ve Türkiye için Öneri, Uzmanlık Tezi, DPT, Ankara, 2003, s.11. 
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olarak gündeme getirmiştir
20

 24 Ocak 1980 yılında ekonomide serbest piyasa 

mekanizmasına işlerlik kazandırmak amacıyla bir takım tedbirler alınmıştır. 24 Ocak 

1980 kararlarından sonra ortaya çıkan yüksek faiz politikası ve dışa açılma, yabancı 

banka şube açılışlarını hızlandırmıştır
21

. 

 

1980 ve 1987 yılları arasında Türkiye‟de kurulan 25 bankanın 17‟si yabancı 

banka niteliği taşımaktadır. 1980 yılı sonu itibariyle Türkiye‟de TCMB‟de dahil 

olmak üzere 44 banka faaliyette bulunmuştur. Bu bankalardan 14‟ü özel kanunlarla 

kurulmuş olup, 2‟si kalkınma ve yatırım bankası, 24‟ü ticaret bankasıdır. Dört 

yabancı sermayeli banka da faaliyette bulunmuştur
22

.  

 

1980‟li yıllarda uygulamaya konulan reform niteliğindeki yapısal 

değişiklikler bankacılık sektörünün ve mali sektörün gelişmesini ve büyümesini 

olumlu yönde etkilemiştir. Bu düzenlemeler temel olarak bankacılığın daha verimli 

çalışması ve bankacılıkta rekabetin teşvik edilmesi yönünde olmuştur. Bu çerçevede, 

faiz oranları ve döviz kurları serbest bırakılmış, bankacılık sistemine yeni girişlere 

olanak tanınmış ve yabancı bankaların Türkiye‟ye gelmesi ya da şube açması için 

çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 1984 yılından itibaren İslam Bankacılığı da özel 

finans kurumları aracılığıyla Türkiye‟de kendilerine yer bulmuştur. 1986 yılında 

bankacılık sisteminin likiditesini düzenleme amacıyla Bankalar arası Para Piyasası 

kurulmuş ve aynı yıl içinde Tekdüzen Hesap Prensipleri ve standart raporlama 

sistemi oluşturulmuştur. 

 

1987 yılında bankaların bağımsız dış denetçiler tarafından denetlenmesine 

başlanılmış ve bu yıl içinde sermaye piyasalarının gelişimi için yasal ve kurumsal 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde, bankalar hisse senedi arzı ve bunların 

ikincil piyasada alım satımı, yatırım fonu yönetimi ve mali danışmanlık hizmetleri 

gibi hizmetler vermeye başlamışlardır
23

. 

 

 

                                                 
20

 Eren, a.g.e., s.99. 
21

 Ali Sait Yüksel, Aslı Yüksel, Ülkü Yüksel, Banka Yönetimi El Kitabı, İstanbul, Alfa Yayınevi, 

2002, s.16. 
22

 Uygur Kocabaşoğlu v.d., Türkiye ĠĢ Bankası Tarihi, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 2001, s.590. 
23

 Bakdur, a.g.e., s.12. 
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1.5. 1990 Sonrasında Türk Bankacılık Sistemindeki GeliĢmeler 

 

Piyasa ekonomisine geçilen 1980‟li yıllardan 1990‟lı yıllara gelindiğinde 

artık Türk Bankacılık Sektörünün daha fazla sayıda risk faktörüyle karsı karsıya 

kaldığı görülür. 1990‟lı yıllardaki gelişmeler ve yaşanan krizler, bankacılık 

sisteminin mali bünyesinin büyük ölçüde bozulmasına neden olmuştur. Ayrıca artan 

kamu açıklarına bağlı olarak enflasyon oranı yükselmiş, tasarruf sahipleri Türk 

Lirası‟ndan başka yatırım alanlarına yönelmişlerdir. Yurtdışından borçlanmanın 

cazip hale gelmesiyle birlikte hem kamu kesimi, hem de özel kesim yurtdışından 

finansman sağlama yoluna gitmiştir. 1990‟lı yıllarda Türk Bankacılık Sektörünün 

muhtemelen en basit fakat bir o kadar da dikkat çekici özelliği, banka sayısı, şube 

sayısı, istihdam ve sektördeki toplam varlıklarda görülen önemli artışlardır
24

.  

 

Türk bankacılık sistemi, 1980 sonrası dönemde ilk ciddi şoku 1994 kriziyle 

yaşamıştır. Krizde, döviz tevdiat ve TL hesaplarından yoğun şekilde çekilmeler 

yaşanmış, bunun sonucunda bankacılık sisteminin toplam varlıkları ciddi bir biçimde 

azalmış ve aktifpasif yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Kriz sonrasında 

bankacılık sisteminde yer alan üç banka (TYT Bank, Marmara Bank, İmpeksbank) 

iflas etmiştir. Mevduat çekilmesini önlemek amacıyla tasarruf mevduatlarının 

tümüne garanti uygulaması getirilmiştir. Krize bağlı olarak daralan bankacılık 

sistemi aktif büyüklüğü, alınan bu önleme bağlı olarak toparlanmaya başlamış ancak 

mevduata verilen güvence, bankacılık sisteminin karlılık fonksiyonu açısından 

önemli bir değişikliğe neden olmuştur. Mevduata devlet garantisi, bankaların 

maliyetlerini çok fazla önemsemeksizin kaynaklarını çok daha riskli müşterilere 

ödünç vermesine (ahlaki risk=moral hazard) neden olmuştur
25

. Bankacılık sektörü 

1994 yılında yaşanan ekonomik krizle birlikte gelen hızlı bir küçülmenin ardından, 

1996 yılında yüksek bir performans göstermiştir. 1995 ve 1996 yıllarında 

ekonomideki büyüme ve karlılık bankacılık sektörüne de yansımış, 1996 yılında 

sektör dolar cinsinden %21,7 büyümüş ve toplam aktifleri 83,3 milyar dolara 

ulaşmıştır. Bu gelişmelerin en önemli nedeni ekonomik faaliyetlerin ve kredi 

taleplerinin canlanması, TL‟nin reel olarak değer kazanması ve mali piyasalara 

                                                 
24

 Refik Erzan, Cevdet Akçay, Reha Yolalan, “Kuşbakışı Türk Bankacılık Sektörü”, Active 

Bankacılık ve Finans Dergisi, sayı:17, Mart – Nisan 2001, s.8. 
25

 Uyar, a.g.e., s.109-120 
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istikrarın gelmesidir
26

. 1994 krizi sonrasında gerek istikrarlı bir makroekonomik 

ortamın yaratılmaması, gerekse bankacılık sisteminin sağlıklı bir yapıya kavuşmasını 

sağlayacak yapılanmanın oluşturulamamasına bağlı olarak sistem bünyesindeki 

riskler giderek birikmeye ve çeşitlenmeye başlamıştır. Ancak sistemdeki risklerin 

artmasına karşılık sistem hızla büyümeye devam etmiştir. Kamu açıklarının 

finansmanını kolaylaştırmak üzere; DİBS‟lerde(devlet iç borçlanma senedi) Hazine 

garantisi, yaratılan görev zararları karşılığında kamu tahvilleri verilmesi suretiyle 

kamu bankalarının zararının tazmin edilmesi imkanı, sistemden kaynak çıkısını 

engelleyen mevduat sigortası sistemi ve bankacılık sisteminin gözetim ve denetimi 

ile ilgili kurumların idari ve mali özerkliğe sahip olmaması seklindeki uygulamalar, 

sistemin risk algılama yeteneğini ve dolayısıyla risk yönetimini olumsuz yönde 

etkilemiştir. Özetlemek gerekirse; Türk bankacılık sisteminde 1999 yılı sonunda, 

kamu finansmanını giderek artan risk primiyle gerçekleştirmeye çalışan dolayısıyla, 

iç ve dış şoklara karsı son derece kırılgan bir finansal yapının hakim olduğu 

görülmektedir.  

 

1.6. 2000’li Yıllarda Türk Bankacılık Sistemi  

 

Türkiye‟de 2000 yılı itibariyle 79 olan banka sayısı 47 ye düşmüştür. Türk 

ekonomisinde 2001 yılında yaşanan kriz nedeniyle hızlı bir düşüş yasayan bankacılık 

sektöründeki şube ve çalışan sayısı, ekonomide yaşanan iyileşmenin de etkili 

olmasıyla tekrar yükseliş eğilimine girmiştir. Türk Bankacılık Sektörü içerisinde, 

kamu bankaları mevduat hacmindeki büyük paylarını korumaktadır. Yabancı 

bankaların Türk Bankacılık Sektörüne ilgisi de gün geçtikçe artmaktadır. Son 

zamanlarda, Türkiye‟ye yönelik olarak yükselen ilginin de etkisiyle yabancı 

bankaların aktifler, mevduat ve kredilerdeki pazar payları artmaya başlamıştır. Özel 

bankalar ise Türk Bankacılık Sektörü içindeki ağırlıklı konumunu artırmaya devam 

etmektedirler. 

 

2001 yılından sonraki dönemde Türk Bankacılık Sektörü, ekonomide yaşanan 

iyileşmenin ve olumlu bekleyişlerin de etkisiyle hızlı bir şekilde krizin neden olduğu 

yaraları sarmaya başlamıştır. Baslıca yabancı paralar karsısında değer kazanan 

                                                 
26

 Babuşcu, a.g.e., s.12. 
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YTL‟nin de desteğiyle Türk Bankacılık Sektöründeki yıllık ortalama büyüme hızı, 

dolar bazında yüzde 20‟nin üzerine çıkmıştır. 2001 yılında 117,7 milyar dolara 

gerileyen aktif büyüklüğü, Kasım 2005‟de 276,1 milyar dolara ulaşmıştır. Buna 

benzer gelişmeler özkaynak büyüklüğü, mevduat, kredi hacmi ve menkul kıymetler 

cüzdanında da görülmüştür. Türk Bankacılık Sektörü, 2002 yılından itibaren tekrar 

kar elde etmeye başlamıştır. 

 

1.7. 1994, Kasım 2000 ve  ġubat 2001 Krizleri ve Türk Bankacılık Sistemi 

 

Türkiye‟de 1990‟larda gözlenmeye başlayan finansal krizler, gelişmekte olan 

ülkelerin bu dönemde yaşadığı krizlerden farklı bir görünüm arz etmemektedir. Bu 

dönemde finansal liberalizasyon hareketleri çerçevesinde mali sektörlerin dışa 

açılarak serbestleştiği ve ulusal denetimin yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu ortamda 

mali aracı kurumların, özellikle bankaların, fon aktarma kapasitesi ve yurt içi hacmi 

hızla büyümüştür. Bankacılık ve şirket sektörleri arasındaki karmaşık mülkiyet 

bağlantıları, denetimi zorlaştırmıştır. Uluslararası bankacılık sisteminin çalışma 

esaslarını belirleyen Basel-I standardının Türkiye‟de uygulanması gecikmemiş 

olmakla beraber, hedeflenen işlevlerini tam olarak yerine getirememiştir. Bunun 

temelinde Türkiye‟nin gelişmiş bir finans piyasasının özelliklerine sahip olmaması 

yatmaktadır. Basel-I‟in G-10 ülkelerinin bankacılık sistemlerinin dikkate alarak 

oluşturulduğu göz önüne alınırsa; gelişmekte olan Türk Bankacılık Sistemi‟nde 

uygulama ile hedefler arasındaki boşluğu kapatacak ve özel koşulları dikkate alacak 

ulusal bir denetim otoritesinin yokluğu da göze çarpmaktadır. Geri dönmeyen 

kredilerin artması, menkul kıymet piyasalarındaki dalgalanmalar, reel sektörün 

küçülmesi nedeniyle bankaların aktif yapılarının bozulması bankacılık krizlerinin 

temel nedeni olmaktadır. Bankacılık sektörünün krize girmesi sonucunda mevduat 

sahipleri bankalardan mevduatlarını çekmeye başlayacağı için, bankaların likidite 

sıkıntısı had safhaya varmaktadır
27

. 

 

Türkiye‟de görülen 1994 krizi esnasında bankacılık kesimi etkin bir denetime 

ve borçlanmada belirli sınırlamalara tabi olmadığı için birçok banka kısa vadeli 

borçlanma politikası izlemeyi tercih etmiştir. Kısa vadeli borçlanma, bir yandan da 

                                                 
27

 Aslan Eren, Bora Süslü, “Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye‟de Yaşanan Krizlerin Genel Bir 

Değerlendirmesi”, Yeni Türkiye, Sayı:41, 2001 s. 663 
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bankalara arbitraj olanağı ile kar sağlamıştır. Ancak bu süreç bankacılık kesiminin 

açık pozisyonunun güçlenmesi ile sonuçlanmıştır
28

. 

 

1994‟deki mali bunalımı aşmak için bankaların %100 mevduat güvencesine 

alınması, özellikle küçük bankaları yüksek faizden mevduat toplama yarışına 

özendirmiştir.1994 krizinin olumsuz etkileri kısa sürede atlatılmış ve bankacılık 

sektörü 1995 sonrası dönemde dolar bazında yıllık ortalama %18 civarında bir 

büyüme göstermiştir. Banka sisteminin nispeten hasarsız atlattığı bu krizden çıkış, 

kamu-dışı kesimlerin dış borçlanma olanaklarının geri dönmesiyle tahmin edilenden 

daha hızlı bir biçimde gerçekleşmiş ve 1995‟te ekonomi % 8 büyümüştür
29

. 

 

Gelişmekte olan ülkelerde son dönemdeki finansal krizler öncesinde göze 

çarpan önemli bir gelişme de, özel yabancı fon girişindeki hızlı artıştır ve bunun 

çoğunluğu borçlanma şeklinde olmaktadır. Türkiye‟de de 2000 yılındaki hızlı dış 

kaynak girişinin hemen tümü borçlanma şeklinde olmuştur
30

. Dış kaynak girişinin 

borçlanma şeklinde olmasının bir nedeni, Basel-I standardıyla getirilen ve ülkemizde 

de uygulanan OECD üyesi ülkelerin hükümetlerine borç verilirken % 0 risk ağırlığı 

uygulanması olduğu söylenebilir. Bu durum Türkiye‟nin dışarıdan borç bulmasını 

kolaylaştırmıştır. 

 

Türkiye Ekonomisinin 2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarında yakalandığı 

şiddetli finansal krizlerin dört temel nedeninin olduğu söylenebilir: 

 

1. Açıklanan döviz kuru politikasının inandırıcı bir atmosferde uygulamaya 

konulamaması, 

2. Etkin denetimi yapılmayan bankacılık kesiminin iktisadi olmayan davranışları, 

3. 2000 yılında uygulamaya konulan enflasyonla mücadele programının sağlam bir 

zemine oturmayışı, 

4. 1990‟lı yıllarda dış ödemeler dengesinde giderek artan öneme sahip olan kısa 

vadeli sermaye hareketlerinin istikrarsız bir zemin oluşturması. 

                                                 
28

 Eren, Süslü, a.g.e., s.669 
29

 Merih Celasun, 2001 Krizi, Öncesi ve Sonrası: Makro ekonomik ve Mali Bir Değerlendirme, 

(çevrimiçi), http://www.econ.utah.edu, s.8, 15.09.2009  
30

 Uygur, a.g.e., s.17 

http://www.econ.utah.edu/
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Türkiye‟de 2000 yılının Kasım ayında ve 2001 yılının şubat ayında yaşanan 

finansal krizler, bankacılık sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Kasım 2000 krizi 

sonrasında likidite ve faiz riski nedeniyle sorunlar yaşayan bankacılık sistemi, Şubat 

2001 krizi sonrasında bunlara ilave olarak kur riskinden kaynaklanan kayıplarla da 

karşı karşıya kalmıştır
31

. 

 

Konsolide bazda değerlendirildiğinde kamu bankaları Türk Lirası‟nın değer 

kaybından etkilenmezken, özel bankalar kur riski dolayısıyla sorunlar yaşamışlardır. 

Kasım ve Şubat krizleri sonrasında kamu bankalarında 5,2 – 11,3 milyar $; özel 

bankalarda 9,2 – 20,1 milyar $ ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu‟na devredilen 

bankalarda 4,4. – 7,3 milyar $ olmak üzere tüm bankacılık sektöründe toplam 18.8 – 

38.7 milyar $ sermaye kaybı gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

 

1.8. Türkiye’de yaĢanılan Ekonomik Krizler Sonrası Yeniden Yapılandırma 

ÇalıĢmaları 

 

Bankacılık sisteminde yeniden yapılandırma süreci aslında 2000 yılı Ağustos 

ayında bankacılık alanında idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici 

bir otorite olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)‟nun 

oluşturulmasıyla başlamıştır. Yaşanan krizin ardından ve 2001 yılı Şubat ayından 

itibaren BDDK  koordinasyonunda gerçekleştirilen ve Türk bankacılık sektörüne 

yönelik finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında ortaya 

çıkan gelişmeler kısaca söyle özetlenebilir : 

 

- Yeniden yapılandırmanın ilk adımı, mali bünyesinde sorunlar olan bankalara çözüm 

arayışına yönelik olmuştur. 1996-2002 döneminde TMSF‟ye alınan 20 bankanın mali 

yapılarının güçlendirilmesi için, yeniden yapılandırılmaları ve yükümlülüklerinin 

devri amacıyla Hazine‟den özel tertip tahviller ihraç edilmiş, TCMB‟den avans 

kullanılmış ve TMSF‟den kaynak aktarılmıştır. 2003 Temmuz sonu itibariyle TMSF 

                                                 
31

 Niyazi Erdoğan, “Türkiye‟de Ekonomik Kriz ve Türk Bankacılık Sistemi”, Yeni Türkiye, Sayı: 41, 

2001, s.664 
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yönetimindeki bankalara, geri ödemeler dahil edildikten sonra, ana para ve faiz borcu 

toplam olmak üzere aktarılan toplam tutar 28,2 milyar dolara yükselmiştir 
32

. 

 

- Yeniden yapılandırma sürecinin ikinci unsurunu kamu bankalarının finansal ve 

operasyonel açıdan yeniden yapılandırılması oluşturmuştur. Görev zararlarının 

ödenmemesi, siyasi müdahaleler nedeniyle kaynaklarının etkin olarak 

kullanılamaması, yönetim yapısındaki zayıflıklar nedeniyle mali yapıları önemli 

ölçüde bozulan kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve mali 

açıdan yeniden yapılandırılmaları için kamudan önemli bir kaynak aktarımı 

yapılmıştır. Bu çerçevede 2000 yılı sonunda bilanço büyüklüklerinin yüzde 50‟sine 

ulasan görev zararı alacaklarının kapatılması ve sermaye desteğini içermek üzere 

kamu bankalarına kaynak aktarılmış, Emlak Bankası A.S devren Ziraat Bankası A.S 

ile birleştirilmiştir. Birleşmeler yoluyla küçültülmeleri ve nihai olarak 

özelleştirilmeleri öngörülen kamu bankalarının operasyonel açıdan yeniden 

yapılandırılmalarına yönelik faaliyetler ise hızlandırılmıştır 
33

 . 

 

-Yeniden yapılandırmanın üçüncü aşamasında, aktif kalitesi bozulan ve sermayeleri 

hızla eriyen özel sermayeli bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi için üçlü 

bir denetimden geçirilerek sermaye desteği yapılması esasına dayalı bir program 

uygulanmıştır. Bu kapsamda Haziran 2001‟de gerçekleştirilen iç borç takası ile özel 

sermayeli bankaların yabancı para pozisyonları önemli ölçüde kapanmış ve bu 

suretle faiz ve kur riskleri azaltılmıştır. Bankaların 2001 yılı mali tabloları üzerinden 

yapılan denetimde ise, önceki dönemlerden farklı olarak BDDK tarafından enflasyon 

muhasebesi kuralları esas alınmıştır. Denetim sonrası hazırlanan sektör yapıları 

dikkate alındığında, nakit sermaye artısı, sorunlu kredilere ayrılan karşılıkların 

yeniden düzenlenmesi ve piyasa risklerinin dikkate alınmasında olumlu 

yaklaşımların etkisiyle sektörde sermaye ihtiyacı sınırlı düzeyde kalmıştır. Program 

sonunda sermaye yetersizliği nedeniyle bir banka TMSF‟ye devredilmiştir. 

Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasının özel sektöre maliyeti, 5,2 milyar 

doları TMSF tarafından ve 2,7 milyar doları kriz döneminde eriyen sermayeleri 

                                                 
32

 BDDK- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,“Yıllık Rapor”, 2003, (çevrimiçi), 

http://www.bddk.org.tr ,15.09. 2009 
33

 İlker Parasız,  Enflasyon, Kriz, Ayarlamalar, Bursa, Ezgi Kitapevi, Ağustos 2002. 

http://www.bddk.org.tr/
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güçlendirmek amacıyla özel sektör bankaları tarafından olmak üzere toplam 7,9 

milyar dolar olmuştur 
34

. 

 

Yapısal yeniden yapılandırma konusunda alınan önlemler ise; sistemde 

düzenleme ve denetimin iyileştirilmesi, risk alma ve yönetme sürecinin ve 

yönteminin değişmesi yasal ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi yönünde yasal ve 

kurumsal düzenlemelerin yapılması temeline oturtulmuştur. BDDK, sermaye 

yeterliliği konusundaki yönetmelikleri, piyasa risklerinin de dikkate alınmasın 

sağlayacak şekilde yeniden düzenleyerek, Basel standartlarına büyük ölçüde uyumlu 

hale getirmiştir. Aşağıda, sermaye yeterliliği konusunda yapılan düzenleme ve 

uygulamalara yer verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 BDDK , a.g.e., s.45 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

AB’NĠN BANKACILIK SĠSTEMĠ  

 

 

2.1. AB’nin Bankacılık Sistemi 

 

Avrupa Para Birliği (APB) kavramının 1990'lı yıllardan itibaren ortaya 

çıkmış bir kavram olmadığı görülmektedir. 1960'lı yıllardan itibaren, hem döviz 

kurlarında istikrarın sağlanması açısından hem de Avrupa'nın bütünleşmesi açısından 

parasal birliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar başlamıştır. 

 

Uluslararası ödeme sistemleri bakımından, Dünya ekonomi tarihi belirli 

dönemlere ayrılabilmektedir. Bunlardan birincisi, 1870'lerden 1930'lara kadar süren 

"Altın Para Sistemi", ikincisi 1930-1944 arasındaki devreyi kapsayan "Buhran 

Dönemi", üçüncüsü 1944-1973 yılları arasında uygulanan "Bretton Woods 

Sistemi"dir. Dördüncüsü ise "Karma Uygulamalar" dönemi diyebileceğimiz, halen 

içinde bulunduğumuz dönemdir
35

. 

 

2.1.1. Avrupa Ödemeler Birliği
36

 

 

İkinci Dünya Savaşından sonra 1944 Bretton Woods konferansı ile 

Uluslararası Para Fonu sistemi kurulmuştur. Bu sistemde, ABD doları 1 ons altın=35 

dolar paritesine göre altına bağlanmış, diğer ülke paraları da sabit bir kur ile 

Amerikan dolarına bağlanmıştı. Doların sistem içerisinde bu ayrıcalıklı yeri hiç 

kuşkusuz Amerikan ekonomisinin dünyadaki ağırlığından ileri gelmektedir. Bir 

paranın uluslararası ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için onun bazı özelliklere 

sahip olması gerekiyor. Bu özelliklerin başında dünya ticaretinin gereklerine göre 

arzının kolayca arttırılabilmesi ve herkesçe güven duyulan bir para olması 

gerekiyor
37

.  

                                                 
35

 Halil Seyidoğlu, Uluslararası Ġktisat Teori, Politika ve Uygulama, İstanbul, Güzem Yayınları, 

1997, s.593. 
36

 Vural Fuat Savaş, Cağımızın Deneyi EURO,  Ankara, Siyasal Kitabevi, 2000, s.3-5. 
37

 Seyidoğlu, a.g.e., s.552. 
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Altın-dolar veya altın-döviz sistemi olarak adlandırılan bu sistem, dünya para 

sistemine bir istikrar kazandırmış olmasına rağmen, 1947 yılına gelinceye kadar her 

ülke en çok dış ticaret ilişkisi kurduğu ve bu ilişkiden kendi lehine ihracat fazlası 

elde ettiği ülkelere kredi ve ticareti daha çok bu ülkelerle, imzalanan ikili 

anlaşmalara dayalı olarak yürütmek durumundaydı.  

 

1947-50 yılları arasında Batı Avrupa ülkeleri kendi aralarında bazı ödeme 

sistemleri geliştirdiler. Bunlardan bir tanesi, Kasım 1947'de oluşturulan çok taraflı 

Parasal Takas Antlaşmasıdır. Bu antlaşmaya taraf olan ülkeler her ay karşılıklı alacak 

ve borçlarını Uluslararası Ödemeler Bankasına bildirecekler ve bu banka takas 

işlemlerini gerçekleştirecekti. Bu sayede ülkeler açısından ticaret altın ve döviz 

rezervlerine bağlı kalmadan, bir ölçüde gelişme imkanı bulacaktı. Ancak umulan 

olmamıştır.  

 

1950 yılından itibaren söz konusu durumun tersine dönmesine sebep 

olmuştur. Soruna gerçek çözüm, 19 Eylül 1950‟de oluşturulan Avrupa Ödemeler 

Birliği ile bulundu. Daha önceki takas antlaşmalarında olduğu gibi, her ülke ayda bir 

defa diğer ülkelere olan borçlarını ve onlardan olan alacaklarını, Avrupa Ödemeler 

Birliği'nin bir ajanı olarak görev yapan Uluslararası Ödemeler Bankasına 

bildirecektir. Böylece altın ve döviz gibi bir uluslararası rezervin kullanılmasına 

gerek kalmayacak ve hem de finansman maliyetleri azalacaktır. Bankanın bu şekilde 

hem bir alacaklı ve hem de bir borçlu haline gelmesi, bütün üyelerin potansiyel döviz 

riskine karşı korunmasını da sağlayacaktır. Avrupa Ödemeler Birliği'nin ömrü kısa 

olmuştur. Biriken borçların çok büyük rakamlara ulaşması durdurulamayınca Birlik 

dağıldı ve onun yerine 1958 yılında imzalan bir antlaşma ile Avrupa Para Antlaşması 

uygulamaya konuldu. Bu antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle de IMF' yi örnek alarak 

bir Avrupa Fonu oluşturulmuştu. Yunanistan, İzlanda, İspanya ve Türkiye'ye 

ödemeler dengesi sorunlarını çözmek için iki yıl vadeli ve koşulsuz kredi veren bu 

Fon da 1972 yılında ortadan kaldırıldı. Bu gelişmeleri müteakip, 1960'ların başında 

spekülatörlerin ABD dışındaki dolar rezervlerinin ABD'nin toplam altın stoklarını 

aştığını görerek, dolardan çıkıp altına yönelmesi ABD'nin altın rezervlerinin büyük 

bölümünün erimesi ile sonuçlanmıştır. Ayrıca bir diğer sebep olarak da, ABD'nin 

1970 yılından itibaren Avrupa ülkeleri karşısında verdiği açıklar, Avrupa ülkeleri ve 

Japonya'da ABD Doları cinsinden büyük bir rezerv birikimine yol açmıştır. Bu 
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durum bir dolar kıtlığı ve dolara karşı bir güven bunalımı yaşanmasına neden 

olmuştur
38

.  

 

1960'lı yılların sonlarında sistemde görülen aksamalar ve gümrük birliği 

amacının gerçekleştirilmiş olması Avrupa Topluluğu'nu yeni hedefler ve arayışlar 

peşinde koşmaya sevk etmiştir.  

 

15 Ağustos 1971 'de Başkan Nixon doların altına olan konvertibilitesinin 

kaldırıldığını açıklamıştır.  

 

Sistem, az gelişmiş ülkelere yeterli ölçüde kaynak transferi sağlayamamıştır.  

Ayrıca bu ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına da tam olarak cevap verememiştir. 

Sistemin temel felsefesi olan serbest ticaret ve sınırsız konvertibilite o dönemlerde bu 

ülkelerin ekonomik gerçeklerine ters düşmüştür. 

 

Bretton Woods Sistemi'nin çöküşünden sonra "Serbest dalgalanan kur 

sistemi"ne (Freely fluctuating) işlerlik kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu sistemde 

resmi bir döviz kuru veya parite bulunmamaktadır. Döviz kurları resmi makamlarca 

değil, doğrudan doğruya döviz piyasalarında oluşan arz ve talep koşullarında 

belirlenmektedir.Piyasa üzerinde herhangi bir hükümet müdahalesi söz konusu 

değildir. Ne kadar cazip görünse de, hükümet yetkilileri sınırsız bir dalgalı kur 

sistemine sempati duymamışlardır. O yüzden sisteme uygulanabilir bir nitelik 

kazandırabilmek için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu yeni tasarılar serbest kur 

dalgalanmalarına değişik ölçülerde müdahale niteliği taşımaktadır
39

. 

 

APB‟nde sabit ve değişken kur sistemleri arasındaki bir diğer uzlaşma da 

'Ortak Para Alanı" (Optimum Para Sahası) ya da "Parasal Birlikler” dir. AB‟ ne üye 

ülkeler bir Avrupa para sistemini uygulamaya koyarak parasal birlik yolunda önemli 

bir adım atmışlardır. 

 

 

 

                                                 
38

 Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, "Parasal Birlik, AB ve Türkiye", Ankara, 1995,s.2. 
39

 Seyidoğlu, a.g.e., s.608-609-615. 
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2.2. Roma AnlaĢması ve Yeni Avrupa 

 

Avrupa'da bütünleşme hareketleri 1951 yılında başlamıştır ve bunun yarattığı 

heyecanla 1957 yılında yapılan Roma Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğunu 

kurmuştur. Bu antlaşma, Avrupa'da bir ekonomik bütünleşmeyi öngörüyordu. 

Antlaşmanın 2. maddesinde; üye ülkelerin ekonomi politikalarının gittikçe artan bir 

biçimde birbirine yakınlaştırılması hedefinin sadece ticari faaliyetlerle sınırlı 

olmadığı, parasal politikaları da kapsadığı söylenebilir.  

 

1951 yılında " Altılılar" diye adlandırılan altı Avrupa ülkesi; Belçika, Fransa, 

Batı Almanya, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğu'nu kurmuşlardır. Aynı ülkeler tarafından 1957 yılında Avrupa Ekonomik 

Topluluğu ( AET ) kurulmuştur. Bretton-Woods sisteminin ve bu sistemi koruyan 

IMF ( International Money Found  )'in devamlı olacağı düşünüldüğünden, ne Avrupa 

Kömür ve Çelik Topluluğu'nu ne de Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran 

anlaşmalarda döviz kuru sorunu doğrudan doğruya ele alınmamıştır. Avrupa 

Ekonomik Topluluğu'nu kuran Roma Antlaşması sadece bir kaç maddesinde konuya 

dolaylı şekilde değinmiştir. Herşeyden önce ikinci maddesinde yer alan, "üye 

ülkelerin ekonomik politikalarının gittikçe artan bir biçimde birbirine 

yakınlaştırılması" hedefinin sadece ticari faaliyetle sınırlı olmadığı, parasal 

politikaları da kapsadığı düşünülebilir
40

. 

 

AB'nin kurucu antlaşması olan Roma Antlaşması, EPB (Ekonomik ve Parasal 

Birlik) konusunda kesin hükümler içermemekte, ekonomik politikaların 

koordinasyonuna ilişkin genel ifadelerden oluşan maddeler ihtiva etmektedir
41

. 

Antlaşmanın 3. maddesinde iki temel aracın ayrıntıları düzenlenmiştir. Bu tedbirler 

arasında topluluğun vergi politikasını etkileyenler;  

 

a) Üye Devletler arasında ithalat ve ihracat gümrük vergilerinin, miktar 

kısıtlamalarının ve bunlara eş etkili diğer tedbirlerin kaldırılması,  

                                                 
40

 Savaş, a.g.e., s.6. 
41

 YKB, “40 Soruda Avrupa Para Birliği”, İstanbul, Yapı Kredi Bankası Yayınları, 2001, ( çevrimiçi ), 

http://www.ykb.com , 01.12.2009 
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b) Topluluğa üye olmayan üçüncü devletlere karşı ortak bir gümrük tarifesi 

ve ortak bir ticaret politikası uygulanması,  

c) Üye Devletler arasında kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest 

dolaşımını etkileyen engellerin kaldırılması,  

d) Ortak pazarın düzgün işleyişi için gerekli olduğu ölçüde ulusal 

mevzuatların yaklaştırılması,  

e) Ortak pazarda rekabetin bozulmamasını sağlayacak bir düzenin kurulması,  

f) Ticareti geliştirmek, ekonomik ve sosyal kalkınma çabasını birlikte 

gerçekleştirmek amacıyla deniz aşırı ülkelerle ortaklık kurulmasıdır
42

. 

 

Ayrıca 107. maddede döviz kuru politikalarının üye ülkeler tarafından ortak 

bir sorun olarak ele alınacağından söz etmektedir. Roma Antlaşması‟nda para 

birliğinin kurulmasında önemli rolleri olacak bazı konuların düzenlendiğini de 

görüyoruz. Bunlardan ilki sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesini öngören 67. 

madde, diğeri ise ekonomi politikalarında işbirliğinden bahseden 103.maddedir
43

. 

104. maddesi ise; ekonomilerinin iç ve dış dengesini sağlayacak ve paralarına olan 

güveni sürdürecek bir politika izlemelerini istemekte, bu amaçla ekonomi 

politikalarının yaklaştırılması gerektiğini, bunun için de işbirliğinin zorunlu 

olduğunu vurgulamaktadır. Antlaşma'nın 105. maddesi politikaların 

koordinasyonunu sağlamak üzere danışma organı niteliğinde bir Para Komitesi'nin 

kurulmasını öngörmekte, 108.maddesi de dış ödeme sorunlarıyla karşı karşıya 

bulunan üye devletlere yardım edilmesini sağlayacak bir mekanizma getirmektedir. 

109.madde söz konusu mekanizma çalıştırılamaz ise, ilgili üye devletin gerekli 

koruyucu tedbirleri alabilmesine olanak vermekte, ancak bu tedbirlerin Ortak 

Pazar'ın işleyişini aksatmamasına özen gösterilmesini istemektedir. Bu hükümlerin 

yanı sıra, gene Roma Antlaşması'nın 107.maddesi uyarınca, üye devletler 

uygulayacakları döviz kuru politikalarını, Birliğin ortak çıkarlarını ilgilendiren 

konulardan olduğu gerçeğini de gözönünde bulunduracaklardır. Roma 

Antlaşmasında değişiklikler yapan bir yasal metin olan “Avrupa Tek Senedi”, 

20.maddesi ile EPB oluşturulabilmesi için gerekli hazırlıkların yasal temelini 

oluşturmuştur. Söz konusu madde ekonomik ve para politikaları alanında işbirliği 

yapılması için APS deneyiminden faydalanılmasını, bundan da önemlisi bir EPB 
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gerçekleştirilmesi için Roma Antlaşması'nda daha kapsamlı değişiklikler yapılmasını 

öngörmektedir
44

. 

 

Roma Antlaşmasın`da topluluk üyelerinin döviz kurlarını değiştirme yetkisini 

kısıtlayan bir hüküm yoktur. Roma Antlaşması`nda topluluğun parasal konulardaki 

sorumluluğu net değildi. Roma Antlaşması`nda parasal konularda kesin hükümler 

bulunmayışı, bu konuların milli egemenlik haklarıyla olan yakın ilişkisi 

dolayısıyladır. Antlaşmada topluluk üyelerinin döviz kurlarını ayarlama yetkisini 

kısıtlayan hüküm yoktur. Dış ödeme zorlukları ile karşılaşan üyelere verilmesi 

gereken kredilerde bile, topluluğun her üyesinin katkıda bulunması zorunlu değildir. 

Bu şartlar altında topluluk içinde parasal konularda işbirliğine gitmek ve bunda 

başarıya ulaşmak zor olmuştur. 

 

2.3 Tek Pazar Süreci ve Ekonomik ve Parasal Birlik 

 

2.3.1 Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’nda Gümrük Birliğinin 

Kurulması 

 

Zollverein adı verilen tarihteki ilk gümrük birliği, Alman şehir devletleri 

arasında 1834 yılında kurulmuştu. Öte yandan Avrupa Topluluklarından önce aynı 

zamanda AET‟nin kurucuları olan 3 ülke (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) 

arasında gümrük birliği (Benelux  Customs Union) tesis edilmişti. Benelux gümrük 

birliğinde 3 ülkenin hükümetleri tarafından savaş içinde (1944 yılında) gümrük 

birliği anlaşması imzalanmış ve söz konusu anlaşma 1948 yılında yürürlüğe 

girmiştir. 

 

AET‟yi kuran Roma Anlaşması‟nda gümrük birliği için 12 yıllık süre 

öngörülmüştü. Roma Anlaşması 1958‟de yürürlüğe girmişti. Dolayısıyla kurucu 

ülkeler arasında gümrük birliğinin 1 Ocak 1970‟e kadar tesis edilmesi bekleniyordu. 

Ancak gelişmeler daha hızlı bir seyir izledi ve gümrük birliği öngörülen tarihten 18 

ay önce tamamlandı. 
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AB‟ne sonradan katılan ülkeler, kimi ayrıcalıklarla aynı zamanda gümrük 

birliğine de dahil olmuşlardır. Birlik içine girmeden gümrük birliği gerçekleştiren tek 

ülke Türkiye‟dir. Her ne kadar AET ile EFTA arasında İsviçre‟nin referandum 

sonucu katılmayı kabul etmediği Avrupa Ekonomik Alanı anlaşması gereği, gümrük 

birliğinin ötesinde işbirliği gerçekleştirilmişse de bu durum Türkiye‟nin topluluğa 

katılmadan gümrük birliğine giren ülke konumunu değiştirmemektedir. Türkiye-AB 

ortaklık ilişkisinin yetkili organı olan Ortaklık Konseyi‟nin 6 Mart 1995 tarihli kararı 

mucibince Türkiye ile AB(AET) arasında gümrük birliği, 31.12.1995‟te yürürlüğe 

girmiştir. 

 

2.3.2 Ekonomik ve Parasal Birlik 

 

2.3.2.1 Delors Raporu 

 

1988 yılı Haziran ayında Ekonomik ve Parasal Birlik'e ilişkin çalışmalar 

yapmak üzere Hannover'de yapılan Avrupa Konseyi toplantısında dönemin 

Komisyon başkanı Jacques Delors başkanlığında AT Merkez Bankaları Başkanları 

ve bir kısım bağımsız uzmandan oluşan bir komite kurulmuştur. Nisan 1989'da 

komitenin sunduğu ortak raporda parasal birliğin amacı, sermaye hareketlerinin 

tamamen serbest hale getirilmesi, finansal piyasaların tam entegrasyonu, para 

birimlerinin geri dönülemez bir şekilde konvertibilitesinin sağlanması, kurların 

sabitlenmesi ve sonuçta ulusal paraların yerini tek bir para biriminin alması olarak 

tanımlanmıştır
45

. Werner Raporu'ndan sonra Delors Raporu, Avrupa'da Ekonomik ve 

Parasal Birliğin gerçekleştirilmesine yönelik ikinci önemli girişimdir. 

 

Delors Raporu`nda Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) üç aşamada 

gerçekleşmesi öngörülmüştür: 

 

Birinci Aşama : 1 Ocak 1990 tarihinde başlayacak olan birinci aşamada, para 

ve bütçe konularında düzenlemeler ve sermaye hareketlerinin liberasyonu 

sağlanacaktır. Bu uyumu sağlamak için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler 

gerçekleştirilecektir. 
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İkinci Aşama : İkinci aşamada Avrupa Para Enstitüsü'nün kurulması 

amaçlanmıştır. Her üye ülkenin Merkez Bankası'nın temsil edildiği bağımsız bir 

kurum olacak olan Avrupa Para Enstitüsü, para politikasını organize etmekle ve 

ortak politikalarının oluşturulmasında hazırlık yapmakla görevli olacaktır. Avrupa 

Merkez Bankası kurulana kadar, ulusal para politikaları uygulanmaya devam 

edilecektir. Avrupa Para Enstitüsü ayrıca DKM'nin sorunsuz bir şekilde işlemesine 

yardımcı olacaktır. Böylece ulusal para politikalarının ağırlığı giderek azalacaktır. 

 

Üçüncü Aşama:  Son aşamada, milli paraların yerini alacak tek bir "Avrupa 

Parası" nın kullanılması amaçlanmıştır. 

 

26-27 Haziran 1989 tarihinde Madrid'da yapılan Topluluğa üye devlet ve 

hükümet başkanları zirvesinde, hem Delors Raporu onay görmüş, hem de EPB'nin 

ilk aşamasının 1 Temmuz 1990 tarihinde başlaması kabul edilmiştir. Madrid 

Zirvesi'nde İngiltere, Delors Raporu`nu, henüz gündemde olmayan politik birlik 

öngörmesi yüzünden kabul etmemiştir. İngiltere'nin itirazına rağmen Delors 

Raporu'nun ilk aşamasına geçilmiş ve bu konuda bir dizi karar alınmıştır. Bu ülkenin 

itirazı, bundan sonra ikinci ve üçüncü aşamalarda gerekli olacak kurumsal 

değişmeler konusunda engelleme yapabileceğini ortaya koymuştur. Çünkü kurumsal 

değişmeler için karar alınabilmesi oy birliğini gerektirmektedir
46

. 

 

2.3.2.2 Maastricht Kriterleri 

 

Avrupa Parasal Birliği yolunda Maastricht antlaşması önemli bir adımı 

oluşturmuştur.  

 

9-10 Aralık 1991 tarihinde, Maastricht'de toplanan AB Konseyi'ni oluşturan 

12 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Avrupa Birliği Anlaşması üzerinde 

anlaşarak, metni 7 Şubat 1992 tarihinde imzalamışlardır. Anlaşma üye ülkelerin 

parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 
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Antlaşma, bu şekilde oluşturulacak olan bir AB'nin Anayasası niteliğini 

taşımaktadır. Maastricht Antlaşması ile Roma Antlaşması, yeni bazı değişiklik ve 

düzenlemelere uğramıştır. Bu antlaşmanın ortaya çıkması, siyasal ve parasal birlik 

konularında üye devletler arasında uzun süredir yapılmakta olan görüşmelerin bir 

sonucudur. Diğer bir deyişle, bu bir tür uzlaşma metni durumundadır
47

. 

 

Üye ülkeler arasında Delors Raporu ile ilgili tartışmalar Maastricht 

Antlaşması ile sonuçlanmıştır. Maastricht Antlaşması ile Delors Raporu bir 

uygulama zaman planına kavuşturmuştur. Delors Raporu, parasal birliğe üç aşamada 

geçilmesini önermiş, ancak bu aşamaların ne zaman başlayacağını belirlememiş 

sadece üç aşamalı bu sürecin 1 Temmuz 1990'da başlamasını önermiştir. Maastricht 

Antlaşması, ikinci aşamanın 1 Ocak 1994'de başlamasını ve üçüncü aşamaya, en 

erken 1 Ocak 1997'de, en geç 1 Ocak 1999'da geçilmesini öngörmüştür. 1996'da 

Avrupa Konseyi ve aynı zamanda Avrupa Para Enstitüsü tarafından hazırlanacak 

raporlar doğrultusunda, Maliye Bakanları hangi ülkelerin Tek Para'ya geçiş için 

gerekli kriterleri yerine getirdiğini tespit edecektir. Eğer bu kriterleri sağlayan ülke 

sayısı, en az 7'yi bulur ise, Avrupa Konseyi nitelikli çoğunlukla, bu ülkeler için 

üçüncü aşamanın başlatılması konusunda karar alabilecektir. Böyle bir karar 

alınmadığı takdirde en geç, 1 Ocak 1999'da üçüncü aşamaya geçiş sağlanacaktır. 

Ayrıca Maastricht Antlaşması, İngiltere ve Danimarka'nın üyelik koşullarına sahip 

olsalar dahi, parasal birliğe katılmama yolunda aldıkları kararı da tanıyordu. 

 

Maastricht Antlaşması ile, Ekonomik ve Parasal Birliğin son aşamasına geçiş 

öncesinde, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesini teminen 

bazı makro büyüklükler açısından yakınlaşma kriterleri ve buna uyulmaması 

durumunda uygulanacak yaptırımlar tespit edilmiştir. Buna göre; 

 

- Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin 

yıllık enflasyon oranları ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1.5 puanı 

geçmemelidir. 

-  Üye ülke devlet borçlarının Gayrisafi Yurtiçi Hasılasına oranı % 60'ı 

geçmemelidir. 
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- Üye ülke bütçe açığının Gayrisafi  Yurtiçi  Hasılasına  oranı % 3‟ü 

geçmemelidir. 

 - Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem 

itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren üç ülkenin faiz oranını 2 

puandan fazla aşmayacaktır. 

- Son iki yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye devlet parası karşısında 

devalüe edilmiş olmamalıdır. 

 

APB‟ne üye ülkeler bu koşulları yerine getirmedikleri takdirde, nitelikli 

çoğunluk ile Antlaşmada öngörülen dört yaptırımdan biri veya hepsi uygulanacaktır.  

 

Bu yaptırımlar; 

 

• Üye ülkelerin bonolarının sağlıksız olduğu yolunda bir bildiri yayınlanması, 

• Avrupa Yatırım Bankası'nın ilgili ülkeye borç vermemesi, 

• AB'ye faizsiz depozito yatırılması zorunluluğu, 

• Para cezası şeklindedir. 

 

2.4 Euro ve Bankacılık Sistemine Etkileri 

 

Dünya'da yaşanan; küreselleşme, paraların konvertibilitesi, uluslararası 

sermaye hareketleri, finansal serbestleşme, teknolojik ilerlemeler, yeni enstrümanlar, 

likiditenin artması mevzuat uyumlaştırmaları ve mali reformlar AB'de mali sistemin 

temel bir değişimden geçmesine yol açmıştır. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle, AB 

mali sisteminin bütünleşme süreci, piyasaların homojenleşmesi, mali aracılar 

arasında birleşmelerin başlaması ve yeni ürün ve tekniklerin ortaya çıkması ile 

kendini göstermiştir. EPB, AB mali sisteminin bütünleşmesini hızlandırmıştır. 1999 

yılı öncesinde, çeşitli ulusal para birimleri üzerinden işlem yapılması AB mali 

sisteminin bütünleşmesinde önemli bir engel oluşturmuştur
48

. EURO'ya geçişle 

birlikte Avrupa mali sisteminde bazı ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Ulusal mali 

piyasaları belirleyen sınırlar önemini büyük ölçüde kaybetmiştir. Söz konusu 

piyasalar Parasal Birlik çerçevesinde bütünleşme ve tüm EURO bölgesini 
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kapsayacak şekilde genişleme yolundadırlar. Ancak, APB'de 2005 yılına kadar 

tamamen bütünleşmiş mali bir piyasa oluşturulması hedeflenmektedir.  

 

Tek para uygulamasıyla birlikte bankacılık sisteminde rekabet açısından 

farklılaşma sağlayacak olan faktörler; işlemlerdeki etkinlik ( En az maliyetle , en 

yüksek verimi sağlayabilme), müşterilerin taleplerini karşılayabilme becerisi, 

müşterilere ihtiyaç duydukları eğitim, bilgilendirme, danışmanlık gibi destek 

hizmetleri sağlayabilmedir. Ayrıca etkin denetimin ve teknolojik değişikliklere 

uyumun sağlanması ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi sektörün istikrarında 

gerekli olan anahtar faktörlerdir. EURO ile birlikte derinleşen, hacmi artan ve daha 

likit durumda olan bir piyasa geçmiş dönemlere kıyasla daha iyi bir şekilde mali 

şokların üstesinden gelebilecektir. 

 

2.5. Avrupa Birliği’nde Bankacılığın GeliĢimi 

 

Avrupa kıtasında birlik oluşturma fikri 14.yy‟a kadar dayanmakla birlikte, 

Avrupa Birliği ‟nin temelini oluşturan en önemli adımın 1957‟de, Avrupa Kömür ve 

Çelik Topluluğu‟nun altı üye ülkesi (Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, 

Lüksemburg) tarafından imzalanan Roma Anlaşması olduğu söylenebilir. Birliğin 

genişleme süreci, 1972‟de İngiltere, Danimarka ve İrlanda‟nın katılımıyla başlamış 

ve daha sonra 1981‟de Yunanistan ve 1986‟da Portekiz ve İspanya‟nın katılımı ile 

devam etmiştir
49

. 

 

Roma Antlaşması genel görünüş olarak bankacılık ile ilgili hükümler 

taşımamakla birlikte bankacılık faaliyetlerini etkileyen önemli gelişmelere öncülük 

etmiştir. Roma Antlaşmasının ana hedefi; mallar, hizmetler, sermaye ve kişilerin 

serbest dolaşımıdır. Bunun için öncelikle gümrük birliği oluşturularak birliğe giden 

yolda ilk adım atılmıştır. Antlaşmaya göre; “Ekonomik çabaların uyumlu gelişmesi, 

sıkı ilişkilerin ve yaşsam düzeyinin devamlı olarak arttırılması için üyeler arasında 

gümrük ve vergi kısıtlamalarının kaldırılması, üçüncü devletlere karsı ortak ticaret 
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politikası oluşturulması ve sermaye, hizmetler ve kişilerin özgür dolaşımını 

sınırlayan engellerin kaldırılması öngörülmüştür.
50

 . 

 

Başlangıçta gümrük birliği esası üzerine kurulan Avrupa Birliği, Roma 

Antlaşmasının imzalanmasından on yıl sonra 1968‟de gümrük birliğini 

gerçekleştirmiş, üye ülkeler arasındaki ticaretin artması basta döviz kurları olmak 

üzere ekonomik ve parasal birliğin kurulması yönünde bir takım adımların atılmasına 

yol açmıştır. 

 

Roma Antlaşması sermayenin serbest dolaşımı ilkesi dolayısıyla mali sektörü 

de yakından ilgilendirmektedir. Roma Antlaşmasıyla öngörülen para komitesi, 1958 

yılında kurulmustur. Öte yandan parasal birlik konusunda ilk adım sayılabilecek bu 

gelişmeden sonra 1970 tarihini taşıyan Werner Raporu, 1980‟e kadar aşamalı olarak 

gerçekleştirilecek ekonomik ve parasal birlik programını sunmuştur. 1970‟lerdeki 

bunalımlardan sonra yavaşlayan bütünleşme çalışmaları Bremen‟de 1978 yılında 

parasal birliği gerçekleştirmeye yönelik bir plana bağlanmış ve Avrupa para birimi 

olarak European Currency Unit (ECU) kabul edilmistir. Tek para öncesi bankacılıkla 

ilgili “bankalar ve diğer mali kurumların bağımsız faaliyetleri bakımından yerleşme 

serbestisi ve hizmet sunma serbestisi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması” 

hakkında konsey direktifi 1973 yılında ve Birinci Bankacılık Direktifi 1977 yılında 

yayınlanmıştır
51

 . 

 

Kurulusu 1979‟da gerçeklesen Avrupa Para Sistemi, yarattığı Avrupa Para 

Birimi ile önce sabit fakat ayarlanabilir kur sistemini ve dolayısıyla ECU mevduatını 

yaratmıştır. Bu mevduat bankacılık sektöründe, kredi ve döviz piyasalarında 

kullanılarak bir bankalar arası piyasa (İnterbank Market) oluşturulmuştur. Diğer 

taraftan 1982 yılında kurulan ECU Takas Sistemi, bankaların kendi aralarında 

transfer işlemlerini yapmalarını sağlamıştır. Bu transfer işlemleri Avrupa Birliği‟nde 

bankacılık sektörünün alt yapısını oluşturmuştur
52

 . 
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Yaşanan süreç içerisinde 1980‟lere gelindiğinde ise Avrupa Tek Pazarı 

hedefinin gerçekleşmesi için ekonomik ve parasal bütünleşme ile finansal piyasaların 

da entegrasyonunun kaçınılmaz olduğu anlaşılmıştır. Bu amaca yönelik çalışmalar 

Roma Antlaşmasıyla ortaya konmakla birlikte bu konudaki köklü reformlar Avrupa 

Tek Senedi ile yapılmıştır 
53

. 

 

2.6. Avrupa Birliği Bankacılık Mevzuatı 

 

AB Bankacılık Kanununu oluşturan direktifler baslıca beş ayrı baslık altında 

toplanabilir. Bunlardan ilki temel bankacılık mevzuatıdır; Birinci Bankacılık 

Direktifi ve İkinci Bankacılık Direktifi kredi kurumlarının kurulusu ve faaliyetlerini 

düzenleyen temel direktiflerdir. Bu direktiflere göre Türkiye AB üyesi olduğunda, 

merkezi İstanbul‟da bulunan bir Türk bankası AB üyesi ülkelerde de serbestçe 

hizmet sunabilecektir. Bu bağlamda hizmet sunduğu diğer AB üyesi ülkenin 

otoritelerinden faaliyet izni alması gerekmeyecektir. 

 

İkinci başlık altındaki kurallar ise "banka güvenlik çemberi” ile ilgilidir. 

Bankacılık sisteminin kırılgan olduğu ve bankaların iflas edilebileceği bilinen bir 

husustur. Burada belirtilmesi gereken husus, mevzuatın uygulanması sürecinde yer 

alan ülkelerin, ülkelerde bankacılık sektörüne sağlanan yardımların kaldırılması için 

Komisyon‟a etki yapamadıklarıdır. 

 

Üçüncü başlık altında ise, muhasebe ile ilgili kurallar yer almaktadır. AB‟nin 

banka hesapları ile ilgili direktifi tüm üye ülkelerde aynı muhasebe standartlarının 

uygulanmasını sağlamaktadır. 

 

Dördüncü başlık tüketicilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler ile ilgilidir. 

AB‟de konuyla ilgili önemli direktifler bulunmaktadır. Bu direktifler bankalara 

müşterilerin haklarının korunması yönünde önemli sorumluluklar yüklemektedir . 

 

Son başlık olarak kara paranın aklanmasının önlenmesi ile ilgili mevzuat 

bulunmaktadır. 
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Avrupa birliği üyesi ülkelerde bankacılık faaliyetini gösteren ve değişik 

şekilleri olan pek çok banka tipi vardır. Bu nedenle düzenlemelerde banka yerine 

kredi kurumları terimi kullanılmaktadır. Kredi kurumları, mevduat kabul edip bunları 

girişimlere, kamu otoriteleri ve tüketicilere kredi olarak sunan, sermaye işlemlerine 

ilişkin hizmetlerle sigortacılık gibi diğer hizmetleri de sunan kurumlardır
54

 . 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BASEL STANDARTLARI VE TÜRK BANKACILIK SĠSTEMĠNE 

ETKĠLERĠ 

 

3.1. BASEL komitesi ve tarihçesi  

 

Basel Bankacılık Denetim Komitesi, İsviçre‟nin Basel Kentinde yerleşik 

Uluslararası Ödemeler Bankası bünyesinde faaliyet gösteren, gelişmiş ülkelerin 

merkez bankaları ve bankacılık denetim otoritelerinden yetkililerin katılımıyla 

oluşturulan ve bankacılık konusunda istişari mahiyetli olarak uluslararası standartları 

yayımlayan komitedir.  

 

Dünyanın en eski finansal organizasyonu olan Uluslararası Ödemeler Bankası 

17 Mayıs 1930 tarihinde kurulmuştur. Merkezi İsviçre Basel‟ dedir ve Meksika‟ da 

ve Honkong‟ da iki şubesi bulunmaktadır. İkinci dünya savasından sonra Avrupa 

paralarının konvertibilitesini yeniden kazanmasında etkin rol oynamış bir 

kuruluştur
55

.  

 

Genel olarak finansal sektöre, özelde de bu sektör içindeki ayrıcalıklı konumu 

dolayısıyla bankacılığa risk kontrolü ve denetimi alanında, kamu kuruluşlarının, 

uluslararası organizasyonların, bağımsız dış denetim kuruluşlarının uyguladıkları 

çeşitli yöntemler vardır. 

 

Bu yöntemler arasında yer yer farklılıklar olsa da, belli konularda mütabakat 

sağlanarak uluslar arası standartlar oluşturulmuştur. Bu çerçevede ilk değinilmesi 

gereken şüphesiz Bank for International Settlement (BIS)‟in standartlarıdır. BIS, 

bankacılık faaliyetlerine ilişkin riskleri kendi faaliyet çerçevesinde ele alarak 

incelemiş ve bu konuda çalışmalar yapacak özel birimler oluşturulmuştur
56

. Basel 

Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking 

Supervision), BIS bünyesinde kurulan bu çalışma ve birimlerden en önemlisidir. 
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BIS‟ in su anda 49 farklı ülkeden 552 çalışanı bulunmaktadır ve 55 ülkenin 

merkez bankaları BIS‟ e üyedir. Bu ülkeler; Cezayir, Arjantin, Avustralya, 

Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Sili, Çin, 

Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, 

Yunanistan, Honkong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İsrail, 

İtalya, Japonya, Kore, Letonya, Litvanya, Makedonya, Malezya, Meksika, Hollanda, 

Yeni Zelanda, Norveç, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Suudi 

Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, 1sveç, 1sviçre, 

Tayland, Türkiye, 1ngiltere, Amerika ve Avrupa Merkez Bankasıdır
57

. 

 

Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi, BIS bünyesinde, İsviçre‟ nin 

Basel şehrinde 1974 yılı sonlarında kurulmuştur. Komitenin kurulusuna onbir üyesi 

bulunan G-10 ülkelerinin (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, 

Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Amerika) merkez bankaları öncülük etmiştir. 

Komitenin bugünkü üye ülkeleri ise İsviçre, İsveç, Almanya, Amerika, İngiltere, 

Kanada, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, İspanya ve Japonya‟ dır. 

Yılda ortalama dört defa toplanan bu komitenin yaklaşık 25 teknik çalışma grubu 

bulunmaktadır. Basel komitesi G-10 ülkelerinin merkez bankaları guvernörlerine, 

merkez bankalarının sorumlu olmadığı ülkelerde ise yetkili denetim otoritelerinin 

başkanlarına rapor verir. 1988 yılında, komite Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel Capital 

Accord) olarak adlandırılan bir sermaye ölçüm sistemini bankalara duyurdu. Belge 

sermayenin tanımı ve risk ağırlıklarının yapısını kapsayan iki ana bölümden 

oluşmaktaydı. 

 

Bu sistem 1992 yılı sonuna kadar minimum %8 sermaye yeterlilik standardı 

ile kredi riski ölçümü yapılabilmesi için hazırlanmıştı. Bu çalışma 1988 yılından beri 

sadece üye ülkelerde değil, uluslararası alanda aktif bankası olan diğer ülkelerde de 

uygulanmıştır. G-10 ülkesi olmayan pek çok ülkenin denetim otoriteleri ile yakın 

işbirliği sonucunda, komite 1997 yılında etkin bir denetim sisteminin ana planını 

oluşturan “Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipler” (Core 

Principles for Effective Banking Supervision) adlı çalışmayı yayınlamıştır
58

.  
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Komite, üye ülkeler arasında denetim konularında işbirliğine olanak 

sağlayacak bir forum oluşturmayı, daha geniş bir bakış açısıyla da dünya çapında 

denetimin geliştirilmesini, bankacılık denetim kalitesinin artırılmasını 

amaçlamaktadır. Komitenin aldığı kararların yasal bir yaptırımı yoktur; daha çok, 

ülke denetim ve düzenleme otoritelerine detaylı düzenlemeler yapma olanağı 

sağlayacak yol gösterici denetim standartları ve tavsiyeleri niteliğindedir. Ancak 

Komite‟nin yaptığı çalışmalar ortak bir standartla çalışılmasını temin edebilmesi 

nedeniyle gün geçtikçe dünya çapında yaptırımı olan düzenlemeler haline 

gelmektedir.  

 

Basel Komite‟si amaçlarını iki temel prensip üzerine oturtmuştur.:Hiçbir 

yabancı bankacılık kurulusu denetimden kaçmamalıdır ve denetim uygun ölçülerde 

olmalıdır. Bu prensip belge olarak ilk defa 1975 yılında „‟Anlaşma‟‟ (Concordat) 

olarak yayınlanmış, Mayıs 1983‟te „‟Bankaların Yabancı Kuruluşlarının Denetimi  

için Prensipler‟‟ (Principles for the Supervision of Banks Foreing Establishment) 

olarak tamamlanmıştır. Bu belge bankaların yabancı şubeleri, iştirak ve ortakları 

konusunda ulusal ve uluslararası denetim otoritelerinin sorumluluklarının esaslarını 

belirlemektedir. Daha sonra, 1992 yılında anlaşmanın belirli prensipleri minimum 

standartlar olarak formüle edilmiş Temmuz 1992‟de standartlar basılmıştır. Komite 

sürekli olarak bu standartların tam olarak pratikte uygulanması için çalışmaktadır. 

Kasım 1996 da komite karma çalışma grubu ve kıyı bankacılığı merkezlerinde 

denetimciler tarafından bir rapor açıklandı. Raporda; uluslararası bankaların sınır 

ötesi faaliyetlerinin etkin konsolide denetimi konusunda karşılaştıkları engellerin 

aşılması için öneriler anlatılmaktadır. Bu rapor, Haziran 1996 tarihinde Uluslararası 

Banka Denetimcileri Konferansı (International Conference of Banking 

Supervisors:ICBS)‟na katılan yüzkırk ülkeden katılan denetimciler tarafından 

onaylandı. 

 

Son 20 yıl içerisinde denetim-gözetim otoritesi haline gelen B.I.S., sürekli 

yayınladıgı çalısmalar ile bankacılık sektörünün de içinde oldugu dünya finansal 

piyasalarınca kabul gören uluslararası düzenlemelerin mimarı konumundadır
59

.  
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 3.2. Uluslararası Bankalar Ġçin Sermaye Yeterliligi Standartları 

 

Basel sermaye yeterliliği standartlarının ilki 1988 yılında Basel Bankacılık 

Gözetim ve Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) 

tarafından İsviçre‟ nin Basel kentinde yayınlanmıştır. Zamanla bankacılık sisteminin 

gelişmesi ve karmaşıklaşması sebebiyle mevcut standartların ihtiyaçları 

karşılayamaması üzerine komite 1999 yılının Haziran ayında ileride Basel-II 

Standartları olarak adlandırılacak standartları yayınlamıştır. Çalışmamızın bu 

kısmında Basel-I ve Basel-II Sermaye Yeterlilik Standartları açıklanacaktır. 

 

3.2.1. 1988 Basel-I Standartları 

 

1988 Basel Sermaye Uzlaşısı, öncelikle G-10 ülkelerindeki uluslararası 

bankalar için tasarlanmıştır. Ancak bu standart yalnızca G-10 ülkelerindeki uluslar 

arası bankalarca değil diğer ülkelerdeki yerel bankalar tarafından da kabul edilmiştir. 

Standart, yayınlanmasını takiben dünya çapında 100‟den fazla ülke tarafından 

benimsenmiştir
60

. 

 

Komite‟nin çalışmaları sonucunda oluşturulan Basel-I‟in iki önemli amacı 

vardır : (1) Uluslararası bankacılık sisteminin istikrarını güçlendirmek ve 

sağlamlığını arttırmak. (2) Farklı ülkelerde faaliyet gösteren bankalar arasında 

mevcut olan uygulama farklılıklarını gidermek. 

 

3.2.1.1. 1988 Basel-I Standartlarının Ortaya ÇıkıĢ Süreci 

 

Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi, sermaye yeterliliği 

konusundaki düzenlemelerin birbirine yakınlaştırılması amacıyla, 1987 yılında 

sermaye yeterliliği standardı taslağını yayınlamıştır. Taslak, hem G-10 ülkelerine, 

hem de diğer ülkelere incelenmesi ve yorumların Komiteye iletilmesi amacıyla 
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gönderilmiştir. Taslağa ilişkin Komiteye iletilen yorumlar çerçevesinde yapılan 

değişikliklerden sonra metnin son hali oluşturulmuştur
61

. 

 

Basel Sermaye Uzlaşısı, bankaların bulundurmak zorunda oldukları minimum 

sermaye seviyelerinin oluşturulması üzerinde yoğunlaşmıştır. Uzlaşının içeriği dört 

bölümden oluşmaktadır ve özellikle kredi riski üzerine inşa edilmiştir. İlk bölümde 

sermayenin bileşenleri tanımlanmaktadır. Sermaye ana sermaye ve katkı sermayesi 

olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. İkinci bölümde, risklerin 

ağırlıklandırılması ele alınmıştır. Bankaların sermaye yeterliliğinin belirlenmesinde, 

aktiflerin risk derecelerine göre (%0, 10, 20, 50, 100 olarak) ağırlıklandırıldığı bir 

yöntem kullanılmaktadır. Üçüncü bölümde, %8 olarak belirlenmiş minimum standart 

oranın nasıl hesaplanacağı üzerinde durulmuştur ve son bölümde de geçiş sürecine 

ait düzenlemeler yer almaktadır. 

 

Basel I düzenlemesi zaman geçtikçe doğan ihtiyaçlara göre geliştirilmiştir. 

Bunlardan en önemlisi 1994 yılında Meksika, Türkiye gibi ülkelerde ortaya çıkan 

finansal krizlerin niteliği ve etkileri, faiz oranı ve döviz kuru gibi piyasa riski taşıyan 

unsurların da sermaye yeterliliği hesaplamasına katılmasını zorunlu kılmıştır. Bu 

çerçevede 1996 yılında piyasa riski sermaye yeterliliği hesaplamasına dahil edilmiştir 

ancak gelişen bankacılık faaliyetleri ve Basel I kriterlerinin risk hassasiyetinin sınırlı 

olması, yeni bir düzenleme yapılması açısından zorunluluk teşkil etmiştir.  

 

3.3. 1988 Basel-I Standartlarının Eksiklikleri ve Getirilen EleĢtiriler 

 

1988 Basel Uzlaşısı uluslararası piyasalarda faal olan bankalar için önerilmiş 

bir yaklaşımdı. Bu yaklaşım, söz konusu bankaların aktiflerinin risklerini 

ağırlıklandırmak ve bir de buna karşılık gelen asgari sermaye büyüklüğünü saptamak 

için yöntemler önermekteydi. 1988 Basel Uzlaşısı, ilk amaçladığı banka çevresinin 

ötesinde de kabul görmüş ve genelde bankaların sermaye yeterlilik oranlarını artırma 

yönünde olumlu katkı yapmıştır. Ancak zaman içinde ortaya çıkan gelişmeler bu 
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yaklaşımın bazı açılardan yetersiz kaldığı görüsünü kuvvetlendirmiştir. Bu eleştirileri 

aşağıdaki gibi özetleyebiliriz; 

 

-Kredi riskinin ayrıştırılmasının sınırlı olması; 1988 Sermaye Uzlaşısı tüm 

kredi risklerini %0-%20-%50-%100 olmak üzere 4 risk ağırlığına bölmektedir. 

-Kredi riskinin statik ölçülmesi; Sermaye yeterlilik rasyosu için kritik değer 

olarak belirlenen %8 oranı, ülkelerin ve ölçüme dahil kuruluşların değişen 

koşullarına göre esneklik göstermemektedir. 

-Vadenin dikkate alınmaması; Vade, önemli bir risk faktörü olmasına karsın, 

dikkate alınmamaktadır. 

-Karşı tarafın kredi değerliliğine dikkat edilmemesi. 

 

1988 Basel Uzlaşısı ülkelerin, bankaların ve şirketlerin risk ağırlıklarını 

değerlendirmede belli metotları açıklamış, bu metotların eksikleri olduğu, bankalar, 

ülkeler ve şirketler arasında yanlış değerlendirmelere neden olduğu düşüncesi 

oluşmuştur. 

 

1988 Basel Accord‟de firmalara verilen kredilerin risk ağırlığı, firmanın 

kredibilitesine bakılmaksızın yüzde 100 olarak alınmaktaydı. Bu konu uygulamanın 

en eleştiri alan noktalarındandır. Çok riskli bir firmaya sağlanan kredi ile riski çok 

düşük bir firmaya verilen kredi için aynı sermaye ayrılmakta, hatta riski yüksek 

firmanın kar marjı daha yüksek olduğundan riskli firmalara kredi verilmesi, adeta 

teşvik edilmiş olmaktadır. Ayrıca, Basel I kredi ve piyasa riski dışındaki diğer 

riskleri için herhangi bir düzenleme getirmemiştir. 

 

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı Basel Komite‟si 1988 Basel 

uzlaşısındaki görülen eksikleri, hataları gidermek ve zaman içinde dünyadaki 

bankacılık ve finans piyasalarında ki gelişmeleri de göz önüne almak suretiyle yeni 

arayışlara girmiş bunun çalışmalarını yapmıştır. 

 

3.4. Basel–I Standardının Türk Bankacılık Sistemine Etkileri 

 

1988 yılında uygulamaya konulan Basel-I Uzlaşısının hükümlerine Türkiye 

kolaylıkla adapte olmayı başarabilmiştir. Ancak bu hızlı uyumda, öncelikli olarak 
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Uzlaşı‟nın kolay uygulanabilir niteliği büyük etken olmuştur. Ayrıca Basel-I‟in temel 

belirleyicilerinden olan OECD üyesi olup olmama ayrımı Türkiye‟nin uyum sürecini 

oldukça kolaylaştırmıştır. Basel-I‟in küresel bankacılık sisteminin gelişen 

ihtiyaçlarına yeterince hızlı cevap verememesi ve yeni sorun alanları karşısından 

yetersiz kalması, bu düzeyde yeni bir düzenleyici standarda olan ihtiyacı gündeme 

getirmiştir. Basel Komitesi, bu ihtiyaca ve piyasaların dinamik yapısına uygun olarak 

1990‟ların sonundan itibaren yeni bir standart için çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu 

doğrultuda 2004 yılında yeni uzlaşı yayınlanmıştır. Yeni Uzlaşı, eskisine göre 

risklere çok daha duyarlı olmakla birlikte, uygulama süreci açısından çok daha 

karmaşık, maliyetli ve zaman alıcı bir yapıdadır. Ancak yeni uzlaşı, eski uzlaşıda 

kapsanmayan riskleri de kapsayarak küresel çapta etkin bir bankacılık sisteminin 

oluşturulmasını hedeflemektedir. 

 

Basel-I Uzlaşısı, Türkiye açısından değerlendirildiğinde de zamanla 

eksiklikleri belirgin bir şekilde gözlenmeye başlamıştır. Sadece sermaye yeterliliği 

düzenlemesini kapsaması her ne kadar bankacılık sisteminin yapısını güçlendirmede 

etkili olsa da, bankacılık krizlerini önlemek için yeterli değildir. Nitekim Türkiye‟de 

yaşanan krizler de bunu doğrular niteliktedir. Krizlerin kompleks yapıları da bunda 

etkilidir. Tek bir düzenlemeyle krizleri önlemenin mümkün olmadığı bilinmektedir. 

Bunun için belirli düzenlemelerin yanında, makro ekonomik koşulların ve krizlerde 

çok önemli bir unsur olan güven unsurunun sağlanması gerekmektedir. 

 

3.5. Basel-II Yeni Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi 

 

Basel I ortaya çıktığı dönemdeki ihtiyaçları karşılayan, ancak günümüzde risk 

ölçme yapısının yetersizliği nedeniyle eksik kalan bir uygulama haline gelmiştir. Bu 

çerçevede Haziran 1999‟da ilk taslak metni yayımlanan “Basel II Yeni Sermaye 

Uzlaşısı”, daha hassas risk ölçümüne ulaşma amacı taşıyan bir düzenleme olarak 

ortaya konulmuştur. Bankaların kredi riski taşıyan aktiflerini, yeni bir karşı taraf 

sınıflandırmasına tabi tutan düzenleme ile, karşı tarafların kredi değerliliği ön plana 

çıkarılmış, ulusal denetim otoritelerinin denetimlerinin önemi vurgulanmış ve 
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kamuyu aydınlatma gereklilikleri belirlenerek şeffaflık sağlama yolunda adımlar 

atılmıştır
62

. 

 

1988 Basel Uzlaşısı bankanın sahip olduğu sermaye miktarı üzerine 

odaklanırken, Basel-II bankacılık risklerinin ölçümüne ve yönetimine vurgu 

yapmaktadır
63

. Prensipte, Yeni Uzlaşı bankalar tarafından tutulan sermayeyi 

arttırmayı veya düşürmeyi amaçlamamaktadır. Aynı zamanda yasal sermayeyi 

ekonomik sermaye ile daha bağlantılı hale getirmeyi tasarlamaktadır
64

. 

 

Komite, Ocak 2001‟ de 500 sayfalık genişletilmiş ikinci istişare çalışmasını 

yayınlamıştır. Bu çalışmada ise kredi riski, operasyonel risk, riskin azaltılması, 

güvenlik gibi birçok konu ele alınmıştır. Basel-II önerileri finansal sistemde güvenlik 

ve doğruluğa katkıda bulunduklarına inanılan üç destekleyici esas üzerine inşa 

edilmiştir. Bu arada, 1997 yılında yine komite tarafından yayımlanan “Etkin 

Bankacılık Denetimi için Basel Temel ilkeleri” (Basel Core Principles for Effective 

Banking Supervision-BCPs), bir ülkenin bankacılık sisteminin sağlam ve istikrarlı 

olabilmesi için bulunması gereken temel özellikleri ortaya koymaktadır. Bankaların 

Basel-II kriterlerine uyum için çok ciddi harcamalar yapması gerekecektir. Yapılan 

çalışmalar ve tahminler, dünyadaki en büyük 3 bin bankanın Basel II ilkelerinin 

uygulamaları için yapmaları gereken harcamanın yaklaşık olarak 23 milyar euro 

düzeyinde olduğunu göstermektedir. Belçika‟ daki en büyük banka konumundaki 

Fortis Bankası için harcanması gereken meblağ 32 milyon euro olarak belirlenmiş ve 

bu proje için 90 eleman tahsis edilmiştir. İkinci büyük banka olan KBC ise bu 

projeye 75 eleman ayırmış ve milyonlarca euro harcamayı planlamaktadır. Üçüncü 

banka olan Dexia ise 40 eleman ile proje çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Komitenin 1988 uzlaşısını gözden geçirme çalışmasının asıl amacı, sermaye 

yeterliliği mevzuatının uluslararası faal bankalar arasında önemli bir rekabet 

eşitsizliği kaynağı olmasını engellemek ve uluslararası bankacılık sisteminin 

devamlılığını ve sağlıklı işlemesini güçlendiren bir düzenleme oluşturmaktır. 

Komite, gözden geçirilen bu düzenlemenin bankacılık sektörünün daha güçlü risk 
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yönetimi uygulamalarını benimsemesini sağlayacağına inanmakta ve bunu, 

düzenlemenin en büyük yararlarından biri olarak görmektedir. 

 

Basel II‟nin başarısı için aşağıdaki sistemlerin geliştirilmesi önem 

taşımaktadır: 

-Müşteri belirleme sistemi: Müşterileri daha iyi tanıyabilme ve 

değerlendirebilme imkanı vermek üzere, onlar hakkındaki tüm bilgilerin elde 

edilerek islenmesini sağlayacak bir sistemden bahsedilmektedir. 

-Dereceleme Arşivi: Finansal kurumlar sürekli olarak derecelendirdikleri 

müşteriler hakkındaki bilgileri ve reyting sonuçlarını her zaman kullanıma hazır 

tutmak ve dolayısıyla arşivlemek zorundadırlar. 

-Teminat izleme ve değerlendirme sistemi: Finansal kurumların işlemleri 

neticesinde aldıkları teminatların izlenmesi ve devamlı olarak piyasa değerleriyle 

değerlendirilmelerinin sağlanması amacıyla gerekli sistemin kurulması 

gerekmektedir. 

-Stres ve Senaryo Test Sistemleri: Stres testleri ve meydana gelmesi 

muhtemel olaylara yönelik senaryo çalışmalarının sağlanması ve devamlı olarak 

kullanılması amacıyla gerekli sistemlerden istifade edilmesi gerekmektedir
65

. 

 

3.5.1. Basel-II Standartlarının Ortaya ÇıkıĢ Süreci 

 

Basel Komitesi, finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeleri ve Basel-I‟ in 

sermaye yeterliliği ölçümüne ilişkin eksikliklerini dikkate alarak Haziran 1999‟ da 

Yeni Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısına (Basel-II) ilişkin ilk istişari metni 

(Consultative Paper-1) yayımlamıştır. Ardından 2001 yılı basında ikinci istişari 

metin (Consultative Paper-2), nisan 2003‟ te ise üçüncü istişari metin (Consultative 

paper-3) yayımlanmıştır.  

 

Söz konusu istişari metinler, gerek ülke denetim otoritelerinden gerekse 

bankalar ve diğer ilgili taraflardan alınan yorumlar çerçevesinde revize edilerek 

yenilenmiş ve Basel-II‟ ye ilişkin nihai metin Haziran 2004‟ te yayımlanmıştır
66

. 
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Yeni yaklaşımın üç dayanak noktası vardır. Bunlar; asgari sermaye yeterliliği, 

sermaye yeterliliğinin denetimi ve piyasa disiplini‟dir. Asgari sermaye yeterliliği 

konusunda Komite, Basel Uzlaşısı‟ nın bazı bölümlerinde değişikliğe gitmiş, 

özellikle bankaların risk profilinin daha detaylı olarak tanımlanması gereği üzerinde 

durmuştur. Bu bağlamda yapılan bir önemli değişiklik de; riskin, faiz ve operasyon 

risklerini de kapsayacak biçimde daha geniş bir biçimde tanımlanmış olmasıdır. 

Sermaye yeterliliği çerçevesinin ikinci unsuru, “sermaye yeterliliğinin denetimi” 

sürecidir. Bu süreç, Gözetim ve Denetim yetkisinin (supervisory authority) 

bankaların sermaye durumunun, genel risk profilleri ve stratejileri ile uyumlu 

olmasını sağlayacak biçimde denetim yapmasını gerektirmektedir. Bundan beklenen 

ise, Gözetim ve Denetim yetkesinin, bir bankanın sermayesinin riskini karşılamakta 

yetersiz kalması durumunda erken müdahale edebilmesini sağlamaktır. Gözetim ve 

Denetim yetkeleri, bankalardan asgari sermaye yeterliliği oranından daha fazla bir 

sermaye bulundurmalarını talep edebileceklerdir. Bunun yanı sıra yeni çerçeve, 

banka yönetiminin bir iç sermaye değerlendirme süreci geliştirmesi ve bankanın risk 

profili ve çevresi ile doğru orantılı hedefler belirlenmesi gerektiğine de işaret 

etmektedir. Bu içsel risk değerlendirme sürecinde, amaca ve kurallara uygunluğunu 

denetlemekten de yetkelerin sorumlu olması önerilmektedir. 

 

Konunun üçüncü unsuru “piyasa disiplini” dir. Bu başlık altında bir bankanın 

diğer piyasa katılımcıları tarafından durumunun değerlendirilebilmesi ele 

alınmaktadır. Böyle bir değerlendirmenin anlamlı olabilmesi için, bankaların gerekli 

bilgileri, zamanında açıklayacak saydamlıkta olmaları gerekmektedir. Bunun 

sağlanması ise düzenleyici yetkelerin sorumluluğunda olacaktır
67

.  

 

Yeni Sermaye Uzlaşısı, Basel II, üç yapısal bloktan oluşmaktadır: 

 

Birinci Yapısal Blok: Asgari sermaye gereksinimi (bankaların risk türlerine göre 

sermaye gereksinimlerini hesaplama sistemleri anlatılmaktadır).  

 

Ġkinci Yapısal Blok: Denetim otoritesinin gözden geçirilmesi (denetim otoritelerinin 

risk bazlı denetim yaparken dikkate alacakları hususlar belirtilmektedir. Bu aynı 
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zamanda denetime yönelik bankaların yapması gereken faaliyetleri göstermesi 

bakımından önemlidir). 

 

Üçüncü Yapısal Blok: Piyasa disiplini (bankaların şeffaflığını sağlamak amacıyla 

kamuya açıklamaları gereken bilgilere ilişkin asgari unsurların belirlendiği 

bölümdür). 

 

Bu yapısal blokların ayrıntılı açıklamaları ve alt başlıkları sırasıyla şöyledir: 

 

3.5.1.1. Birinci Yapısal Blok 

 

Basel II‟nin ilk bölümünde, bankaların asgari sermaye yeterlilik hesaplama 

kuralları oluşturulmaktadır. Bankaların gerekli sermaye miktarlarının 

belirlenebilmesi için önce kredi, piyasa ve operasyonel risklerinin miktarı farklı 

ölçüm yöntemleri ile ölçülmekte ve ardından gerekli asgari sermaye miktarı 

belirlenmektedir. 

 

Risklerin ölçülmesinde piyasa riskine ilişkin bir yenilik getirilmezken, kredi 

riskine ilişkin olarak tamamen yeni iki yöntem geliştirilmiştir. Bunlar; standart 

yaklaşım ve içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımdır.  

 

Operasyonel riskler ise sermaye yeterliliği hesaplamasına ilk kez dahil 

edilmekte olup, hesaplama yöntemleri temelde basit ve gelişmiş ölçüm yöntemleri 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Basit ölçüm yöntemleri de kendi içinde temel gösterge 

yaklaşımı, standart yaklaşım ve ileri ölçüm yaklaşımı olarak 3 gruba ayrılmaktadır. 

Bankalar sermaye yeterliliği hesaplamasında öngörülen yöntemlerden her risk için 

birini belirleyebilecektir. 

 

Ancak, Basel II dökümanının temel mantığı içinde, basit yöntemler riske 

duyarlılıkları daha az olacağından riskleri olduğundan daha riskli ölçecek şekilde 

kurgulanmışlardır. Dolayısı ile bankalar ölçüm yöntemlerini geliştirme konusunda 

teşvik edilmektedir. 
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Operasyonel Risk 

 

Operasyonel risk bankaların karşılaştıkları en eski risk türüdür. Yeni kurulan 

bir banka kredi işlemleri veya piyasa pozisyonuyla ilgili karar vermeden önce 

operasyonel risklere maruz kalır. Son yıllarda bankalar açısından operasyonel riskin 

öneminin artması, özellikle uluslararası finansal piyasalarda kullanılmakta olan 

ürünler, yöntemler ve teknolojinin oldukça karmaşık bir düzeye ulaşmasından 

kaynaklanmaktadır. Son 20 yıldaki teknolojik atılımlar, finansal piyasaların ve finans 

mühendisliğinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu durum özellikle türev 

ürünleri ve diğer finansal yeniliklerin oluşumunu mümkün kılmıştır. Böylece 

bankaların risk profilini değerlendirme ve aktif olarak yönetme (örneğin hedging-

finansal risklere karşı korunma ve aktif-pasif yönetimi) konusundaki yetenekleri 

gelişmiş ve bu da risk yönetim sürecini (riskleri tanımlama, ölçme, izleme ve kontrol 

etme) çok yönlü ve karmaşık hale getirmiştir. İşlemlerin karmaşıklığıyla beraber 

tamamlanma hızı ve verilere olan ihtiyaç artmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak 

finansal kurumların teknolojik sistemlere ve kilit personele bağımlılığı daha da 

belirginleşmiştir 
68

. 

 

Basel Komitesi tarafından yapılan tanıma göre operasyonel risk, yetersiz veya 

başarısız iç süreçler, insan kaynakları ve teknolojik sistemler nedeniyle ya da dış 

kaynaklı olaylar sonucunda karşılaşılabilecek kayıp riski olarak ifade edilmektedir. 

Bu tanım, operasyon departmanları tarafından gerçekleştirilen arka ofis faaliyetleri 

ile ilgili “operasyon” riskinden çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Operasyonel 

risk, ön ofisten arka ofise kadar ve tüm destek birimlerini de içerecek şekilde 

organizasyonun her biriminden kaynaklanabilecek riskleri kapsamaktadır
69

. 

 

Operasyonel Risk, firmanın operasyonlarındaki diğer risklerle bağlantısı 

olmayan ve çeşitli etkenlerle ilişkili olarak ortaya çıkan olaylarla ilgilidir. Bu olaylar 

bilgisayar arızaları, yazılımdaki yanlışlıklar, yanlış kararlardan sistem arızalarına, 
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personelin kasıtlı sahtekarlıklarından hatalı işlemelere, doğal afetlerden üçüncü 

kişilerin yaptığı hırsızlıklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır
70

. 

 

Genel olarak kredi riski ve piyasa riski dışında kalan tüm riskler olarak 

tanımlanan operasyonel risk, bankaların faaliyetleri sonucu maruz kaldıkları bir risk 

türüdür.  

 

Kurumların karşılaşabileceği operasyonel riskler dört temel kategoride 

sınıflandırılabilir: 

 

Ġnsan kaynaklı riskler: Bu kategoride kötü niyetli hareketler kapsamında, zimmet, 

hırsızlık, programlarda ve sistemlerde yapılan sahtekarlıklar yer almaktadır. Ayrıca 

yetkisiz işlemler, personel hataları, usulsüzlükler, iş kanuna ilişkin uygulamalar, iş 

gücünün çeşitli nedenlerle kesilmesi gibi durumlarda bankada beklenmeyen maddi 

kayıplara yol açabilir. Bu tip operasyonel risklerin artmasında, personelin bilgi ve 

tecrübesinin yetersizliği, motivasyon eksiklikleri, aşırı iş yükü, iş yerinin iş yapmaya 

uygunluğunun kaybolması gibi nedenler etkilidir 
71

. 

 

Süreçlerden kaynaklanan riskler: Operasyonel riske neden olan süreç faktörü, altı 

alt grupta incelenebilir: ödeme ve teslimat riski, belgeleme ve sözleşme riski, banka 

içi ve banka dışı raporlama, satış ve hizmet riski, banka sistem ve varlıklarının 

kontrol edilmemesi, görev tanım ve yetkilerinin belirlenmemesi 
72

.  

 

Sistemden kaynaklanan riskler: İletişim, bilgi, network, donanım ve yazılımla 

ilgili riskler. 

 

DıĢ olaylardan kaynaklanan riskler: Devlet, sektör, fiziksel ortam, doğal 

felaketler, toplum, Üçüncü kişilerin bankaya yönelik sahtekarlık, soygun, kara para 
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aklama, dolandırıcılık vb. faaliyetleri, doğal afetler, terör, savaş gibi felaketler en 

önemli dış kaynaklı risklerdir
73

. 

 

  Operasyonel riskin isletmeler üzerindeki etkisinin artmasına sebep olan temel 

etkenler ise söyle sıralanabilir;  

 

- Artan otomasyon (e-finans, şirket dışından hizmet alma) 

- Hizmetlerin giderek daha spesifik ve global bir hal alması, 

- Yeni finansal ürünlerin daha karmaşık bir yapıya bürünmeleri
74

. 

 

Basel Komitesinin operasyonel riskler için sermaye yeterliliğinin 

hesaplanması yöntemlerine yönelik genel yaklaşımı, “menü” yaklaşımıdır. Menü 

kelimesi basit ve riske duyarsız yöntemlerden, gelişmiş ve riske duyarlı yöntemlere 

kadar farklı gelişmişlik düzeyine sahip bir dizi yöntemin kullanılması anlamına 

gelmektedir  . 

 

Komite, operasyonel risk yasal sermaye yükümlülüğünün hesaplanması için 

üç yöntem önermiştir: 

 

Temel gösterge yaklaşımı (The Basic Indicator Approach) 

Standart yaklaşım (The Standardised Approach) 

İleri ölçüm yaklaşımları ( Advanced Measurement Approaches – AMA) 

 

Temel Gösterge YaklaĢımı 

 

Temel Gösterge yaklaşımında, son üç yıla ait ortalama brüt gelir tutarı risk 

göstergesi olarak kabul edilmekte ve bu tutar uzlaşıda belirlenen bir katsayıyla 

(%15‟lik alfa faktörü) çarpılarak operasyonel risk için sermaye yükümlülüğü 

hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yapılırken brüt gelir tutarının herhangi bir yıl için 
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negatif veya sıfır çıkması halinde o yıla ait değerin hesaplamalarda dikkate 

alınmaması gerekmektedir
75

. 

 

En basit yöntem olan Temel Gösterge Yaklaşımının mantığı bir bankanın 

gelir temin etmek için faaliyette bulunduğu; dolayısıyla, gelir ve operasyonel riskler 

içeren faaliyetler arasında pozitif bir korelasyon olması gerektiği şeklinde ifade 

edilebilir. 

 

Operasyonel riskin bir göstergesi olarak brüt gelirin kullanılması birçok 

eleştiriyi de beraberinde getirmiştir. Bu yönteme yönelik eleştirilerin odaklandığı 

nokta, brüt gelirin operasyonel riskin bir göstergesi olarak kabul edilip edilemeyeceği 

konusudur. Operasyonel riskin niteliği ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda 

brüt gelirin riskin düzeyi hakkında bir bilgi vermesi teorik olarak imkansız 

görülmektedir. Dolayısıyla, bu göstergeye dayalı bir ölçümün de bankanın 

operasyonel riskleri hakkında bilgi vermesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir. 

Bunun yanında brüt gelirin negatif olması halinde nasıl bir uygulama yapılacağının 

belirsiz olduğu eleştirisi getirilmektedir. Bu konuda Komitenin risk göstergesi olarak 

kullanabileceği göstergeler arasında tüm yetersizliklerine rağmen amaca en uygun ve 

her bankaya ortak olarak uygulanabilir olması bu göstergenin benimsenmesini 

sağlamıştır 

 

Standart YaklaĢım 

 

Standart yaklaşımda, bankanın faaliyetleri, sekiz ayrı faaliyet koluna 

bölünerek her bir faaliyet koluna ait sermaye yükümlülüğü hesaplanmaktadır. Her bir 

faaliyet kolundan elde edilen brüt gelir, o faaliyet kolu için operasyonel risklerin 

olası ölçeğini gösteren bir gösterge işlevini görür. Her bir faaliyet kolu için sermaye 

yükümlülüğü, brüt gelir ile o faaliyet kolu için belirlenen katsayının çarpılması ile  

bulunan sermaye tutarlarının toplamından oluşur. Beta ile gösterilen faktör, belirli bir 

faaliyet kolundaki operasyonel risk kayıp deneyimi ile o faaliyet kolu için toplam 

brüt gelir seviyesi arasında sektör çapında mevcut ilişkiyi gösteren bir katsayıdır
76

. 
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Herhangi bir yıl için negatif brüt gelir nedeniyle ortaya çıkabilecek negatif 

sermaye tutarları diğer iş kollarındaki pozitif sermaye tutarları ile herhangi bir kısıt 

olmaksızın netleştirilmektedir. Ulusal denetim otoritelerinin daha muhafazakâr 

yöntemler uygulamaları ulusal tercihlere bırakılmıştır. 

 

Gerek temel gösterge yaklaşımı gerekse de standart yaklaşımda banka içi 

içsel zarar verileri kullanılmamakta, bu durum yapılan hesaplamaların riske 

duyarlılıklarını azaltmaktadır. Basel komitesi söz konusu eksikliği gidermek 

amacıyla temel gösterge yaklaşımı ve standartlaştırılmış yaklaşımdan farklı olarak 

daha karmaşık fakat riske daha duyarlı yöntemler olarak “Gelişmiş Ölçüm 

Yaklaşımları”nı (Advanced Measurement Approach) önermiştir. 

 

Ġleri Ölçüm YaklaĢımı 

 

İleri Ölçüm Yaklaşımında, yasal sermaye yükümlülüğü bankanın kendi içsel 

operasyonel risk ölçüm sistemiyle tespit edilen risk ölçütüne eşit olacaktır. Komite 

böylece bankalara kendi verilerini kullanarak uygun sayısallaştırma ve ölçüm 

yöntemlerini geliştirebilecekleri bir imkan sunmaktadır ve İleri Ölçüm Yöntemlerini 

uygulayan bankaların yeni teknikler geliştirmesi beklenmektedir. İleri Ölçüm 

Yaklaşımının kullanılması denetim otoritesinin onayına bağlamıştır. 

 

İleri ölçüm yaklaşımları için benimsenen önemli bir yaklaşım da, bankalara 

kendilerine en uygun sayısallaştırma ve ölçüm yöntemlerini geliştirebilecekleri bir 

laboratuar imkânı sunmasıdır. Komitenin kendi ifadesiyle “ ileri ölçüm yaklaşımları 

bahçesinde binlerce çiçeğin açmasına imkân veren” bu yaklaşım ile herhangi bir 

yöntem ön plana çıkarılmamak suretiyle yöntemler konusundaki optimum bileşimi 

bankaların kendilerinin belirlemeleri istenmektedir. Komitenin benimsediği 

yaklaşımın olumlu tarafı yeni gelişmekte olan operasyonel risklerin 

sayısallaştırılması alanının daha da gelişmesine imkân sağlaması, olumsuz tarafı ise 

bu yöntemlerin kullanılmasına izin verilmesinde denetim otoritelerine önemli görev 

ve sorumluluklar yüklemek suretiyle denetim otoritelerinin yükünü ağırlaştırmasıdır. 

Komite, bankaların karşı karşıya bulundukları operasyonel riskler için en uygun 

yöntemleri kullanarak risk ölçümünün gerçekleştirilmesini teşvik ederek, ileri ölçüm 
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yöntemleri konusunda denetim otoritelerine bu yöntemlerin güvenilirliğini YB2 

kapsamında ayrıntılı değerlendirmeye tabi tutma sorumluluğu yüklemektedir 

 

İleri ölçüm yöntemlerinin kullanılabilmesi için bankaların dikkat etmesi 

gereken nokta yeterli niteliklere sahip uygun verinin bulunmasındaki zorluklardır. 

Komite, ileri ölçüm yöntemleri ile birlikte ortaya çıkan veri sorunu ile ilgili olarak 

yol gösterici çalışmalarda bulunmuştur. Komite bu amaçla standart yöntemde de 

kullanılan işkollarına ilave olarak bunların alt iş kolları konusunda da bir 

sınıflandırma geliştirmiştir. Ayrıca, operasyonel risk olayları ve risk olaylarının 

gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıkan kayıplara ilişkin sınıflandırmalar 

geliştirmiştir
77

.   

 

Kredi Riski 

 

Kredi riski, bankaya karşı olan yükümlülüklerin zamanında yerine 

getirilmemesi nedeniyle doğabilecek zararlar olarak tanımlanabilmektedir. Bu 

yapısal blokta kredi riskinin hesaplanması için basit, orta ve gelişmiş düzeyde olmak 

üzere farklı yaklaşımlar sunulmaktadır. Komite, bankalara, kredi risklerine ilişkin 

sermaye gereksinimlerini hesaplamak için iki ana yöntem arasında seçim yapma 

imkanı vermiştir. Bu yöntemlerden biri, kredi riskinin bağımsız kredi 

derecelendirmelerine dayanılarak standart biçimde ölçülmesidir. Diğer yöntem ise 

denetim otoritesinin onayını alarak bankaların kredi riski için içsel derecelendirme 

sistemlerini kullanmalarıdır. 

 

Kredi Risk Yönetiminin temel felsefesi "Risk almamak değil", aksine 

“Ölçülebilen kredi riskleri almak” şeklinde olmalıdır. Kredi riskinin ölçümü ise; 

karar organlarının bireysel tercihlerine ve objektif kurallarına göre değil, kurumsal 

hale getirilmiş, objektif parametrelere göre sağlanmalıdır. Ölçülemeyen kredi 

riskinin spekülatif sonuçlar doğuracağı ve gelişmiş yönetim (management) 

tekniklerine uygun olmayacağı bilinmelidir.  

 

                                                 
77
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Oluşan riskin kaynağı borçlunun, borç ödememe veya ödeyememe yada iflas 

etmiş olması nedeniyle kendisinden tahsilat yapılamıyor olmasıdır. Borçlunun bu 

duruma düşmesi kendi yönetim ve politikalarından kaynaklanıyor olabileceği gibi, 

ekonomik durumun genel olarak kötüleşmesi veya olumsuz bir konjonktüre girilmiş 

olması nedeniyle de olabilir
78

. Banka müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine 

uymayarak, yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine 

getirememesinden dolayı, bankanın karşılaştığı durumu ifade etmektedir. Bir borçlu 

tarafından, daha önceden imzalanan karşılıklı anlaşmanın şartları doğrultusunda 

ödenmesi beklenen tutarın, beklenen zamanda ödenmemesi durumu olarak da 

tanımlanabilir. Ayrıca, borçlunun kredi derecesinde meydana gelebilecek ani 

düşüşler de, kredi riski kapsamında değerlendirilmesi söz konusudur. 

 

Kredi Risk Yönetiminin temel hedefi “Pazardaki rekabet gücünü artıracak” ve 

“Sorunlu kredilerin oluşumunda minimizasyon sağlayacak” şekilde bir getiri 

optimizasyonu sağlamak olmalıdır
79

. 

 

Standart YaklaĢım 

 

Standart yaklaşımda kaynakların aktarıldığı karşı taraf esas alınarak 

belirlenen her bir kategoriye göre sabit bir risk ağırlığı bulunmaktadır. Bu 

yaklaşımda riske duyarlılığı arttırabilmek için dış kredi derecelendirme notlarının 

kullanılması öngörülmektedir
80

.  

 

Standart yöntem, Basel I Uzlaşısında tanımlanan risk gruplamasının aslında 

biraz daha detaylandırılmış hali gibi görülebilir. Standart Yaklaşımda risk 

ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan dış kredilendirme notlarına "Rating (Dış 

Derecelendirme) denmektedir. Uluslararası arenada onlarca rating kuruluşu olmasına 

karsın, genel kabul görmüş üç kuruluş; Standard&Poor's, Moody's ve Fitch öne 

çıkmakta ve Basel II'de özellikle S&P‟ nin (Standard & Poor's) rating notları referans 

alınmaktadır. 
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Ġçsel Derecelendirme YaklaĢımı 

 

İçsel derecelendirme yaklaşımları bankalara, kendi derecelendirme 

modellerini kullanma imkanını tanıdığından ve bu sayede temerrüt olasılıklarını 

(probability of Default-PD) belirlemeleri mümkün olduğundan, önemli bir manevra 

alanı sağlamakta ve yaklaşımın uygulanmasında özerklik vermektedir. Buna karşın, 

resmi otorite bankanın içsel derecelendirme yöntemini gözden geçirmek ve 

uygulanabilirliğine onay vermek durumunda olduğundan çok önemli bir sorumluluk 

üstlenmektedir. Özellikle “Basel Temel İlkeleri”ne olan uyumun zayıf olduğu 

gelişmekte olan ülkelerde, içsel derecelendirme yöntemlerinin resmi otorite 

tarafından izlenmesinin ve kontrolünün güçlük yaratabileceği düşünülmektedir
81

  

İçsel derecelendirme yaklaşımlarında esas olan tutarlılıktır. Yaklaşımın esas 

itibarıyla tüm riskli aktiflere ve tüm iş alanlarına uygulanması gerekmektedir. Ancak 

veri kısıtlamaları sebebiyle bankanın aynı anda tüm varlık sınıfları için içsel 

derecelendirme yaklaşımını kullanamaması halinde, Yeni Uzlaşıda düzenleyici 

otoritenin izniyle içsel derecelendirme yaklaşımının aşamalı olarak uygulanması 

olanaklı kılınmıştır. İleri düzey içsel derecelendirme yaklaşımını uygulayan bankanın 

tekrar standart yaklaşıma dönmesi, ancak, bankanın iş alanında önemli değişiklik 

gerçekleşmesi gibi olağan üstü koşullarda ve resmi otoritenin onayı ile mümkün 

olabilmektedir 
82

. 

  

İçsel Derecelendirmeye dayalı yaklaşımda portföy ayırımı, Standart Yaklaşım 

kapsamında belirlenen portföy ayırımından farklılık göstermektedir. 

Bu yaklaşım kapsamında belirlenen temel alacak sınıfları; 

 

• Kurumsal alacaklar 

• Ülke hazine ve merkez bankasından alacaklar 

• Bankalardan alacaklar 

• Perakende alacaklar 

• Hisse senetleridir 
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Piyasa Riski 

 

Bankacılık Denetim ve Gözetim Komitesi, Sermeye Uzlaşısına piyasa riskini 

1996‟da dahil ederek düzenleme yapmıştır
83

. Piyasa riski, karşıt tarafın kredi 

değerliliğinde herhangi bir değişme ile ilgili olmayan fiyat değişiklikleri nedeniyle 

kayıpların olma ihtimali olarak tanımlanır. Piyasa riski kredi güvencesi veya aktif 

değerinde beklenmedik fiyat hareketlenmelerinden dolayı zarar riski içermekte olup 

tahvil, faiz oranları, mal veya dövizde fiyat değişmelerine neden olmaktadır. Başka 

bir ifadeyle piyasa riski, bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda bankalarca tutulan 

pozisyonlarda finansal piyasadaki dalgalanmalar  nedeniyle faiz, kur ve hisse senedi 

fiyat değişmelerine bağlı olarak oluşan faiz oranı riski, hisse senedi pozisyon riski ve 

kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimali olarak tanımlanabilmektedir. 

 

Piyasa risklerinin, hesaplanabilmesi için bankalara iki yöntem önerilmiştir. 

Bunlar: 

 

• Standart Yöntem 

• İçsel Model Yöntemi 

 

Standart metoda göre her risk kategorisi faiz, kur (altın dahil), hisse senedi 

için gerekli sermaye gereksinimi teker teker hesaplanmaktadır. Ardından her bir risk 

kategorisi için ayrı ayrı hesaplanan bu miktarlar toplanarak toplam sermaye 

gereksinimine ulaşılmaktadır. Standart model, portföy halinde tutulan varlıklar ve 

yatırım enstrümanları arasındaki korelasyonu dikkate almamaktadır. 

 

BIS bünyesinde faaliyet gösteren ve bankacılığa ilişkin en iyi uygulamalar 

çerçevesinde Basel Bankacılık Denetim Komitesi‟nin görüşleri çerçevesinde Şubat 

2001‟de yayımlanan Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 

Hakkında Yönetmelikte; piyasa riski ve diğer risk kategorilerinin unsurları 

tanımlanmıştır. Bu bağlamda piyasa riski üç ana başlık altında incelenebilir; 

 

• Kur Riski 
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• Hisse Senedi Pozisyon Riski 

• Faiz Oranı Riski (Alım Satım Portföyü 

Kur Riski, bir ülkenin parasının diğer paralar karşısında değer yitirmesi veya 

kurumun döviz pozisyonunda mevcut yabancı paraların arasındaki değerlerinde 

meydana gelen değişimler neticesinde uğranılacak zarar olarak tanımlanabilir
84

. 

Başka bir ifadeyle, yabancı para cinsinden alacak ve borçların Türk Lirasına karşı 

muhtemel değer değişmesinden doğabilecek zarardır. Bankaların bilanço içi ve dışı 

toplam döviz bazındaki varlık ve yükümlülüklerinin denk olmaması durumunda 

meydan gelen bu risk türü Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin döviz piyasalarında 

yaşanan dalgalanmaların çok yüksek olması nedeniyle bankacılık sistemi üzerinde 

büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 

 

Hisse Senedi Pozisyon Riski, Bankalar, bazen temettü ve sermaye kazancı 

sağlamak, bazen de likiditesi yüksek menkul kıymetlerde kalmak amacıyla hisse 

sentlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım boyunca hisse sentlerinin fiyatlarında düşme, 

dolayısıyla yatırımcının (banka veya aracı kurum) zarar etme olasılığı vardır. Hisse 

senedi pozisyon riski, bankalarca portföylerinde tutulan hisse senedi 

pozisyonlarındaki finansal dalgalanmalardan kaynaklanan riskler nedeniyle, 

bankaların zarar etme ihtimalini ifade eder. 

 

Faiz Oranı Değişim Riski, Bankalar için en klasik risklerden birisi olan faiz 

oranı değişim risklerinden; bankanın pazarladığı ürünlerin fiyatlarında meydana 

gelen değişimlerden dolayı, beklenen veya tahmin edilen karda meydana gelen 

azalmalar anlaşılır. Faiz riski, faiz oranlarındaki değişmeler nedeniyle bankanın alım 

satım, satılmaya hazır ve üzerinden faiz taşıyan teminata konu menkul kıymetlerin 

pozisyonlarına bağlı olarak etkileneceği zarar ihtimalidir. Bu risk herhangi bir 

yatırımdan beklenen getiriyi pozitif veya negatif bir şekilde etkilemektedir 
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3.5.1.2. Ġkinci Yapısal Blok 

 

İkinci yapısal blok, bankanın risk yönetimi yaklaşımının denetim otoritesinin 

incelemesi sürecini tanımlamaktadır. Bu blokta, bankaya ve denetçi otoriteye özel 

görevler yüklenmektedir. Bankanın yönetim kuruluna ve yöneticilerine yüklenen 

görevler sayesinde, iç kontrol ve diğer kurumsal yönetişim ilkelerinin 

güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İkinci Yapısal Blok‟da komite tarafından risk 

yönetimi rehberliği, denetimsel şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda banka 

riskleriyle ilgili denetimsel gözden geçirmenin anahtar prensipleri ele alınarak 

incelenmektedir
85

.  

 

Uzlaşıda yer alan denetim otoritesinin incelemesi süreci, yalnızca bankaların 

faaliyetlerindeki tüm risklerinin sermaye ile desteklenmesinin değil bankaların 

risklerini izlemesi ve yönetmeleri esnasında daha iyi risk yönetimi tekniklerini 

geliştirmelerini ve kullanmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Denetimsel 

inceleme süreci, bir içsel sermaye değerlendirme süreci geliştirilmesini ve bankanın 

risk profili ve kontrol ortamı ile uyumlu sermaye hedeflerinin belirlenmesinde banka 

yönetiminin sorumluluğunu benimsemektedir. Uzlaşıda, banka yönetimi bankanın 

esas asgari sermaye yükümlülüğünün ötesinde, risklerini desteklemek amacıyla 

yeterli düzeyde sermaye bulundurması sorumluluğunu taşımaya devam etmektedir. 

 

İkinci yapısal blokta, bir yanda banka toplam risklere karşı sermaye 

yeterliliğini değerlendirmekte, diğer yanda ise düzenleyici otorite bankanın risk 

değerlendirmesini gözden geçirerek, birinci yapısal blokta hesaplanan sermayenin 

ötesinde daha fazla sermayeye gerek olup olmadığını belirlemektedir. Bankanın, 

birinci yapısal blokta kullandığı yaklaşımların doğasına ve karmaşıklığına uygun bir 

risk değerlendirmesini gerçekleştirmesi, ikinci yapısal bloğa tam uyum açısından 

oldukça önemlidir. Basel Komitesi, söz konusu uyumun sağlanabilmesi için yol 

gösterici dört ana ilke belirlemiştir. 
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Prensip: İkinci Yapısal Blok‟un ilk prensibi, bankaların, sermaye yeterliliğini kendi 

risk profilleri ile bağlantılı olarak değerlendirmeye yönelik bir sürece ve sermaye 

düzeyinin ikame ettirilmesine ilişkin bir stratejiye sahip olmalarını gerektirmektedir. 

Bankalar, maruz kalmış oldukları tüm önemli riskleri sistematik ve objektif bir 

biçimde tanımlamaya, ölçmeye, raporlamaya ve bu riskler karşılığında sermaye 

bulundurmaya imkan verecek ayrıntılı bir sisteme sahip olmalıdır. Birinci Yapısal 

Blok altında bütünüyle yer almayan veya açık biçimde belirtilmeyen; kredi 

yoğunlaşması, yapısal faiz oranı riski, likidite riski, iş riski, strateji riski ve itibar 

riski gibi riskler İkinci Yapısal Blok kapsamında ele alınmalıdır. Banka harici 

faktörlerin de (ekonomik dalgalanmalar gibi) İkinci Yapısal Blok sürecinde yer 

alması gerekmektedir. 

 

Böyle bir sermaye yeterliliği değerlendirme sürecinin, özellikle hali hazırda 

risklerini her bir risk bazında münferiden yöneten ve bunlara ilişkin sermaye 

yeterliliğini bir bütün halinde değerlendirmeye imkan verecek yöntemlerden yoksun 

olan bankalar için bazı zorluklar yaratması muhtemeldir. Bu itibarla, Basel–II‟nin 

uygulanmasına hazırlık sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin olarak denetim 

otoriteleri ile bankaların diyalog içerisinde olmaları özellikle önemli olacaktır. Bu 

tarz bir karşılıklı etkileşim, bankalara sermaye yeterliliğine ilişkin içsel süreçlerinin 

zorluk derecelerini ayarlama hususunda yardımcı olacaktır. 

 

İzleme ve raporlama ve İç kontrolün gözden geçirmesi, 5 önemli unsuru vardır: 

 

• Yönetim kurulu ve üst yönetimin gözetimi: Bankanın risk alma kapasitesinin 

belirlenmesi ve bankanın risk düzeyi ile ilişkili sistemini ilişkilendiren bir çerçeve 

oluşturulmasından, izlenmesinden iç kontrollerin ve iç kontrollere ilişki prosedürlerin 

oluşturulmasından bankanın yönetim kurulu sorumludur.  

 

• Güvenilir sermaye değerlendirmesi: Bankanın risklerinin belirlenmesi, belirlenen 

risklerin ölçülmesi ve raporlanması ile sermaye yeterliliğini risklilik düzeyi ile 

ilişkilendiren bir süreçtir. 

 

• Risklerin kapsamlı değerlendirilmesi: Bankaların karşı karşıya kaldığı kredi riski, 

operasyonel risk, piyasa riski, bankacılık işlemleri faiz oran riski, likidite riski ve 
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itibar, strateji gibi diğer risk gruplarının sermaye değerlendirme sürecinde tek tek ele 

alınarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

• İzleme ve raporlama: Banka risklerini izleyebilmek için gerekli altyapı ve sistemi 

oluşturmalı ve bu sayede değişen risk profilinin sermaye yeterliliğini nasıl 

etkileyebildiğini izleyebilmekte ve raporlayabilmektedir. 

• İç kontrolün gözden geçirmesi: Bağımsız iç ve dış denetçiler tarafından sistem 

denetlenir. Banka sermayesinin sınırın altına düşmemesi için gerekli müdahaleler 

denetim otoriteleri tarafından yapılmalıdır. 

Prensip: “Denetim otoriteleri, bankaların kendi içsel sermaye yeterliliği 

değerlendirmeleri ve stratejileri ile birlikte yasal sermaye yeterliliğini izleme ve 

sağlama kabiliyetlerini de incelemeli ve değerlendirmelidir. Denetim otoritesi bu 

süreçten tatmin edici sonuç elde edemediğinde gerekli tedbirleri almalıdır
86

.” 

Bankalar hem mali kesim hem de ekonominin geneli açısından çok önemli olduğu 

için, bankacılık sektöründeki sorunlar ve krizler de ekonominin geneline çok çabuk 

yayılabilmektedir. Bu çerçevede bankaların denetimi ve denetlemeler sonucunda 

gerekli önlemlerin alınması çok önemli bir husustur
87

. Bu bağlamda gözetim ve 

denetim otoriteleri, bankaların sermaye yeterliliği değerlendirme sistemleri ile 

stratejilerinin yeterliliğini gözden geçirmeli, bankanın dahili sisteminin yeterli 

bulunmadığı durumlarda gerekli tedbirleri almalıdır. 

Denetim otoriteleri, bankanın sermaye değerlendirme sisteminin tatmin edici 

bulunmaması durumunda ne tür yaklaşımlarda bulunacaklarını belirlemelidirler. 

Yaklaşımların hiyerarşik sıralaması, tespit edilen zayıflıkların önem derecesini ifade 

etme özelliğine sahip olmalıdır. Bu yaklaşımlar, bankadan risk yönetim ve iç kontrol 

sisteminin güçlendirilmesinin istenmesi, bir sermaye yenileme programının 

uygulanmasının istenmesi, banka faaliyetlerinin ve temettü dağıtımının 

sınırlandırılması ve ek sermaye konulmasının istenmesi gibi tedbirleri 

kapsamaktadır. Denetim otoritelerine tüm bu seçenekleri yasal olarak kullanabilme 

olanağı sağlanmalıdır 
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Prensip: Üçüncü prensipte, asgari sermaye yeterliliği rasyosunun 

tutturulamamasının yanı sıra gerekli durumlarda bankalarda asgari sermaye 

tutulmasının talep edebileceği hususu belirtilmektedir
88

. Normal bir faaliyet 

sürecinde, bankaların aktivitelerinin tipi ve hacmi değişebilir. Bu değişim, bankaların 

risk profilleri, dolayısıyla da sermaye yeterlilik oranları üzerinde olumsuz etki 

yaratabilir. Gerek piyasa koşullarının gerekse de bankanın genel durumunun olumsuz 

olduğu dönemlerde sermaye artırımının maliyetinin yüksek olacağı gerçeğinden 

hareketle denetim otoriteleri, bankaların asgari düzenleyici sermaye miktarının 

üzerinde bir sermaye ile çalışmalarını beklemeli ve bunu sağlayacak tedbirleri 

uygulamalıdır. 

Prensip: Denetim otoritesi, bankaların risk profiline göre belirlenen sermayelerinin 

asgari seviyenin altına düşmesini engellemek için erken müdahalede 

bulunabilmelidir. Otorite sermaye seviyesi korunamadığında veya tekrar yerine 

konulamadığında bankadan hızlı düzeltici tedbirlerin alınmasını istemelidir. 

 

Otoriteler, bankaların yukarıda belirtilen prensiplere ilişkin eksikliklerinin 

olduğunu tespit etmeleri durumda bir dizi tedbire başvurmalıdırlar. Bu tedbirler; 

bankaya yönelik gözetimin derinleştirilmesi, temettü ödemesinin sınırlandırılması, 

bankadan sermaye yeterliliğinin yeniden tesis edilmesi yönünde bir plan 

hazırlanmasının istenmesi yada derhal sermaye arttırmasının talep edilmesi olabilir. 

 

II Yapısal Blok kapsamında 4 prensipten görüldüğü üzere denetimsel gözden 

geçirme süreci ile birlikte önce bankalara ve daha sonra denetleyici otoriteye önemli 

sorumluluklar getirilmektedir. Önce bankanın kendisi, bulundurması gereken, ihtiyaç 

duyulan sermaye düzeyini ve buna ilişkin stratejileri belirleyecek, daha sonra 

denetleyici otorite tüm bunları gözetimi ve denetimi altında tuttuktan sonra 

gerektiğinde tedbirler alabilecek ve bankadan daha fazla sermaye tutmasını 

isteyebilecektir. Komite denetleyici otoritenin gözetim ve denetim süreçlerinde 

sorumluluklarını şeffaf ve hesap verebilir şekilde yerine getirmesini öngörmektedir. 

Denetim otoriteleri bankaların içsel sermaye değerlendirmelerinde kullanılacak 

kıstastları ve prosedürleri kamuya açık bir şekilde açıklamalıdır. 
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Etkili denetimin sağlanabilmesi için denetim otoritesinin diğer ekonomik 

kurum ve kuruluşlarla büyük bir işbirliği içinde bulunması büyük önem arz 

etmektedir. Komite, özellikle karmaşık uluslararası bankacılık gruplarının sınır ötesi 

denetimi için denetim otoriteleri arasında etkin işbirliğini sağlanmasını 

amaçlamaktadır. 

 

3.5.1.3. Üçüncü Yapısal Blok 

 

Üçüncü Yapısal Ayak, piyasa disiplini, banka yönetiminin yapacağı 

açıklamalar doğrultusunda piyasa disiplininin sağlanmasını teşvik etmektedir. Bu 

çerçevede, bankaların piyasaya yapması gereken açıklamalar ortaya konmuştur. 

Böylece bankaların daha şeffaf bir yapı kazanmaları amaçlanmaktadır. Piyasa 

oyuncularının bankanın risk profilini ve sermaye yeterliliğini anlaması için banka 

tarafından net, doğru açıklamalar yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu 

açıklamaların bankaların birinci ve ikinci yapısal bloklarda aldığı kararları inandırıcı 

kılması ve piyasaya güven vermesi gerektiği belirtilmiştir
89

 . 

 

Bankalar karşılaştıkları risklerin ölçümünde ve dolayısıyla sermaye 

gerekliliğinde özel yaklaşım veya metodolojiler kullanmaktadırlar. Komite, kamuya 

bu çerçevede açıklama yapılmasının sağlanmasının, piyasaya bankanın riskleri ile 

ilgili bilgilendirmede etkin bir araç olduğuna inanmaktadır
90

.  

 

Üçüncü Blokta, bankaların kamuoyuna ne tür bilgileri ne şekilde 

açıklayacakları, başka bir ifade ile bankaların kendi finansal durumlarını ilgili 

kesimlere ne şekilde rapor edeceklerinin çerçevesi belirlenmiştir. Sermaye yapısı, 

portföy yapısı ve riskler dikkate alınarak, sermaye yeterliliği (grup bazında ve iştirak 

konumundaki her banka için), kredi riski, hisse senedi şeklinde yapılan yatırımların 

riski, kredi riskini azaltma teknikleri, piyasa riski, menkul kıymetleştirme riski ve 

faiz riski gibi bilgilerin açıklanması istenmektedir
91

. 
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Üçüncü Yapısal Blok‟un gelişmiş piyasalarda öngörülen amaca hizmet 

edebileceğinden kuşku duymamakla birlikte, piyasaların yeterince gelişmemiş 

olduğu ülkelerde sağlayacağı katkının ister istemez sınırlı olacağı düşünülmektedir 

92
. 

 

3.6. Basel-I Ve Basel-II UzlaĢılarının Farklılıkları 

 

Basel-I uzlaşısı yayınlandıktan sonra birçok ülke tarafında uygulamaya 

konulmuş ve uluslararası arenada finansal bütünlüğü sağlayan bir standart olmuştur. 

Ancak zamanla yeniliklere adapte olamaması ve belirli katı kurallara bağlı olması 

standardın yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Bu bağlamda Basel-I‟deki 

eksiklikleri giderecek yeni bir standart oluşturulmuştur. Basel-II olarak adlandırılan 

bu standart eskisine oranla riske çok daha fazla duyarlıdır. Bu iki standart arasındaki 

farklılıkların ana bağlıkları şöyledir
93

: 

 

Basel I temel kredi riski olarak OECD üyeliğini esas almıştır. Bankaların 

farklı faaliyet alanlarının olduğu göz ardı edilmiş ve bütün bankalar tek tip olarak 

görülüp riskin hesaplanmasında bu şekilde değerlendirilmiştir. Basel II de kredi 

riskinin ölçümünde otorite tarafından basit, orta ve gelişmiş düzeyde olmak üzere üç 

farklı yaklaşım sunulmuştur. Komite bankalara kredi risklerine ilişkin sermaye 

gereksinimlerini hesaplamak için iki ana yöntem arasında seçim yapma imkanı 

vermiştir. Bu yöntemlerden biri, kredi riskinin bağımsız kredi derecelendirmelerine 

dayanılarak standart biçimde ölçülmesi diğeri ise, denetim otoritesinin onayını alarak 

bankaların kredi riski için içsel derecelendirme sistemlerini kullanmalarıdır 

 

Basel-II‟de, kredi riski krediyi alan tarafların derecelendirme notlarına göre 

belirlenmektedir. Basel-II‟de yer alan bazı yöntemler bağımsız derecelendirme 

şirketleri tarafından verilen derecelendirme notlarını kullanırken, bazı ileri 

yöntemlerde bankacılık denetim otoritesi iznine tabi olmak üzere bankaların kendi 
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değerlendirmelerine dayanarak verdikleri derecelendirme notları dikkate 

alınmaktadır. 

 

Basel-I‟de sadece kredi ve piyasa riskleri için sermaye zorunluluğu 

bulunmaktadır. Basel-II‟de ise bu risklere ilave olarak operasyonel riskle ilgili 

sermaye yükümlülüğü de yer almaktadır. 

 

Basel I de kredi riskinin ölçülmesinde perakende kredi ayrımı yapılmazken, 

Basel II‟ de perakende krediler ayrıca değerlendirilmektedir. Perakende krediler 

kapsamına gerçek kişiler ve KOBİ‟ler girmektedir. Gerçek kişilere yönelik bireysel 

krediler haricinde, bir firmaya yapılan kredilendirmenin perakende kredi 

sayılabilmesi için iki ön koşul ileri sürülmektedir. Bunlardan ilki, bir firmanın 

bankadan alacağı kredinin toplamının 1 milyon Euro‟nun altında olması, diğeri ise 

firmanın yıllık satış hasılatının 50 milyon Euro‟nun altında olmasıdır. Bu şartlardan 

en az birini sağlayan şirketler KOBİ olarak kabul edilmektedir. Perakende krediler 

%100 yerine %75 risk ağırlığı üzerinden değerlendirileceği için bir bankanın 

perakende (KOBİ) kredisi ne kadar fazla ise maliyeti o oranda düşecektir. Böylece 

Basel II ile birlikte KOBİ kavramı da önem kazanmıştır. Ayrıca yerel derecelendirme 

şirketlerinin KOBİ‟lere vereceği kredi dereceleri bankalar tarafından KOBİ‟lere 

verilecek kredilerde kullanılacaktır
94

. 

 

Basel-II, bankaların sermaye yeterliliklerini kendilerinin değerlendirmesini 

istemekte, ayrıca hem sermaye yeterliliği hem de bankanın kendisini değerlendirme 

sürecinin bankacılık denetim otoritesi tarafından denetlenmesi ve değerlendirilmesini 

talep etmektedir. 

 

3.7. Türk Bankacılık Sisteminde Basel-II’ ye Uyum ÇalıĢmaları  

 

Basel Komitesinin sermaye yeterliliğine ilişkin yeni düzenlemesi (Basel-II) 

hakkında bankacılık sisteminin bilgilendirilmesi, söz konusu düzenlemeler 

konusunda bankacılık sisteminin görüşlerinin dile getirilmesi ve ortak bir strateji 

belirlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği‟ nde bankaların temsilcileri ve 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkililerinin katılımıyla Mart 2003 

tarihinde Basel-II Yönlendirme Komitesi oluşturulmuştur. 

 

Bankacılık sektörünün Basel-II düzenlemesine hazırlanması amacıyla Komite 

tarafından oluşturulan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 

kamuoyuna açıklanan Basel-II yol haritasındaki süreçlere ilişkin olarak Yönlendirme 

Komitesi koordinasyonunda çalışmak üzere çeşitli konularda görev alan alt çalışma 

grupları oluşturulmuştur. 

 

2005 yılının Mayıs ayında BDDK tarafından Basel II‟ye geçiş sürecine ilişkin 

bir yol haritası açıklanmıştır. Bu yol haritasına göre bankalar, 2007 yılında standart, 

2009 yılında ise gelişmiş yöntemlerle Basel II uygulamasına geçecek şekilde 

hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Bankacılık sektörünün tamamı Basel 

II‟ye yönelik hazırlıkların tamamlanması yönünde yoğun bir tempoda çalışmalarına 

devam etmektedir 

 

Basel II uygulamasının başlaması ile karşılaşılacak yeni durum bazı yararları 

beraberinde getirmekle birlikte, önemli dezavantajları  ve zorlukları da içermektedir. 

Bu durum ilgili kesimlerin ciddi bir hazırlık sürecine girmesine neden olmuştur. 

Düzenleyici kurumlar ile birlikte bankalar bu süreçte rol alan ana faktörler olarak 

hem kendi işleyişlerinin yeniden yapılandırılması, hem de isletmelerin 

bilinçlendirilmesi aşamasında önemli görevler üstlenmektedir
95

.  

 

3.8. Türk Bankacılık Sisteminin Basel-II’ ye GeçiĢ Süreci 

 

Basel-II‟ ye geçiş sürecinde yapılan çalışmalardan birisi ilgili kurumların 

biraraya gelerek koordineli bir şekilde bu sürecinin yürütülmesidir. Bu amaçla, 

BDDK, Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, TBB ve çeşitli banka yetkililerinin 

katılımı ile Basel II Koordinasyon Komitesi, bunun bir bağlantısı olarak da sadece 

BDDK bünyesinde bulunan ilgili birimlerin katılımı ile Basel II Proje Komitesi 

oluşturulmuştur. İlgili komiteler geçiş sürecine kadar sistemi ve bu uygulamadan 
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etkilenecek birimleri hazırlamak için gerekli olan yol haritasının ne olması 

gerektiğini ve ne şekilde uygulanacağını belirlemeyi hedeflemektedir
96

. 

 

Türk Bankacılık Sistemi Basel II stratejisinde aşağıda yer alan şu noktalara 

dikkat etmelidir
97

.  

 

•  Basel II, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından hem fırsat hem de yeni 

çabaların gerektiği bir alan olarak değerlendirilmektedir. 

 

• Alternatifi ortaya konulabildiği sürece, Basel II ne zorunludur ne de 

vazgeçilmezdir. Ancak, gelişmekte olan ülkeler açısından bazı güçlükleri içerisinde 

barındırmasına ve geçisin maliyetli olmasına rağmen, Yeni Uzlaşı küresel finans 

sektörünün yeni bir düzenleme standardı niteliğindedir ve uyum sağlayamamanın 

maliyeti de yüksek olabilecektir. 

 

•  Basel II, gelişmiş ülkelerin önerileriyle oluşturulmuş olsa bile, bir uzlaşma metni 

olması sebebiyle gelişmiş ülkeler için de bir geçiş maliyeti içermektedir. Basel II 

finansal sektörün daha istikrarlı olmasına katkı sağlayacaktır. Ancak finansal suçları, 

yolsuzlukları ve banka iflaslarını engellemeye tek başına yeterli olmayacaktır. 

Dolayısıyla, Basel II‟nin de ötesinde çabalar her zaman geçerli olacaktır. 

 

• Birinci yapısal bloktaki hesaplamaların karmaşıklığı ve özellikle ileri düzey 

yaklaşımların gerektirdiği veri standartları, bazı bankalar tarafından kısa vadede 

uyarlanması sürecinde sıkıntılarla karşılaşılacağını ortaya koymaktadır. Ancak, bütün 

sorunlara rağmen Basel II‟ye geçiş konusunda kararlı davranılmasının, uzun vadede 

tüm finansal sektöre olumlu yansımalarının olması beklenmektedir 

 

Sektörün Basel II‟ye geçişinin zamanlaması konusunda hassas bir dengenin 

tutturulması gerekmektedir. Erken geçiş ve yetersiz uygulama ileride yapılacak 

FSAP değerlendirmelerinde Türkiye‟yi olumsuz etkileyebilecek ama geç kalınması 

da uluslararası finans sistemine olan uyumun maliyetini artırabilecektir. Zira 
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uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Basel II‟nin uygulanıp uygulanmadığını 

nasıl dikkate alacakları belirsizdir. 

 

Avrupa Birliği‟nin yeni direktifi “konsolidasyon yapan denetim otoritesi” 

kavramını gündeme getirmektedir. AB‟ye üye ülkelerin büyük bir bankası ileri düzey 

yaklaşımlar için kendi ülkesinde onay alabilir ve bu husus Türkiye açısından 

bağlayıcı olabilir. Dolayısıyla, ana ülke ve ev sahibi ülke arasındaki ilişkiler 

konusuna ağırlık verilmelidir. 

 

3.9. Basel II’nin Ekonomik Etkileri 

 

3.9.1. GeliĢmekte Olan Ekonomiler Üzerindeki Etkisi  

 

Basel II‟nin Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerin finans sektörünü iki 

açıdan etkilemesi gündemdedir. Birinci etki, yabancı sermaye akımı alan bir ülke 

Basel II‟yi hemen uygulamaya koymasa bile, ulusal piyasalara yabancı sermaye 

sunan uluslararası finans oyuncularının, mevcut yaklaşımlarını Basel II ile uyumlu 

hale getirmeleri beklenilmesidir. Uluslararası finans oyuncuları, borçluların (hazine, 

ulusal banka ve şirketlerin) derecelendirme notlarını OECD üyeliğine bakmaksızın 

dikkate alacağından, mevcut düzenleyici ortama göre daha fazla etki oluşacağı ileri 

sürülmektedir. 

 

İkinci etkinin ise, ulusal bankaların da Basel II‟ye geçmesiyle yine borçluların 

derecelendirme notuna ihtiyaç duymaları veya ulusal bankaların içsel derecelendirme 

yaklaşımlarını kullanmaları halinde ortaya çıkması beklenmektedir. Bu hususlar ise 

borçlunun borçlanma kapasitesini ve bankanın ayırması gereken yasal sermaye 

tutarını etkileyecektir. Meydana gelebilecek toplam etkinin; yerli ve yabancı 

kreditörler tarafından kullanılan yaklaşımlar, ulusal tercihler, makro ekonomik 

koşullar, büyüme potansiyeli ve ülkenin coğrafi konumu nedeniyle üstlendiği 

jeopolitik riskler gibi birden fazla faktör tarafından eşanlı olarak belirleneceği 

düşünülmektedir
98

. 
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Basel II‟nin gelişmekte olan piyasalara istikrarı sağlayıcı faydaları olacağı 

düşünülmektedir. Basel I‟de sermaye sorumluluklarında uzun vadeli borçlanma ile 

kısa vadeli borçlar arasındaki keskin ayrım, özellikle gelişmekte olan piyasalarda 

borçlanma açısından bazı çarpık teşviklere yol açmıştır. Yeni kurallar, mali bunalım 

zamanlarında, gelişmekte olan piyasalar için istikrarı bozucu etki yapabilecek olan 

kısa vadeli borç verme konusundaki bu teşvikleri ortadan kaldıracağı 

düşünülmektedir. 

 

Basel II‟nin uluslararası çapta benimsenmesi daha güçlü risk yönetim 

uygulamalarının gelişmekte olan piyasa ülkeleri dahil olmak üzere bütün ülkelere 

yayılması yönünde bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Son olarak Basel II 

Uzlaşısının gelişmekte olan ülkeler için uygulanması kolay ve ucuz bir süreç 

olmayacaktır. Sürecin aceleye getirilmemesinin adım adım yapılmasının periyodik 

olarak banka krizlerinden zarar görmüş olan gelişmekte olan ülke ekonomileri için 

yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

3.9.2. Basel II ve Bankacılık Sistemine Etkisi 

 

Basel komitesinin çalışmaları temel olarak bankalarda risk yönetimine 

odaklanmakta ve bankacılık sisteminde bilinçli bir risk yönetimi kültürü 

oluşturulmasını amaçlamaktadır. 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 birimi 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 yükümlülüklerle teşviklerin ve uyumluluğun 

artırılması amaçlanmaktadır. 

 

Basel II düzenlemesinin bankacılık sistemine etkileri 5 temel başlık altında şu 

şekilde de açıklanabilir: 

 

1. Bankalarda risk yönetimi kültürü ve etkinliği artacaktır. 

2. Risk odaklı kredi fiyatlamasının önemi artacaktır. 
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3. Kredinin tahsis edilmesi aşamasında derecelendirme sistemlerinin uygulaması ve 

önemi artacaktır. 

4. Bankalar aracılık faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getireceklerdir. 

5. Basel II teknik seviyesi yüksek bir düzenleme olduğundan insan kaynaklarına ve 

teknolojik bilgi işlem alt yapısına ciddi yatırımlar yapılması gerekecektir. 

 

Basel II düzenlemesinin bankalar açısından en önemli noktalarından birisi, bu 

düzenlemenin uygulanmasının bankalara getireceği önemli düzeydeki maliyettir. Bu 

alanda yapılan çalışmalara ve tahminlere göre; dünyadaki en büyük üç bin bankanın 

Basel II ölçütlerinin uygulamaları için yapmaları gereken harcamanın yaklaşık olarak 

23 milyar Euro seviyesinde olduğunu işaret etmektedir. Basel II ölçütlerinin 

uygulanmasına hazırlık yapmak amacıyla yalnızca Avrupa bankalarının 2002 

yılından 2006 yılına kadar geçen dört yıllık sürede 20 milyar ile 30 milyar Euro 

arasında değişen harcama yapacakları tahmin edilmektedir. 

 

Basel II kriterleri ile ülkemizde ve dünyada bugüne kadarki bankacılık ve 

kredi verme tekniklerinde köklü bir değişim söz konusu olacaktır. Yeni sermaye 

düzenlemesinin bankalara yeni maliyetler yüklemesi beklenmekle birlikte daha etkin 

risk yönetimi ve uluslararası piyasalarda daha güvenli ve etkin bankacılık 

faaliyetlerini sürdürmesi amaçlanmaktadır
99

. 

 

Basel II'ye uyum sürecinde zorluk yaşayan, adapte olamayan bankaların 

konsolidesi ya da tasfiyesi yanında finansal yapısını güçlendirmeyi planlayan 

bankaların bu konuda bir adım önde ve sermaye yapıları çok daha güçlü olan yabancı 

bankalarla birleşme sürecini de hızlandıracaktır
100

. 

 

Basel II ile birlikte ülke risk ağırlığının %100 olması sebebiyle Hazine 

tarafından ihraç edilen aynı risk ağırlığına sahip tahvil, bono, eurobond ve diğer 

                                                 
99
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100

 Mustafa Atiker, “Basel I ve Basel II”, Konya Ticaret Odası Etüd AraĢtırma Servisi, Sayı:2005-

41/08, 2005, s.14   
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borçlanma senetlerine yatırım yapan yerli ve yabancı bankalara asgari %8 oranında 

sermaye yükümlülüğünü de beraberinde getirecektir
101

. 

 

Basel II düzenlemesi, 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. Türk sermayelerinin yasal sermaye gereksinimlerindeki artış, yabancı 

bankalar karşısında rekabet dezavantajı yaratabilecektir. 

 

Basel II hükümlerinin uygulanması ile birlikte bugüne kadar kredi teminatı 

olarak kabul edilen müşteri çek-senetleri ile ortak ve grup şirketi kefaletlerinin 

teminat değerliği kalmayacaktır. 

 

3.9.3. Basel II’nin Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Etkisi 

 

Ülkemizde bankacılık sisteminin sorunlarını özetlemek gerekirse temelde 

bankaların sermaye yetersizliği, ekonomik ve siyasi güven bunalımı, düşük aktif 

kalitesi ve ölçek küçüklüğü, etkin olmayan risk yönetimidir
102

. Bu bağlamda, Basel 

II‟nin Türk Bankacılık sistemi üzerindeki etkileri önem arz etmektedir. Bir düşünce 

olarak ortaya atıldığı ilk yıllardan başlayarak, Avrupa Birliği oluşum sürecinde 

finansal bütünleşme çabalarına özel bir önem verilmiştir. Finansal bütünleşmenin 

sağlanabilmesinin çok önemli bir parçası olan ulusal bankacılık sektörlerinin 

birbiriyle uyumlaştırılması konusunda yıllar boyunca önemli adımlar atılmıştı
103

 . 

 

                                                 
101
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 Müge İşeri, Son Finansal Krizler Ertesinde Türkiye’de Bankacılık, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 

2004,  s.95 
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Dağıtım A.Ş., 2007, s.76 
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Basel II düzenlemesinin Avrupa Birliği‟ne uyarlanması Sermaye Gereksinimi 

Yönergesi (Capital Requirements Directive-CRD) ile gerçekleştirilmektedir. Basel II 

ile aynı içeriğe sahip olan yönergenin kapsama alanı Basel II‟ye göre daha geniş 

tutulmuştur. Basel II sadece uluslararası aktif bankalara uygulanacak iken, CRD tüm 

mevduat kabul eden kuruluşlarla yatırım firmalarının sermaye yeterliliğini 

düzenleyen bir mevzuat olarak karşımıza çıkmaktadır. CRD, Basel II‟den farklı 

olarak bir yasal zorunluluk yaratacağından, Avrupa Parlamentosu‟nda oylanarak 

kabul edilmesi gerekmektedir. Basel II düzenlemesine uyum, Avrupa Birliği‟ne 

uyum sürecinde kaçınılmaz olarak Türk Bankacılık Sistemi‟nin karşısına çıkacak bir 

konudur. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizler, reel sektör ve finans sektörünün ne 

kadar iç içe olduğuna bir kez daha dikkat çekmiştir. Ekonomik krizler neticesinde 

birçok bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)‟na aktarılması, dikkatleri 

finans sektörüne çekmiş ve yaşanan krizlerle beraber etkileşime çok açık ve sığ olan 

finans piyasamızda risk yönetiminin ne denli önemli olduğu daha da net 

anlaşılmıştır. Para ve sermaye piyasaları istikrarlı olan gelişmiş ülkelerde, kredi riski 

en önemli risk olarak algılanırken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kredi riski 

yanında piyasa riskleri bankaları ciddi zararlarla karşı karşıya bırakabilmektedir.  

 

Basel II sektörünün Türk bankacılık sektörüne olası etkilerinin birkaçını şu 

şekilde özetleyebiliriz: 

 

-Bankaların ticari ve kurumsal nitelikteki müşterilerinin kurumsallaşma sürecinde 

olumlu bir gelişme yaşanmasına yardımcı olarak, bankaların aktif kalitesinin 

gelişmesine yardımcı olacaktır. 

 

-Bankaların müşteri portföy tercihleri, kredibilitesi yüksek derecelendirmesi iyi, 

sağlam firmalar yönünde değişecek, kredi derecelendirmesi iyi olan firmalara 

ortalama kredi faiz oranından daha düşük oranda kredi kullandırılması söz konusu 

olacaktır. 

 

-Risk yönetiminin etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayarak, çağdaş risk 

yönetimi teknikleri geliştirecektir. 
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-Bankaların kriz yönetimine verdikleri önemi artıracak çeşitli kriz senaryolarına 

uygun risk yönetimi anlayışını geliştirmelerine de yardımcı olacaktır. 

-Bankaların organizasyonel yapıları ve örgüt semaları Basel II‟ye uygun hale 

getirilecektir. 

-Basel II hükümlerinin uygulanması ile birlikte bugüne kadar kredi teminatı olarak 

kabul edilen müşteri çek senetleri ile ortak ve grup şirketi kefaletlerinin teminat 

değerliliği kalmayacaktır. 

 

Kurumsal krediler içinde KOBİ‟lere ilişkin farklı risklerin göz önünde 

bulundurularak bu isletmelere kullandırılan kredilerin diğer büyük firma 

kredilerinden ayrılması ve büyük firmalara göre daha az sermaye ayrılmasını 

gündeme getirecektir. 
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SONUÇ  

 

1988 yılında uygulamaya konulan Basel-I Uzlaşısının hükümlerine Türkiye 

kolaylıkla adapte olmayı başarabilmiştir. Fakat bu hızlı uyumda, öncelikli olarak 

Uzlaşı‟nın kolay uygulanabilir niteliği büyük etken olmuştur. Ayrıca Basel-I‟in temel 

belirleyicilerinden olan OECD üyesi olup olmama ayrımı Türkiye‟nin uyum sürecini 

oldukça kolaylaştırmıştır. Basel-I‟in küresel bankacılık sisteminin gelişen 

ihtiyaçlarına yeterince hızlı cevap verememesi ve yeni sorun alanları karşısından 

yetersiz kalması, bu düzeyde yeni bir düzenleyici standarda olan ihtiyacı gündeme 

getirmiştir. Basel Komitesi, bu ihtiyaca ve piyasaların dinamik yapısına uygun olarak 

1990‟ların sonundan itibaren yeni bir standart için çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu 

doğrultuda 2004 yılında yeni uzlaşı yayınlanmıştır. Yeni Uzlaşı, eskisine göre 

risklere çok daha duyarlı olmakla birlikte, uygulama süreci açısından çok daha 

karmaşık, maliyetli ve zaman alıcı bir yapıdadır. Ancak yeni uzlaşı, eski uzlaşıda 

kapsanmayan riskleri de kapsayarak küresel çapta etkin bir bankacılık sisteminin 

oluşturulmasını hedeflemektedir. 

 

Basel-I Uzlaşısı, Türkiye açısından değerlendirildiğinde de zamanla 

eksiklikleri belirgin bir şekilde gözlenmeye başlamıştır. Sadece sermaye yeterliliği 

düzenlemesini kapsaması her ne kadar bankacılık sisteminin yapısını güçlendirmede 

etkili olsa da, bankacılık krizlerini önlemek için yeterli değildir. Nitekim Türkiye‟de 

yaşanan krizler de bunu doğrular niteliktedir. Krizlerin kompleks yapıları da bunda 

etkilidir. Tek bir düzenlemeyle krizleri önlemenin mümkün olmadığı bilinmektedir. 

Bunun için belirli düzenlemelerin yanında, makro ekonomik koşulların ve krizlerde 

çok önemli bir unsur olan güven unsurunun sağlanması gerekmektedir. 

 

 2005 yılının Mayıs ayında BDDK tarafından Basel II‟ye geçiş sürecine ilişkin 

bir yol haritası açıklanmıştır. Bu yol haritasına göre bankalar, 2007 yılında standart, 

2009 yılında ise gelişmiş yöntemlerle Basel II uygulamasına geçecek şekilde 

hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Bankacılık sektörünün tamamı Basel 

II‟ye yönelik hazırlıkların tamamlanması yönünde yoğun bir tempoda çalışmalarına 

devam etmektedir 
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Basel II uygulamasının başlaması ile karşılaşılacak yeni durum bazı yararları 

beraberinde getirmekle birlikte, önemli dezavantajları  ve zorlukları da içermektedir. 

Bu durum ilgili kesimlerin ciddi bir hazırlık sürecine girmesine neden olmuştur. 

Düzenleyici kurumlar ile birlikte bankalar bu süreçte rol alan ana faktörler olarak 

hem kendi işleyişlerinin yeniden yapılandırılması, hem de isletmelerin 

bilinçlendirilmesi aşamasında önemli görevler üstlenmektedir.  

 

Basel-II‟ ye geçiş sürecinde yapılan çalışmalardan birisi ilgili kurumların 

biraraya gelerek koordineli bir şekilde bu sürecinin yürütülmesidir. Bu amaçla, 

BDDK, Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, TBB ve çeşitli banka yetkililerinin 

katılımı ile Basel II Koordinasyon Komitesi, bunun bir bağlantısı olarak da sadece 

BDDK bünyesinde bulunan ilgili birimlerin katılımı ile Basel II Proje Komitesi 

oluşturulmuştur. İlgili komiteler geçiş sürecine kadar sistemi ve bu uygulamadan 

etkilenecek birimleri hazırlamak için gerekli olan yol haritasının ne olması 

gerektiğini ve ne şekilde uygulanacağını belirlemeyi hedeflemektedir. 

 

Türk Bankacılık Sistemi Basel II stratejisinde aşağıda yer alan şu noktalara 

dikkat etmelidir.  

 

•  Basel II, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından hem fırsat hem de yeni 

çabaların gerektiği bir alan olarak değerlendirilmektedir. 

 

• Alternatifi ortaya konulabildiği sürece, Basel II ne zorunludur ne de 

vazgeçilmezdir. Ancak, gelişmekte olan ülkeler açısından bazı güçlükleri içerisinde 

barındırmasına ve geçisin maliyetli olmasına rağmen, Yeni Uzlaşı küresel finans 

sektörünün yeni bir düzenleme standardı niteliğindedir ve uyum sağlayamamanın 

maliyeti de yüksek olabilecektir. 

 

•  Basel II, gelişmiş ülkelerin önerileriyle oluşturulmuş olsa bile, bir uzlaşma metni 

olması sebebiyle gelişmiş ülkeler için de bir geçiş maliyeti içermektedir. Basel II 

finansal sektörün daha istikrarlı olmasına katkı sağlayacaktır. Ancak finansal suçları, 

yolsuzlukları ve banka iflaslarını engellemeye tek başına yeterli olmayacaktır. 

Dolayısıyla, Basel II‟nin de ötesinde çabalar her zaman geçerli olacaktır. 
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• Birinci yapısal bloktaki hesaplamaların karmaşıklığı ve özellikle ileri düzey 

yaklaşımların gerektirdiği veri standartları, bazı bankalar tarafından kısa vadede 

uyarlanması sürecinde sıkıntılarla karşılaşılacağını ortaya koymaktadır. Ancak, bütün 

sorunlara  rağmen  Basel II‟ye geçiş konusunda kararlı davranılmasının, uzun vadede 

tüm finansal sektöre olumlu yansımalarının olması beklenmektedir 

 

Sektörün Basel II‟ye geçişinin zamanlaması konusunda hassas bir dengenin 

tutturulması gerekmektedir. Erken geçiş ve yetersiz uygulama ileride yapılacak 

FSAP değerlendirmelerinde Türkiye‟yi olumsuz etkileyebilecek ama geç kalınması 

da uluslararası finans sistemine olan uyumun maliyetini artırabilecektir. Zira 

uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Basel II‟nin uygulanıp uygulanmadığını 

nasıl dikkate alacakları belirsizdir. 

 

Avrupa Birliği‟nin yeni direktifi “konsolidasyon yapan denetim otoritesi” 

kavramını gündeme getirmektedir. AB‟ye üye ülkelerin büyük bir bankası ileri düzey 

yaklaşımlar için kendi ülkesinde onay alabilir ve bu husus Türkiye açısından 

bağlayıcı olabilir. Dolayısıyla, ana ülke ve ev sahibi ülke arasındaki ilişkiler 

konusuna ağırlık verilmelidir.. 

 

Basel II‟nin Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerin finans sektörünü iki 

açıdan etkilemesi gündemdedir. Birinci etki, yabancı sermaye akımı alan bir ülke 

Basel II‟yi hemen uygulamaya koymasa bile, ulusal piyasalara yabancı sermaye 

sunan uluslararası finans oyuncularının, mevcut yaklaşımlarını Basel II ile uyumlu 

hale getirmeleri beklenilmesidir. Uluslararası finans oyuncuları, borçluların (hazine, 

ulusal banka ve şirketlerin) derecelendirme notlarını OECD üyeliğine bakmaksızın 

dikkate alacağından, mevcut düzenleyici ortama göre daha fazla etki oluşacağı ileri 

sürülmektedir. 

 

İkinci etkinin ise, ulusal bankaların da Basel II‟ye geçmesiyle yine borçluların 

derecelendirme notuna ihtiyaç duymaları veya ulusal bankaların içsel derecelendirme 

yaklaşımlarını kullanmaları halinde ortaya çıkması beklenmektedir. Bu hususlar ise 

borçlunun borçlanma kapasitesini ve bankanın ayırması gereken yasal sermaye 

tutarını etkileyecektir. Meydana gelebilecek toplam etkinin; yerli ve yabancı 

kreditörler tarafından kullanılan yaklaşımlar, ulusal tercihler, makro ekonomik 
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koşullar, büyüme potansiyeli ve ülkenin coğrafi konumu nedeniyle üstlendiği 

jeopolitik riskler gibi birden fazla faktör tarafından eşanlı olarak belirleneceği 

düşünülmektedir. 

 

Basel II‟nin gelişmekte olan piyasalara istikrarı sağlayıcı faydaları olacağı 

düşünülmektedir. Basel I‟de sermaye sorumluluklarında uzun vadeli borçlanma ile 

kısa vadeli borçlar arasındaki keskin ayrım, özellikle gelişmekte olan piyasalarda 

borçlanma açısından bazı çarpık teşviklere yol açmıştır. Yeni kurallar, mali bunalım 

zamanlarında, gelişmekte olan piyasalar için istikrarı bozucu etki yapabilecek olan 

kısa vadeli borç verme konusundaki bu teşvikleri ortadan kaldıracağı 

düşünülmektedir. 

 

Basel II‟nin uluslararası çapta benimsenmesi daha güçlü risk yönetim 

uygulamalarının gelişmekte olan piyasa ülkeleri dahil olmak üzere bütün ülkelere 

yayılması yönünde bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Son olarak Basel II 

Uzlaşısının gelişmekte olan ülkeler için uygulanması kolay ve ucuz bir süreç 

olmayacaktır. Sürecin aceleye getirilmemesinin adım adım yapılmasının periyodik 

olarak banka krizlerinden zarar görmüş olan gelişmekte olan ülke ekonomileri için 

yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

Ülkemizde bankacılık sisteminin sorunlarını özetlemek gerekirse temelde 

bankaların sermaye yetersizliği, ekonomik ve siyasi güven bunalımı, düşük aktif 

kalitesi ve ölçek küçüklüğü, etkin olmayan risk yönetimidir. Bu bağlamda, Basel 

II‟nin Türk Bankacılık sistemi üzerindeki etkileri önem arz etmektedir. Bir düşünce 

olarak ortaya atıldığı ilk yıllardan başlayarak, Avrupa Birliği oluşum sürecinde 

finansal bütünleşme çabalarına özel bir önem verilmiştir. Finansal bütünleşmenin 

sağlanabilmesinin çok önemli bir parçası olan ulusal bankacılık sektörlerinin 

birbiriyle uyumlaştırılması konusunda yıllar boyunca önemli adımlar atılmıştı . 

 

Basel II sektörünün Türk bankacılık sektörüne olası etkilerinin birkaçını şu 

şekilde özetleyebiliriz: 
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-Bankaların ticari ve kurumsal nitelikteki müşterilerinin kurumsallaşma sürecinde 

olumlu bir gelişme yaşanmasına yardımcı olarak, bankaların aktif kalitesinin 

gelişmesine yardımcı olacaktır. 

 

-Bankaların müşteri portföy tercihleri, kredibilitesi yüksek derecelendirmesi iyi, 

sağlam firmalar yönünde değişecek, kredi derecelendirmesi iyi olan firmalara 

ortalama kredi faiz oranından daha düşük oranda kredi kullandırılması söz konusu 

olacaktır. 

 

-Risk yönetiminin etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayarak, çağdaş risk 

yönetimi teknikleri geliştirecektir. 

 

-Bankaların kriz yönetimine verdikleri önemi artıracak çeşitli kriz senaryolarına 

uygun risk yönetimi anlayışını geliştirmelerine de yardımcı olacaktır. 

 

-Bankaların organizasyonel yapıları ve örgüt semaları Basel II‟ye uygun hale 

getirilecektir. 

 

-Basel II hükümlerinin uygulanması ile birlikte bugüne kadar kredi teminatı olarak 

kabul edilen müşteri çek senetleri ile ortak ve grup şirketi kefaletlerinin teminat 

değerliliği kalmayacaktır.  

 

Kurumsal krediler içinde KOBİ‟lere ilişkin farklı risklerin göz önünde 

bulundurularak bu isletmelere kullandırılan kredilerin diğer büyük firma 

kredilerinden ayrılması ve büyük firmalara göre daha az sermaye ayrılmasını 

gündeme getirecektir. 
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