
Geçtiğimiz haftalarda köşe
yazımda tavuk gübresi ile
çevre kirliliği yaratan tavuk

çiftliklerinden bahsetmiştim.
Aralarında öyle tavuk çiftlikleri
vardı ki nereye şikayet edersen
et, ne yazarsan yaz umurlarında

değildi. Aylarca çevre kirliliği yaratıp semt sakinleri-
ni salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakıyorlar, o
yörenin belediye ve çevre yetkilileri ise bu konulara
seyirci kalıyorlar düşüncesindeydim. Nedir bu yasa
tanımazlık bilemem! Bildiğim bir şey varsa toplu-
mun maruz kaldığı kötü kokular, haşereler, bakteri-
ler... İzmir’in güzelim doğa harikası ilçesi Urla'da son
iki yıldır bir çiftliğin 'tavuk gübresi üreteceğim' diye
yaydığı gübrelerden Urla ve çevre yöreleri kara
sinek istilasına uğramıştı. 

HAF TA NIN YIL DI ZI

Ekonomik Çözüm Gazetesi Yayın ve
Araştırma Komitesi "Haftanın Yıldızı"
olarak PUMA Ülke Satış Müdürü

Necdet Celal Güner'i seçti.
PUMA bünyesinde Operasyon ve İş
Geliştirme Müdürlüğü yapan, markanın tecrü-
beli ismi Necdet Celal Güner, 2005 Yılından

beri PUMA bünyesin-
de sırasıyla Satış
Geliştirme Yöneticiliği,
PRS Müdürlüğü,
Operasyon ve İş
Geliştirme Müdürlüğü
görevlerini başarıyla
üstlendi. 
Haziran ayından itiba-
ren PUMA Ülke Satış
Müdürü olarak atanan
Güner, Marmara Üni-

versitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümün-
den mezun oldu. Yüksek lisansını Galatasaray
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde
yaptı. Necdet Celal Güner iyi derecede
İngilizce ve Fransızca biliyor.

Çö züm le me

A.Ye ner 
Öz ke sen

De va mý 9. say fa da

İstenirse oluyormuş;
sıra Akhisar'da…

Necdet Celal GÜNER
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sayfa 2’deMeltem İnce

Kadın istihdamında
eğitimin rolü

sayfa 9’daHarun UYSAL

Köylü
perişan

sayfa 2’deSerpil KAHRAMAN AKDOĞU

Haziran ayı
enflasyon sürprizi 

ve beklentiler

İhracatçılar, pozitif
ayrımcılık istedi

Internetin artık elektrik ve su gibi bir ihtiyaç
halini aldığı günümüzde mobil internetin

de önemi gün geçtikçe artıyor.
Google’ın Emea Bölgesi Mobil Ürün
Çözümleri Yöneticisi Robbie Douek, “1
milyar insan internete mobil cihazlar-
dan giriyor, bu dünyaya ayak uydura-

mayan kaybeder” diyor.
gomo.com.tr sitesinin 6 ana kriter

üzerinden yaptığı değerlendirmede;
www.ekonomik-cozum.com.tr:
İlk olarak 5 saniye olarak önerilen sayfa yük-
leme hızını 0.32 saniye gibi rekor sayılabile-
cek bir sürede geçti.
Doğru sayfa ve resim boyutlandırması, Baş par-
mak dostu tıklanabilir bağlantılar, Yeterince
açık gezinme seçenekleri ve Arama işlevine
kolaylıkla erişim alanlarında tam puan aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, karşılarına çıkan
sorunları , Türkiye Bankalar Birliği ve
Eximbank ile paylaştı TİM pozitif ayrımcılık
istedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihra-
catçıların bankacılık sektöründe, başta
finansman olmak üzere, yaşadığı sorunları
karşılıklı konuşmak üzere Türkiye Bankalar
Birliği ve Eximbank yöneticilerini ağırladı.
İhracatçılar, bankalardan Basel 2 düzenle-
melerinin uygulanmasında ihracatın finans-
manında sıkıntı yaşanmaması için ihracatçı-
lar için pozitif ayrımcılık talebinde bulundu.
İhracatçılar, Eximbank tarafından sağlanan
limitlerin komisyon oranlarının düşürülmesini,
yeni teşvik paketi ile Doğu ve Güneydoğu'da
firmalara bölgesel ayrım yapılmadan kredi
verilmesi gerektiğini belirttiler.

Akbank yeni bir kredi
imkanı sunuyor 

Akbank, Türk Eximbank “Kısa Vadeli İhracat
Kredisi Sigortası” programı kapsamında ihra-
cat alacakları için firmalara yeni bir finansman
imkanı sunuyor.

Türkiye'nin 1 numaralı 
marka tescil firması Adres Patent'ten

Ekonomik Çözüm
mobil web sitesi,
google'ın mobil 
site testlerinden 
tam puan aldı

6 ana 
kriter

üzerinden

tam puan

Menemen Gökovası Mevkii’nde kurulan
Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi, 920 bin metrekare mevcut arazisi ve
genişlemeye müsait yapısıyla ilk ve tek plastik
ihtisas sanayi bölgesi oldu.

lk ve tek plastik ihtisas 
sanayi bölgesi kuruluyor
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Basel-II düzenlemeleri 1
Temmuz 2012 tarihinden iti-
baren uygulanmaya başladı.
Peki, Basel-II yürürlüğe gir-
mesiyle beraber neler getire-

cek? Ekonomik Çözüm’ün
manşetlerinde sıklıkla  yer
alan Basel uygulamaları bu
kez Ekonomik Çözüm yazarı
Doç.Dr. C.Coşkun Küçük-
özmen tarafından detaylarıy-
la ele alınıyor. 
Basel-II, amacı, diğer ülke-
lere kıyaslandığında
Türkiye’deki durumu gibi

konuların ele alındığı
dosya,bankacılık ürünlerini
değerlendiren herkes tara-
fından ilgiyle okunmalı.
Basel-II’ye niçin ihtiyaç
duyulmuştur?  Basel-I hangi
konularda ihtiyaçlara yanıt
vermede yetersiz kalmıştır?
Basel-II, yeni ve farklı olan
neler getirmiştir?

Fırsat ve tehlike
aynı anda kapınızda

BASEL-II VE TÜRK 
BANKACILIK SİSTEMİ
Doç. Dr. C.Coşkun Küçüközmen Basel- II Türk
Bankacılık sistemini ve ilgili kesimleri nasıl etkile-
yeceğinin yanıtını şöyle veriyor: “Bu konuda eli-
mizde bulunan en önemli bilgi BDDK tarafından
yapılan Sayısal Etki Çalışmaları. Bu çalışmalarla
bankalar “Basel-II’ye bugün geçmiş olsanız bilan-

çonuz/portföyünüz bundan nasıl etkilenir sorusuna
yanıt aranıyor. BDDK bankalardan Mart 2010
dönemine ait konsolide veriler kullanılarak, ser-
maye yeterlilik rasyoları ve bileşenlerini hem mev-
cut sermaye yeterliliği düzenlemelerine göre hem
de BDDK tarafından açıklanan Basel-II düzenleme
taslaklarına (Standart Yaklaşıma) göre raporlama-
ları talep etmiştir. Basel-II düzenleme taslaklarına
göre yapılacak raporlamalarda tüm bankalarca

kredi riskine ilişkin Standart Yaklaşım, piyasa riski-
ne ilişkin Standart Metot ve operasyonel riske iliş-
kin Temel Gösterge Yöntemi kullanılarak raporla-
ma yapılması zorunlu tutulmuştur. Bu metotlar
Basel-II’de öngörülen en temel ve basit metotlar-
dır. Bunların dışında “modele dayalı hesaplama
yöntemleri” mevcut olup bankalarımız düzenleme
ve raporlama anlamında bu yöntemlere henüz
tabi değildir.”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş: “9 yıl önce Türkiye’ye kruvaziyer ile 500 bin
civarında ziyaretçi gelmişken, sadece İzmirde 2003’te
3 bin olan yolcu sayısı geçen yıl 600 bine çıktı. Bu da
sadece İzmirde kruvaziyer truzminin başarısıdır” dedi.
Dünyaca ünlü kruvaziyer şirketlerinin en üst düzeydeki
yöneticileri  “Seatrade Türk Kruvaziyer Forumu” çerçeve-
sinde İzmir'de biraraya geldi. Seatrade ve İzmir Ticaret
Odası işbirliğinde gerçekleşen organizasyonda kruvazi-

yer turizmindeki gelişmeler değerlendirildi. Forumun açı-
lışına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir Valisi
Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu ve TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy katıldı.
Forumda aralarında Costa, MSC, Medcruise, Louise
Cruises, Silversea, Azamara, Pullmantur’un da bulundu-
ğu sektörün en önemli kruvaziyer firmalarının yöneticileri
ile foruma 30 stand ile katılan Türk firmalarla mal alımı
için görüşmeler yaptı. 

Bankacılıkta BASEL -II fırtınası

Ege Denizi’nde 
kruvaziyer 

turizmi başarısı

Azadea Grup, Fransız moda markası Promod ile Türkiye'de
yeni bir yatırıma imza attı. 5 yılda, 7 farklı şehirde, 22
mağaza ile büyümeyi hedefleyen grup,  İstanbul’daki ilk
Promod mağazasını Nisan ayında Nişantaşı’nda açtı.

Azadea Grup, Promod 
ile 5 yılda 22 mağaza 

ile büyümeyi hedefliyor
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C. Coşkun
Küçüközmen
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Coşkun Küçüközmen/E.Çözüm

Basel-II düzenlemeleri olarak bilinen
“yeni sermaye yeterliliği düzen-
lemeleri” nin uygulanmaya

başlanması sürecinde BDDK tara-
fından öngörülen geçiş süreci 01
Temmuz 2011-31 Haziran 2012
dönemini kapsamaktaydı.
Bankalar bu süre zarfında serma-
ye yeterliliklerine ilişkin olarak
yaptıkları yasal raporlamalara ek
olarak Basel-II normlarına uygun
raporlama yapmakla yükümlü
t u t u l m u ş l a r d ı r .
Raporlama dönemi
boyunca ban-
kalar karşı-
l a ş t ı k l a r ı
s o r u n l a r ı
gerek bir-
b i r l e r i
g e r e k s e
BDDK ile
paylaşarak
y e k ne s a k
uygulama
s ü r e c i ne
geçişi başa-
rıyla tamamlamışlardır. 
Neticede 28 Haziran 2012 tarih ve 28337
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2 yönet-
melik ve ilgili 6 tebliğ ile Basel-II düzenle-
meleri 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlamıştır.

DÜZENLEME NEDİR?
Basel neticede bir bankacılık faaliyeti
düzenlemesidir. Ancak bugüne kadar
yapılan düzenlemeler arasında en kapsam-
lı olanıdır. Dolayısıyla “düzenleme
nedir?” sorusuna Basel bağlamında farklı
bir yanıt vererek konunun daha iyi anlaşıl-
ması sağlanabilir: İngiltere Denetim
Otoritesi (FSA) eski Başkanlarından
Howard Davies diyor ki, “Ulusal denetim
ve düzenleme otoriteleri yaptıkları
düzenlemelerin faydaları kadar getirece-
ği maliyet ve yükleri de dikkate almazlar-
sa ulusal ekonomilerine ciddi zararlar
verebilirler”. Bu söz şu açıdan çok önem-
li; yapılması planlanan her düzenleme için
“bu düzenlemeyi niçin yapıyoruz” sorusu-
nu sorarak makul bir yanıt aramalı, ger-
çekçi bir fayda maliyet analizine dayandır-
malıyız. Yani sırf başkaları yapıyor diye
altyapısını hazırlamadan yapılacak düzen-
lemeler -hangi alanda olursa olsun- siste-
mi iyileştirmekten ziyade durumu daha da
kötüleştirici etkide bulunabilir.

BASEL-II’YE NEDEN İHTİYAÇ
DUYULDU?

Basel-II’ye niçin ihtiyaç duyulmuştur?
Basel-I hangi konularda ihtiyaçlara yanıt
vermede yetersiz kalmıştır? Basel-II,
yeni ve farklı olan neler getirmiştir? Bu
düzenleme kimler için ne kadar bağlayı-
cıdır? Basel-II’yi hangi ülkeler ve banka-
lar nasıl uygulayacak ve uygulamanın
sonuçları neler olacak? Genel bir çerçeve-
de yanıt verelim. Bankalar doğaları gereği
risk alır ve risk yönetirler. Bu faaliyetler,
hissedar değeri yaratmak, bireylerin ve eko-
nomik sistemin ihtiyaçlarına yanıt vermek
ve tabii ki belli bir kâr elde etmek içindir.
Diğer taraftan denetim otoriteleri bu tür faa-
liyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde bir

taraftan adil rekabeti sağlamak, oyun ala-
nındaki eşitsizlikleri gidermek diğer taraf-
tan da sürekli bir gözetim ve gerekli gördü-

ğü durumlarda müdahale
yeteneğini sürdürmek ve
bunu geliştirmek zorunda-
dır. 
Basel-I’de bankaların
tutacakları sermaye için
aktiflerinde yer alan
kalemlerin sadece belli

risk ağırlıkları vardı.
Bunlar gerçek aktif riskini
gereğince yansıtmıyordu.
Bankaların ve finansal sis-

temlerin özellikle
k a r m a ş ı k

işlemlerine
yanıt ver-
m e d e
Basel-I’in
o l d u k ç a
basit ve

yetersiz
k a l d ı ğ ı
k ı s a
s ü r e d e
görüldü.
H a t t a

Basel-I kurallarıyla arbitraj yoluyla oyna-
mak mümkündü. Menkul kıymetleştirme
olsun, diğer basit yöntemler olsun %8
minimum sermaye yeterlilik oranını tuttur-
mak birçok banka için pek zor olmadı.
Denetim otoriteleri, özellikle Basel
Komitesi bu düzenleme ile bankaların ger-
çek risk düzeylerinin çok gerçekçi ve
anlamlı olarak hesaplanamadığını, bu
durumun istismar edildiğini tabii ki görü-
yorlardı. 

BASEL-I’DEN BASEL-III’E
GİDEN YOL

İşte bu gelişmeler karşısında Basel-II miladı
olarak adlandıracağımız süreç aslında
1988'e uzanan yani Basel-I ile başlayan ve
ilk belirgin sinyallerini 1999'da veren bir
düzenleme sürecidir. Basel-II süreci banka-
cılıkta yeni bir dönemin başlangıcıdır. Basel
Komitesi’nin Basel-II olarak bilinen yeni
sermaye düzenlemesine ilişkin olarak 1999
yılında başlatılan çalışmalar 4 yıllık bir isti-
şare dönemi sonucunda Nisan 2003’te
yayımlandı. Nihai düzenleme metninde
Basel-II’nin 2006 sonu itibarıyla da uygu-
lanmaya başlanacağı belirtildi. Ancak yaşa-
nan küresel kriz Türkiye ve diğer birçok
ülkede Basel-II uygulamasını geciktirdi. Ne
var ki, Basel Komitesi çalışmalarına ara ver-
medi ve kriz esnasında tespit edilen eksik-
likleri gidermek üzere Basel-III çalışmaları-
na başladı. Bugün Basel-III ile kat edilen
mesafe son derece uzun ve anlaşılması güç
bir süreç.

BASEL SÜRECİNİ
NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Basel-II'yi doğru anlayabilmek ve yorumla-
yabilmek için öncelikle temel bankacılık ve
finans bilgisine sahip olmak ve Basel süreç-
lerinin 1988'den bu yana uluslararası ban-
kacılık sistemi üzerindeki etkilerini özüm-
semek gerekmektedir. Bu tür bir çalışmanın
hem sayısal (matematik-istatistik-kantitatif
finans) hem de politika tarafının bulunduğu
ve bunların her ikisine de vakıf kişi sayısı-
nın pek fazla olmadığı bugün bilinen bir
gerçektir. Dolayısıyla Basel Uzmanlığı ola-

rak adlandırılabilecek genel bir uzmanlık
dalından söz etmek abartı olmaz. Hatta bu
uzmanlık içerisinde özel uzmanlık dalları-
nın oluşturulması da gerekmektedir. Örne-
ğin kredi/operasyonel risk modeli değerlen-
dirme uzmanlığı, veri tabanı yönetimi
uzmanlığı, fiyatlama ve değerleme uzman-
lığı, risk analiz ve değerlendirme uzmanlığı,
derecelendirme uzmanlığı, risk raporlama
uzmanlığı gibi uzmanlık alanlarından söz
edilebilir. Tabii ki ncelikle kurumsal bir risk
mimarisinin oluşturulmuş olması koşuluyla. 

BASEL ARTIK İVME
KAZANMIŞTIR VE SÜREKLİ
DEĞİŞİME TABİ OLACAKTIR

Basel-II ile öngörülen düzenleme ve deneti-
min kalitesinin artırılması ve belli bir stan-
darda getirilmesi ihtiyacı, ülkelerin münfe-
rit bankacılık sistemlerinin gereksiniminden
ziyade, finansal piyasalarının küreselleşme-
si ve entegrasyonu ile birlikte uluslararası
işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış-
tır. Diğer taraftan her bankanın kendine
özgü bir risk görüntüsü vardır ve bankaların
bu görüntülerinin, diğer bir ifadeyle kredi
değerliliğindeki değişimin gözlemlenmesi
de büyük ölçüde denetimin yeterliliğine
bağlıdır. Ancak söz konusu yeterlilik ve
dolayısıyla kalitenin değerlendirilmesi
uygulamada pek kolay çözümlenebilecek
bir husus değildir. Tasarlanması ve hayata
geçirilmesi süreci test ve düzeltme aşamala-
rı nedeniyle pek çok eleştiriye hedef olsa da,
özü itibarıyla Basel-II, uluslararası düzeyde
asgari düzenleme ve denetleme standardının
geliştirilmesine yönelik olarak atılmış önem-
li bir adımdır. Ayrıca, Basel-II'nin ortaya
çıkışına ilişkin süreçler değerlendirilirken,
uluslararası bankacılık alanında lider konu-
munda olan bankaların teknolojide aldıkları
mesafe ve nitelikli insan kaynaklarına atfet-
tikleri önemin ortaya çıkan sonuçlar üzerin-
deki etkisi de mutlaka dikkate alınmalıdır.
Neticede Basel son hali itibarıyla her türlü
gelişme ve değişimi kapsayacak şekilde
esnek bir yapıya sahip hale gelmiştir.

BASEL-II’DE NELER VAR?
Basel-II üç sacayağı üzerine kurulu: İlki
sermaye yeterliliği, yani bankaların riskli
aktifleri karşısın-
da tutmakla
yükümlü olduk-
ları sermayenin
muhtelif yöntem-
ler ve istatistikî
modeller kullana-
rak hesaplanma-
sı. İkincisi dene-
tim otoritesinin
bu süreci denetle-
mesi (ki klasik
d e n e t i m d e n
büyük farklılıklar
arz etmekte) ve
sonuncusu da
kamuya bilgi
açıklama ve piya-
sa disiplini. Bu
sacayaklarının her biri ayrı bir yazı konusu
olacak kapsam ve öneme sahip. 

BASEL-II VE TÜRK
BANKACILIK SİSTEMİ

Basel-II Türk Bankacılık sistemini ve ilgili
kesimleri nasıl etkileyecek? Bu konuda eli-
mizde bulunan en önemli bilgi BDDK tara-

fından yapılan Sayısal Etki Çalışmaları. Bu
çalışmalarla bankalar “Basel-II’ye bugün
geçmiş olsanız bilançonuz/portföyünüz bun-
dan nasıl etkilenir sorusuna yanıt aranıyor.
BDDK bankalardan Mart 2010 dönemine ait
konsolide veriler kullanılarak, sermaye yeter-
lilik rasyoları ve bileşenlerini hem mevcut
sermaye yeterliliği düzenlemelerine göre
hem de BDDK tarafından açıklanan Basel-II
düzenleme taslaklarına (Standart Yaklaşıma)
göre raporlamaları talep etmiştir. Basel-II
düzenleme taslaklarına göre yapılacak rapor-
lamalarda tüm bankalarca kredi riskine iliş-
kin Standart Yaklaşım, piyasa riskine ilişkin
Standart Metot ve operasyonel riske ilişkin
Temel Gösterge Yöntemi kullanılarak rapor-
lama yapılması zorunlu tutulmuştur. Bu
metotlar Basel-II’de öngörülen en temel ve
basit metotlardır. Bunların dışında “modele
dayalı hesaplama yöntemleri” mevcut olup
bankalarımız düzenleme ve raporlama anla-
mında bu yöntemlere henüz tabi değildir. 
Yapılan Sayısal Etki Çalışmasına sektörün
toplam aktif büyüklüğünün Mart 2010 itiba-
rıyla %98,96’sına sahip olan 45 banka katıl-
mıştır. Çalışma neticesinde Türk bankalarının
ortalama sermaye yeterlik rasyosu Mevcut
Yaklaşım kapsamında %18,35 düzeyinden
Basel-II Standart Yaklaşım uyarınca 1,40
puan düşüş göstererek %16,95’e gerilemiştir.
Uluslar arası genel kabul görmüş oranın %8
olduğu, BDDK’nın bu oranı %12 olarak
kabul ettiği dikkate alınacak olursa Basel-
II’nin hayata geçirilmesi ile birlikte mevcut
konsolide sermayenin bankaların sermaye
gereksinimlerini karşılayacak düzeyde oldu-
ğunu, dolayısıyla Türk Bankacılık Sektörü
genelinde ilave sermaye ihtiyacının ortaya
çıkmadığı görülmektedir. Ancak bu durumu
veri alarak rehavete kapılmamak gerektiği de
aşikârdır. 

TÜRK BANKALARININ BASEL-II
ŞABLONUNA GÖRE OLUŞAN

FARKLILIKLARI NELERDEN
KAYNAKLANIYOR? 

Basel-II’de en yüksek artış Kamu
Portföyü’nün risk ağırlıklı varlık tutarından
kaynaklanıyor. Buna göre kamu portföyü
risk ağırlıklı varlık toplamı 10,7 kat artıyor.
Sebebi açık, daha önce kamu borcu (devlet

tahvilleri + hazine bonosu) sıfır risk ağırlığı-
na sahipken şimdi ülkenin kredi derecesi ile
ilişkilendiriliyor ve maalesef Türkiye derece
notu itibarıyla %100 riskli kategoride yer
alıyor. Bu durum ancak önümüzdeki dönem-
lerde Türkiye’nin derecelendirme notunun
artması halinde daha makul bir görünüme
kavuşacak. 

Bankacılıkta BASEL II fırtınası
Basel-II düzenlemeleri 1 Temmuz
2012 tarihinden itibaren uygulan-
maya başladı. Peki, Basel-II yürür-
lüğe girmesiyle beraber neler geti-
recek? Ekonomik Çözüm’ün man-

şetlerinde sıklıkla  yer alan Basel
uygulamaları bu kez Ekonomik
Çözüm yazarı Doç.Dr. C.Coşkun
Küçüközmen tarafından detayla-
rıyla ele alınıyor. Basel-II, amacı,

diğer ülkelere kıyaslandığında
Türkiye’deki durumu gibi konuların
ele alındığı dosya,bankacılık ürün-
lerini değerlendiren herkes tarafın-
dan ilgiyle okunmalı.

Türkiye diğer ülkelerle
karşılaştırıldığında ne durumda?
Basel Komitesi’nin yaptığı ve 27 ülke ile AB’yi kapsayan
“Basel İlerleme Raporu”nda yer alan bilgilere göre
Türkiye Basel-II’ye geçişi sağlayan ülkeler arasında.
Ancak Basel 2.5 olarak nitelendirilen ve Basel-II’ye ekle-
nen bir takım unsurların dikkate alındığı düzenlemeye
henüz uyum sağlamamışız. Bizim durumumuzda olan
diğer ülkeler Arjantin, Endonezya, Meksika, Rusya ve
ABD (ABD’nin de olması ilginç gelebilir ama gerekçeleri
farklı). Son yayınlanan Basel-III ise beklemede. Ancak
ciddi mesafe kat etmiş ülkeler Hong Kong, Japonya ve
S.Arabistan.
Basel düzenlemeleri kapsamında emekleme aşamasını
henüz tamamlamış olmasına rağmen sağlam adımlarla
giden Türk Bankacılık sistemi Basel 2.5 ve Basel-III düzen-

lemelerini de uygulayabilecek yetkinlik ve potansiyele
sahip. Acele etmemek gerek. Zira finansal piyasalarımız
henüz yeterince derin ve karmaşık değil. Bu durumda
Basel-II sürecine en temel yaklaşımla dahi olsa geçen ban-
kacılık sistemimizin birikim ve deneyimlerinden yararlan-
ması gereken kesim hiç şüphesiz KOBİ’ler. Bu konudaki
eğitim, seminer ve konferansların kaçırılmaması gerektiğini
düşünüyorum. Karşılıklı bilgi alışverişlerinin gerçekleşece-
ği platformların oluşturulması son derece gerekli, önemli ve
kıymetlidir. İlgili birlikler, odalar ve kuruluşlar bu konuda
zaman geçirmeden bilgilendirme faaliyetlerine başlamalı-
dırlar. Zira rekabet artık uluslar arası bir olgudur ve beklen-
medik bir zamanda işletmeleri zor durumda bırakabilir.
Bununla baş etmenin en temel girdisi bilgi ve farkındalıktır.   

Son  zamanlarda sıkça ele alınan bir
konu Basel-II’de de karşımıza çıkı-
yor. Ülke olarak acaba bu konuda da
derecelendirme kuruluşlarının insa-
fına mı kalıyoruz? 
Kendi ülkemizde bir
şeyler oluşturabilir
miyiz? 
Derecelendirme kuru-
luşlarının yapmış
olduğu derecelendir-
meler ne kadar ger-
çekçi ve ne kadar
doğru? Nereye kadar
s o r g u l a n a b i l i r ?
Bunlar da işin bir

başka tarafı. Acaba bütün derece-
lendirme kuruluşları aynı standart-
ta mı faaliyet gösteriyorlar? Bu da
bir başka konu. Andrew Powell
tarafından yapılan bir çalışmada

“gelişmekte olan ülke-
ler için farklı bir ser-
maye yeterliliği
düzenlemesi olabilir
mi?” sorusu irdeleni-
yor. Powell, Basel’in
yapmış olduğu düzen-
lemelerin gelişmiş
ülkelere hitap etmesi
nedeniyle gelişmekte
olan ülkeler kategorisi

için bir takım farklılaştırmalar
yapılmalı diyor. Powell, çalışma-
sında bir hataya işaret ediyor ve
şöyle diyor: “Gelişmiş ülkeleri
derecelendirirken kullanılan
araçların ve dikkate alınan gös-
tergelerin gelişmekte olan ülkeleri
derecelendirmede de aynen kulla-
nılması durumunda ortaya çıkan
sonuçlar gerçekçi olmayacaktır”. 
Gelişmekte olan ülkelerin yapısal
durumları ve dinamiklerindeki
farklılığın dikkate alınmaması
durumunda elde edilen sonuçlara
şüpheyle bakılması gerektiğini
iddia ediyor. Anlaşılan farklı dina-
miklere sahip gelişmekte olan ülke-
lere başka araçlarla ve farklı mer-
ceklerle bakılması gerekiyor.

Derecelendirme üzerine

KOBİ’LERİN DURUMU
NE OLDU?
Öte yandan, risk ağırlıklı varlık tutarındaki en
yüksek düşüş %32,74 ile İkamet Amaçlı
Gayrimenkul Kredileri Portföyü’nde görül-
mekte. Mevcut Yaklaşım’da %100 ve %50
risk ağırlıklarında dağılım gösteren söz konu-
su portföyün Standart Yaklaşım’da %35 ve
%75 risk ağırlığıyla çarpılmak suretiyle risk
ağırlıklı varlık hesaplamasına dâhil edilmesi-
nin bu düşüşün başlıca sebebi olduğu görül-
mektedir. Standart Yaklaşım’da düşüş görülen
bir diğer portföy ise %16,41 ile Perakende
KOBİ Portföyü olmuştur. Burada da %100 ve
%50 risk ağırlıklarında yer alan tutarlar
Standart Yaklaşım’da çoğunlukla %35 ve %75
risk ağırlıklarında yer almıştır. Neticede Basel
II, mevcut düzenlemelere göre KOBİ'ler için
daha düşük risk ağırlıklı varlık hesaplanması-
na sebep olmuştur. Bu önemli bir tespit olup,
bankaların KOBİ'lere kullandıracağı kredilerin
maliyetlerini olumlu olarak doğrudan etkileye-
cektir. Elbette başka artış ve azalış kalemleri
var, onlar da raporda yer alıyor. Biz burada en
dikkate değer olanları vermeye çalıştık. 
Bu noktada mutlaka ifade etmeliyiz ki Basel-II
alınan risklerin farklı ölçüm metotlarıyla ölçüle-
rek karşılığında bir riske duyarlı sermaye mikta-
rı bulundurulması anlamına gelmiyor. Bu yakla-
şım pek doğru değil ve işin basit yanına odakla-
nıyor. Yukarıda ifade ettiğimiz diğer iki sacayağı
önemli tamamlayıcı unsurlardır. Yani konu asla
bir sermaye yeterliliği rasyosu boyutuna indir-
genmemelidir. İşin felsefesi, kültürü ve bilimsel
boyutu mutlaka dikkate alınmalıdır.

DERİN ETKİ VE
KÜLTÜREL BOYUT
“Basel-II’nin etkisi ne olacak?” konusunda
Basel Komitesi önderliğinde başlatılan QIS
(Quantitative Impact Studies= Sayısal Etki
Çalışmaları) çalışmalarına birçok ülke katıl-
dı. Bu çalışmalar neticesinde elde edilen bil-
giler Basel-II’ye son halinin verilmesine
büyük ölçüde katkıda bulundu. Ancak
Basel-II’ye baktığınız da bu düzenlemenin
ciddi bir kültürel boyutu olduğu görülüyor.
Kredi riskinin de, risk yönetiminin de bir
kültürü var. Bunların Türkiye’ye yerleşmesi
mutlaka zaman alacak. 

BİLGİ VE İNSAN KAYNAĞI:
BÜYÜK DÜŞÜN, KÜÇÜK BAŞLA
Bankalar ve BDDK açısından iki önemli
unsur daha var: Bilgi ve insan kaynağı.
Bankalar açısından geleceğe dönük insan
kaynağı profilinin belirlenmesi çok önemli.
Ne tür alanlara hangi nitelikte ve hangi eğiti-
me sahip insanlar alınıp ne şekilde eğitilecek?
Bilgi kaynakları da çok geniş bir kavram ama
seçici davranmak gerek. Finans dünyasında
neler olup bittiğini ne kadar takip ettiğimiz ve
yorumlayabildiğimiz çok önemli. Kapsamlı
bir kütüphaneye sahip olmanın yanı sıra elek-
tronik veri kaynaklarına olan ihtiyaç da var.
Tabii bir takım riskler de var. Mesela Basel-
II’ye yapılacak yatırımlarda yanlış planlama
neticesinde maruz kalınabilecek olan yatırım
riski ve teknoloji riski söz konusu. The
Banker Dergisi’nde Basel-II ile ilgili bir yazı-
da yer alan küçük bir cümleyi örnek vereyim:
“Büyük düşün, basit başla”. İstediğiniz kadar
karmaşık düşünün ama adım adım başlamalı-
sınız yapacağınız işe.
Spekülasyonlara dikkat...
Basel-II konusunda spekülasyonlara fazla iti-
bar etmemek gerekiyor. Basında Basel-II ile
ilgili haberler magazin haberi olarak değerlen-
dirilmemeli. 

C.Coşkun
Küçüközmen
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