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BASEL - II UYGULAMASININ ERTELENMESĐNE ĐLĐŞKĐN BASIN AÇIKLAMASI
Bilindiği üzere, kamuoyunda Basel-II olarak anılan Sermaye Ölçümü ve Sermaye
Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması çalışması, Haziran 2004’te
yayımlanmış, Haziran 2006’da ise genişletilerek yürürlükteki diğer sermaye
düzenlemelerini de içerecek şekilde nihai halini almıştır. Söz konusu çalışma Avrupa
Parlamentosu ve Konseyinin 14 Haziran 2006 tarihli, 2006/48 ve 2006/49 sayılı
Direktifleri ile de Avrupa Birliği (AB) müktesebatına dâhil edilmiştir.
Basel-II hükümlerinin AB müktesebatına dâhil edilmesi sonucunda Kurumumuz
uygulamalarının da AB müktesebatı esas alınarak yürütülmesi gereği hâsıl olmuştur.
Mevcut durumda, Türk Bankacılık Sisteminde sermaye yeterliliğinin hesaplanması 1
Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Đlişkin Yönetmelik” esas alınarak yapılmaktadır.
Söz konusu Yönetmelik ile Basel-II’nin getirdiği temel değişikliklerden biri karşılanmış
ve Haziran 2007 itibarıyla operasyonel risk kalemi sermaye yeterliliği hesaplamalarına
dâhil edilmiştir. Dolayısıyla, Kurumumuzca Basel-II’ye ilişkin AB Direktiflerine kısmen
uyumlu sermaye yeterliliği hesaplamasına geçilmiştir.
Hali hazırda, dünya çapındaki birçok ülkede Basel-II’ye uyum çalışmaları devam
etmektedir. Ülkemizde de, Basel-II’nin Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarca
uygulanmasına ilişkin çalışmalar bir program dâhilinde Kurumumuzca yürütülmektedir.
Buna ilişkin bir yol haritası daha önce kamuoyuna açıklanmış ve bu çerçevedeki
çalışmalar halen sürdürülmektedir.
Türk Bankacılık Sektörünün Basel-II’ye 01.01.2009 tarihinde geçişine yönelik
Kurumumuzca yürütülen çalışmalar sonucunda önemli mesafeler kaydedilmiş olmakla
beraber, son dönemde uluslararası finansal piyasalarda yaşanan sebepleri ve etkileri derin
ve belirsiz gelişmeler ışığında özellikle seküritizasyon ve likidite riski açılarından BaselII uzlaşısında eksiklikler tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla
ilgili dokümanlarda değişiklik çalışmalarının uluslararası düzeyde devam ettiği
bilinmektedir. Bahsi geçen değişiklik çalışmaları yanında, uygulama sonuçları bu süreçte
oldukça önemli olan Türk Ticaret Kanunu tasarısının henüz yasalaşmaması, finans ve reel
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sektör temsilcilerinin Basel-II’nin uygulanma zamanlamasına ilişkin görüşleri de dikkate
alınarak bankaların sermaye yeterliliğinin ölçümünde esas alınacak kredi riskinin
derecelendirmeye dayalı olarak hesaplanmasına ilişkin uygulamanın ileri bir tarihe
ertelenmesi uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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