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KREDøLENDøRME SÜRECø VE
BASEL II KRøTERLERø øLE KARùILAùTIRILMASI
Mukadder HORASAN
ølkay HORASAN
Özet
Finansal krizler, bankacÕlÕk sektörünün yapÕsÕnÕn, iúleyiúinin ve risk
algÕsÕnÕn hÕzla de÷iúmesine ve geliúmesine neden olmuútur. AyrÕca ülkelerin
bankacÕlÕk ile ilgili düzenlemelerinin yetersiz kalmasÕ nedeniyle bankalarca
kullandÕrÕlan krediler geri ödenmemeye baúlamÕútÕr. Sözü edilen bu de÷iúimler ve
geliúmeler sonucunda bankacÕlÕkta uluslararasÕ düzenlemelere duyulan ihtiyacÕ
karúÕlamak ve asgari koúullarÕ oluúturmak için 1988 yÕlÕnda Basel Komitesi “Basel I
Sermaye UzlaúÕsÕ’nÕ” yayÕmlamÕútÕr. Dünya ekonomisindeki, liberal iktisat
politikalarÕndaki ve biliúim teknolojilerindeki geliúmelerin etkisiyle ve BaseI’in risk
konusundaki eksiklikleri nedeniyle bu uzlaúÕya önemli itirazlar olmuútur. Bu
nedenlerden dolayÕ Basel Komitesi tarafÕndan 2004 yÕlÕnda “Basel II Sermaye
UzlaúÕsÕ” yayÕmlanmÕútÕr ve bu uzlaúÕ, bankacÕlÕk sektörüne önemli etkileri olan ve
ülkemizde de uyum çalÕúmalarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ bir asgari standart metnidir. Bu
çalÕúmada bankacÕlÕk sektöründe uygulanan finansal analiz teknikleri anlatÕlmÕú ve
Basel II Sermaye UzlaúÕsÕ’nÕn kredilendirmeye etkisi araútÕrÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: BankacÕlÕk Sektörü, Kredilendirme, Finansal Analiz,
Basel Kriterleri

CREDIT PROCESS AND
COMPARISON WITH BASEL II CRITERIA
Abstract
Financial crisis', caused rapid changes in the structure, model and risk
perception in the banking sector. Besides, defaults in credit repayments started to be
faced, due to countries' insufficient banking regulations. In 1988, the mentioned
reasons led to the Basel Committee's declaration of "Basel I capital Accord", to
meet the need of the international regulations and the minimum standards. The
developments in the world economy, liberal economic politics, the improvements in
information technologies, and the deficiencies in terms of risk, caused objections to
Basel I. Therefore, in 2004, The Basel Committee declared "Basel II capital
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accord", that contains the minimum standard issues, which have got strong impact
in banking sector, as well as being worked on by our country in terms of
compliance. In this study, financial analysis techniques applied in banking sector
have been explained and Basel II Accord's effect in crediting process have been
researched.
Keywords: Banking Sector, Credit, Financial Analysis, Basel Criteria

Giriú
BankacÕlÕk sektöründe ve finansal piyasalarda, krizlerin ve geliúim
sürecinin temelinde risk faktörü ve risk faktörünün yönetilmesi konusu öne
çÕkmaktadÕr. De÷iúen dünyada özellikle de teknolojide yaúanan hÕzlÕ de÷iúimin
etkisiyle kurumsal faaliyet ve sistemler daha da karmaúÕklaúmakta ve buna paralel
olarak bankalarÕn katlanmak zorunda oldu÷u riskler, risklerin yapÕsÕ, niteli÷i ve
niceli÷i her geçen gün artarak de÷iúmektedir. Bütün bunlarla beraber 80’li yÕllar
sonrasÕ ortaya çÕkan küreselleúme, uluslararasÕ ticaretin neredeyse tamamen
serbestleúmesi, dÕúa açÕlma ve global politikalar sonucu içe dönük ekonomilerin bile
sadece ismen içe dönük olarak kalmasÕ ve dünyadaki ekonomik sistemlere entegre
hale gelmesi risklerin boyutunu ve etkisini daha da geniúletmiútir.
20. ve 21. yüzyÕlda geldi÷imiz bugünlere kadar birçok bankacÕlÕk krizi
olmuú, dünyada ve Türkiye’de pek çok banka batmÕútÕr. Batan bankalar sadece kendi
müúterilerini, sahiplerini ve ortaklarÕnÕ de÷il, bulunduklarÕ ülkelerdeki bankacÕlÕk
sistemini ve genel ekonomik istikrarÕ da etkilemiúlerdir. BankacÕlÕk krizleri
günümüzde küreselleúmenin etkisiyle yalnÕzca ortaya çÕktÕklarÕ ülkeleri ve sektörleri
etkilemekle kalmayÕp tüm dünyaya yayÕlmaya baúlamÕúlardÕr. Bütün bu krizlerin
temelinde ise; öngörülemeyen veya yanlÕú yönetilen riskler yer almaktadÕr. Finansal
piyasalarda ve bankacÕlÕk sisteminde ortaya çÕkan bu sorunlara çözüm bulmak,
krizleri önlemek ya da etkilerini azaltmak ve ulusal/uluslararasÕ bankacÕlÕk
sistemlerine istikrar kazandÕrmak amacÕyla UluslararasÕ Ödemeler BankasÕ (Bank
for International Settlements) bünyesinde “BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetim
UygulamasÕ Komitesi” oluúturulmuútur. “Basel Komitesi” olarak da anÕlan ve
dünyada bankacÕlÕk sektörü ile ilgili düzenleyici ve denetleyici standartlarÕ
belirlemek amacÕyla oluúturulan bu komite, her ne kadar resmi olarak kural ve kanun
koyma yetkisine sahip olmasa da birçok ülke ve banka tarafÕndan dikkate alÕnmakta
ve uluslararasÕ bankacÕlÕk otoritesi olarak görülmektedir.
Basel Komitesi, tüm dünyada bankacÕlÕk sektörü adÕna asgari koúullarÕ
oluúturmak için 1988 yÕlÕnda Basel Komitesi Basel I olarak adlandÕrÕlan “Basel I
Sermaye UzlaúÕsÕ’nÕ (Basel I Capital Accord)” yayÕmlamÕútÕr. Dünya ekonomisi,
liberal iktisat politikalarÕ ve biliúim/iletiúim teknolojisi alanÕnda kaydedilen
ilerlemelerin etkisiyle ve Basel I’in risk konusundaki eksiklikleri nedeniyle kÕsa bir
süre sonra bu uzlaúÕya önemli itirazlar olmuútur. Bu nedenlerden dolayÕ Basel
Komitesi tarafÕndan 2004 yÕlÕnda Basel II olarak bilinen “Basel II Sermaye UzlaúÕsÕ
(Basel II Capital Accord)” yayÕmlanmÕútÕr. YayÕmlanan bu uzlaúÕ, bankacÕlÕk sektörü
üzerinde önemli etkileri olan ve ülkemizde de uyum çalÕúmalarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ bir
asgari standart metnidir.
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ÇalÕúmanÕn konusu; bankacÕlÕk sektöründe kredilendirmede uygulanan
finansal analiz teknikleri ve Basel II Sermaye UzlaúÕsÕ’nÕn kredilendirmeye ve bu
analiz tekniklerine etkisinin araútÕrÕlmasÕdÕr. ÇalÕúmada, kredilendirme süreci ve bu
süreçte uygulanan finansal analiz teknikleri ele alÕnmakta ve örnek bir iúletmenin
finansal oranlarÕ üzerinden hâlihazÕrda uygulanmakta olan kredilendirme sürecine
göre kredi verilebilirlili÷inin analizi ve uygulamada Basel II sonrasÕnda yapÕlmasÕ
gerekenler açÕklanmaktadÕr.

1. Kredilendirme Süreci
Bankalarda kredilendirme süreci, kredi talep eden müúteri ile ilk iliúkiye
geçilmesiyle baúlayan ve kredinin anaparasÕ ile tüm faiz, komisyon vb. ek
ödemelerinin yapÕlarak (veya verilen garantinin sona ermesiyle) teminatlarÕn serbest
bÕrakÕlmasÕ ve iliúkinin tasfiye edilmesi ile sona eren bir zaman dilimini ve bu zaman
dilimi içerisinde yapÕlan tüm iúlemleri kapsayan bir süreçtir1.
Kredilendirme iúleminde bankalarÕn izledi÷i yol aúa÷Õdaki gibidir2:
- Görüúme ve görüúme sonrasÕ müúterinin banka ile çalÕúmak için
baúvurusu
- Müúteri ile ilgili bilgi toplama
- Müúterinin verilerinin kalitatif ve kantitatif analizi
- Kredi tesisi için öneri
- Doküman hazÕrlama
- Kredinin tesisi
- Kontrol (izleme)
- Ödeme

1.1. Kredilendirme Sürecindeki Etmenler
Risk, istenmeyen bir durumun ortaya çÕkmasÕ, belirsizlik koúullarÕnda
oluúan durum, hasar tehlikesi olarak tanÕmlanabilir3. Rating (Derecelendirme) bir
borçlanma üzerindeki anapara ve faizin ödenmeme riskinin belirlenmesi iúlemidir.
Limit, belirlemenin temel mantÕ÷Õ bir ya da risk açÕsÕndan birbiri ile ba÷lantÕlÕ birden
çok kredide oluúabilecek kayÕplarÕn banka üzerindeki olumsuz etkisini sÕnÕrlamaktÕr.
Teminat, krediye iliúkin en önemli kullandÕrma koúullarÕ arasÕndadÕr. Çünkü hem
bankaya kredinin ödenmesi konusunda bir güvence hem de aynÕ zamanda krediyi
kullanan için geri ödememe konusunda bir caydÕrÕcÕlÕk unsurudur. Teminat ile ilgili
iúlemler, kredi kullandÕrma sürecinde yürütülür ve özellikleri belirlenen teminat için
1

Hakan ùakar, Bankalarda Kredilendirme Teknikleri, 1. BasÕm, østanbul, Mida YayÕnlarÕ,
2002, s.63.
2
Birgül ùakar, Banka Kredileri ve Yönetimi, østanbul, Beta BasÕm YayÕn A.ù., 2006, s.31.
3

Mikail Erol, “Basel-I ve Basel-II UzlaúÕsÕ’nÕn Bankalar TarafÕndan øúletmelere Verilen
Kredilerde Risk Yönetimi AracÕ Olarak KullanÕlmasÕ”, Muhasebe Finansman Dergisi, SayÕ
36 (Ekim 2007), s.158.
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gerekli sözleúmeler imzalanÕr4. Netleútirme iúleminin tanÕmÕnÕ International Swaps
and Derivatives Association (ISDA), iki taraf arasÕnda ödemelerin veya teslim
yükümlülüklerinin veya benzer sözleúmelere taraf olmaktan kaynaklanan haklarÕn
netleútirilmesini sa÷layan iúlem olarak yapmÕútÕr. Erken UyarÕ, bankalarÕn
kullandÕrdÕklarÕ kredilerin geri ödenmeme riskini azaltmak için kredi kullandÕrdÕklarÕ
firma ve o firma ilgili alanlarÕ sürekli izlemeleri önem taúÕmaktadÕr. Kredi
kullandÕrma öncesinde ve sonrasÕnda firmanÕn ve firmanÕn faaliyet gösterdi÷i
alanlarÕn risklili÷in de÷erlendirilmesi gerekmektedir. Bu úekilde, olumsuz olabilecek
durumlara karúÕ önlemler alÕnabilmektedir. øúte bu olumsuz durumlar ortaya
çÕkmadan bunlarÕn iúaretlerini belli göstergeleri kullanarak görmeye ve önlem
almaya erken uyarÕ, bunu sa÷layan sistemlere de erken uyarÕ mekanizmasÕ
denilmektedir5.

1.2. Kredilendirme Sürecinde KullanÕlan Finansal Analiz Teknikleri
1.2.1. Oran Analizi
FirmalarÕn analizi yapÕlÕrken; likidite durumlarÕ, varlÕklarÕn yönetilmesi,
kârlÕlÕ÷Õ vb. çeúitli yönleri ile ilgili sonuçlara varmak için oran analizinden
faydalanÕlÕr6. Bu yöntemde amaç oran bulmak de÷il, buldu÷umuz oranÕ do÷ru
yorumlayabilmektir. Finansal analistin, hesaplanan oranlarÕn sonucunu yorumlarken
aúa÷Õdaki durumlarÕ dikkate almasÕ gerekir7:
Zaman açÕsÕndan karúÕlaútÕrma: Bulunan oranlar, firmanÕn önceki dönem
oranlarÕyla karúÕlaútÕrÕlmalÕdÕr.
Sektör ortalamalarÕ ile karúÕlaútÕrma: Oranlar, aynÕ iú kolundaki benzer
yapÕdaki firmalarÕn oranlarÕ ya da firmanÕn faaliyette bulundu÷u endüstri kolunun
ortalama oranlarÕyla karúÕlaútÕrÕlmalÕdÕr.
Deneyler sonucu bulunmuú oranlarla karúÕlaútÕrma: BatÕlÕ ülkelerde yapÕlan
araútÕrmalar sonucunda çeúitli iú kollarÕ için ortalama de÷erler bulunmuútur.
Örne÷in; yapÕlan çalÕúmalar sonucunda likidite oranÕnÕn 1, cari oranÕn 2 olmasÕ
gerekti÷i sonucuna varÕlmÕútÕr.

1.2.2. Dikey (Yüzdeler Yöntemine Göre) Analiz
Dikey Analizde, bir finansal tabloyu oluúturan kalemlerin de÷erlerinin
önemi ortaya konulmaktadÕr. Yani, her bir hesap kaleminin kendi hesap grubu ya da
toplam içindeki payÕnÕ gösterir. Bu analiz yöntemi aynÕ zamanda, aktiflerin ve
pasiflerin da÷ÕlÕmÕnÕ da gösterir. Ancak bu da÷ÕlÕmÕn iyi veya kötü oldu÷u ve bu

4
ùenol Babuúcu, Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi,
Ankara, 4C BasÕm Hizmetleri, 2005. s. 105, 117.
5
Babuúcu, a.g.k., s.119-125.
6
Muharrem Özdemir, Finansal Yönetim, 1. BaskÕ, Ankara, Gazi Kitabevi, 1997, s.36.
7
Niyazi Berk, Finansal Yönetim, 6.BaskÕ, østanbul, Türkmen Kitabevi, 2002, s.32.
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da÷ÕlÕmÕn sonucunun iúletme açÕsÕndan avantaj mÕ yoksa dezavantaj mÕ oldu÷u
konusunda bilgi vermez8.

1.2.3. Yatay Analiz (KarúÕlaútÕrmalÕ Tablolar Analizi)
Yatay Analiz yöntemi; dinamik bir analiz yöntemi olup, bir iúletmenin
finansal tablolarÕnÕn iki veya daha fazla dönem itibariyle karúÕlaútÕrÕlarak bu
tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiú oldu÷u de÷iúikliklerin
de÷erlendirilmesidir9.

2. Basel UzlaúÕlarÕ ve Sermaye Yeterlili÷i
Basel UzlaúÕsÕnÕn Ortaya ÇÕkÕú Süreci; 1970’li yÕllarÕn baúÕnda Bretton
Woods sisteminin çökmesiyle kur, faiz ve fiyatlarda dalgalanmalar ortaya çÕkmaya
baúlamÕútÕr10. 1970’li yÕllarÕn ortasÕnda dünya ölçe÷inde döviz ve bankacÕlÕk
piyasalarÕnda oluúan dalgalanmalarÕ takiben meydana gelen krizler sonucunda,
uluslararasÕ alanda düzenleme arayÕúÕna girilmiútir. Bu arayÕú karúÕlÕ÷ÕnÕ, aslÕnda
kurumsal geçmiúi bir hayli gerilere giden, UluslararasÕ Ödemeler BankasÕ (Bank of
International Settlements, BIS) gözetiminde oluúturulan Basel komitesinin
düzenlemeleriyle bulmuútur. BIS, 1.Dünya SavaúÕ’nÕn ardÕndan Almanya’nÕn
Versaille AnlaúmasÕ ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmesini
kolaylaútÕrmak için 1930 Young PlanÕ çerçevesinde kurulmuútur11. Bu
organizasyonun temel amacÕ Dünya’daki parasal ve finansal istikrarÕ sa÷lamak üzere
ilke ve kurallarÕ tespit etmektir12. Tarihteki ilk uluslararasÕ finansal kuruluú olma
özelli÷i taúÕyan UluslararasÕ Ödemeler BankasÕ 1970’lere dek kuruluú amacÕ
do÷rultusunda Bretton Woods Sistemini uygulama ve koruma amaçlÕ faaliyet
göstermiútir13.
BIS bankacÕlÕk faaliyetlerine iliúkin riskleri kendi faaliyet çerçevesinde ele
alarak incelemiú ve bu konuda çalÕúmalar yapacak özel birimler oluúturmuútur. Basel
BankacÕlÕk Gözetim ve Denetim Komitesi (Basel Committe On Banking
Supervision) BIS bünyesinde kurulan bu çalÕúma ve birimlerden en önemlisidir.
Basel BankacÕlÕk Gözetim ve Denetim komitesi (Basel Committe On Banking
Supervision), øsviçre’nin Basel úehrinde 1974 yÕlÕnÕn sonlarÕnda G-10 ülkelerinin
merkez bankalarÕ tarafÕndan kurulmuútur. 1974 BatÕ Almanya’daki Bankhaus
8
Metin Türko Finansal Yönetim, Geniúletilmiú ve Gözden Geçirilmiú 2. BasÕm, østanbul,
Alfa BasÕm YayÕn Da÷ÕtÕm, 2002. s.121.
9
Nalân Akdo÷an - Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 10.BaskÕ,
Ankara, Gazi Kitabevi, 2005. s.519.
10
Münür Yayla - Yasemin Türker Kaya, “Basel II, Ekonomik YansÕmalarÕ ve Geçiú Süreci”,
BDDK ARD ÇalÕúma RaporlarÕ, No: 2005/3, MayÕs 2005, s.1.
11
Meryem Filiz, “UluslararasÕ BankalarÕn Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Uygulama
Olarak Basel II ve Geliúmekte Olan Ülkelere Etkisi”, Akdeniz øøBF Dergisi, SayÕ 13, 2007,
s.202.
12
ø. Ufuk MÕsÕrlÕo÷lu, “UFRS ve BASEL II’nin øúletme Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri”,
Mali Çözüm Dergisi, SayÕ 76, 2006, s. 29.
13
Hüseyin Ali Kutlu - N.Savaú Demirci, “KapsamlÕ Bir Risk Yönetimi Düzenlemesi: Basel II
ve Kobilere Muhtemel Etkileri”, Muhasebe-Finansman Dergisi, SayÕ 40, Ekim 2008, s. 201.

205

Yrd. Doç. Dr. Mukadder HORASAN * ølkay HORASAN

Herstatt’in ve ABD’deki Franklin National Bank’Õn iflasÕ, Komite’nin kuruluúunda
önemli bir etkendir. Komite üyeleri; ABD, Almanya, øngiltere, Fransa, øtalya,
Japonya, Hollanda, Belçika, Kanada, øsveç, øsviçre ve Lüksemburg’dur. Komite’ye
üye ülkeler, merkez bankalarÕ tarafÕndan, merkez bankasÕnÕn bu konuda yetkili
olmadÕ÷Õ ülkelerde de merkez bankasÕyla birlikte denetlemeden sorumlu otorite
tarafÕndan temsil edilmektedir. Komite, üye ülkeler arasÕnda denetime iliúkin
konularda birlikte çalÕúmayÕ sa÷layacak bir düzen ve standart oluúturmaya
çalÕúmaktadÕr14.
Basel Komitesi tarafÕndan yayÕnlanan tavsiye niteli÷indeki bildiriler
herhangi bir yasal yaptÕrÕmÕ olmamasÕna karúÕn dünyadaki pek çok ülke tarafÕndan
kendi bankacÕlÕk sistemlerine uygulanmaktadÕr15. Komite kapsamÕ çok geniú
standartlar sunmakta ve bunlarÕ ülkelere tavsiye etmekte ve ayrÕca düzenleme
otoritelerinin kendi ulusal sistemlerine uygun standardÕ seçmelerini teúvik
etmektedir. Bu yolla Komite üye ülkelerin ortak standartlarda yakÕnlaúmasÕnÕ
sa÷lamaya çalÕúmaktadÕr16. Basel BankacÕlÕk Denetim Komitesi, sermaye
yeterlili÷ine iliúkin ilk düzenleme olan ve 1988 yÕlÕnda farklÕ ülkelerde uygulanan
sermaye yeterlili÷i hesaplama yöntemlerini birbirleriyle uyumlu hale getiren, bu
konuda uluslararasÕ platformda geçerli asgari bir sektör standardÕ olan ve Basel I
olarak adlandÕrÕlan “Basel I Sermaye UzlaúÕsÕ’nÕ (Basel I Capital Accord)”
yayÕmlamÕútÕr17. Basel I’in temel amaçlarÕ, uluslararasÕ bankacÕlÕk sisteminin
istikrarÕnÕ ve güvenilirli÷ini korumak ve farklÕ ülkelerdeki uygulamalarda istikrar
sa÷layarak uluslararasÕ bankalar arasÕnda rekabet eúitsizli÷ini azaltmak olarak
belirlenmiútir18.
Basel I UzlaúÕsÕ, banka sermaye düzenlemelerinin ön plana çÕkmasÕnda
önemli katkÕlarda bulunmuútur. UzlaúÕ, sermaye standartlarÕndaki uluslararasÕ
bütünlü÷ü ve bu standartlarÕn pek çok ülkede uygulanmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Ancak
zamanla finansal yeniliklerle birlikte bu sermaye limitleri sermaye arbitrajÕ için
fÕrsat yaratmÕú ve bu da sermaye yeterlili÷inin etkinli÷inin azalmasÕna yol açmÕútÕr.
Bu etkinlik azalÕúÕ, sermaye standardÕnÕn düzenlenmesini tartÕúÕlÕr kÕlmÕú ve
düzenleyici otoritelerin uzlaúÕyÕ yeniden gözden geçirmesine neden olmuúturú19.
Komite 1999 yÕlÕnda bu görüúleri dikkate alarak yeni düzenlemeler yapmÕú ve 2001

14

Aliúan Ateú, “Bankalarda Üstlenilen Riskler ve Türk BankacÕlÕk Sisteminin Basel
Kriterlerine Uyumu”, østanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, s.6566, (YayÕnlanmamÕú Yüksek Lisans Tezi).
15
Suat Teker ve di÷erleri, “Banka Sermaye Yeterlili÷i: Basel II StandartlarÕnÕn Bir Türk
BankasÕna UygulanmasÕ”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, SayÕ 12, Bahar 2005, s. 43- 44.
16
Filiz, a.g.m., s.202.
17
Süleyman Uyar - Hakan Aygören, “Basel II Kriterlerinin Kobilere OlasÕ Etkileri”, Mali
Çözüm, SayÕ 76, 2006, s.54.
18
Halime Temel, “Basel II Kriterlerine Göre Ticari Bankalarda Kredi Riski Yönetimi”,
østanbul, YÕldÕz Teknik Üniversitesi Soyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s.44. (YayÕnlanmamÕú
Yüksek Lisans Tezi)
19
João A C Santos, “Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory: A Review
of the Literature”, BIS Working Paper, No:90, September 2000, s.17.
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yÕlÕnda hazÕrlanan tasla÷Õ kamuoyuna sunmuútur20. Gelen öneri ve eleútirilerin
sonucunda tasla÷a en son úekli verilerek Basel II olarak bilinen “Basel II Sermaye
UzlaúÕsÕ (Basel II Capital Accord)” Haziran 2004’te Basel komitesi tarafÕndan
yayÕmlanmÕútÕr21. Basel II, AB’de yer alan bütün bankalar ve uluslararasÕ faaliyet
gösteren AB üyesi olmayan bütün G-10 bankalarÕ tarafÕndan kullanÕlacak
düzenleyici bir sermaye yeterlilik çatÕsÕdÕr22.
Basel II, bankalarÕn borçlarÕ ödeyebilme gücünü de÷erleme yöntemlerini,
düzenleyicilerin bankalarÕn risk yönetim uygulamalarÕnÕn ihtiyatlÕlÕ÷ÕnÕ ve
güvenilirli÷ini denetlemesini ve bankalarÕn piyasa katÕlÕmcÕlarÕ ile risk bilgisini
paylaúÕmÕnÕ önemli bir ölçüde de÷iútirmiútir23. Basel II, kendisinden önceki
düzenlemelerden daha karmaúÕk ve daha geliúmiú bir düzenlemedir. Basel I, piyasa
úartlarÕ, teknoloji ve yönetim tekniklerindeki de÷iúimlerle beraber daha yavaú ve
adÕm adÕm geliúmiútir. Her ne kadar Basel II aynÕ zamanda geliúse bile, Basel II’nin
ilk etkinin karmaúÕklÕ÷Õ, sektörün yüzlerce uyarlama yapmasÕnÕ gerekli
kÕlmaktadÕr24.

2.1. Basel I UzlaúÕsÕ ve Sermaye Yeterlili÷i
BankacÕlÕk sektöründe risklere karúÕ bir sigorta olma özelli÷i taúÕyan
sermaye ihtiyacÕnÕn hesaplanmasÕ, risk yönetiminin önemli bir bileúeni olup zaman
içinde kamu otoritelerinin finansal istikrarÕn korunmasÕ amacÕyla kullandÕklarÕ
baúlÕca düzenleme ve denetim araçlarÕndan birisi haline gelmiútir25. Bu kapsamda;
Basel BankacÕlÕk Denetim Komitesi, 1988 yÕlÕnda farklÕ ülkelerde uygulanan
sermaye yeterlili÷i hesaplama yöntemlerini birbirleriyle uyumlu hale getirmek ve bu
konuda uluslararasÕ platformda geçerli olacak asgari bir sektör standardÕ oluúturmak
amacÕyla Basel I olarak adlandÕrÕlan Sermaye Yeterlili÷i UzlaúÕsÕnÕ yayÕmlamÕútÕr.
Sermaye tabanlÕ risk a÷ÕrlÕklÕ aktifler oranÕna bir alt sÕnÕr getiren anlaúma, hedef
kitlesi olan uluslararasÕ bankalarÕn ötesinde kabul görmüú, genelde bankalara
sermaye yeterlilik oranlarÕnÕ arttÕrmalarÕ yönünde olumlu katkÕda bulunmuútur26.
Basel I’e göre bankalarÕn sermaye yeterlili÷i en az % 8 olmalÕdÕr. Sermaye
yeterlili÷inin hesaplanmasÕnda sermayenin riskli aktiflere oranÕ dikkate alÕnmÕútÕr27.
20

Do÷an KutukÕz, “Avrupa Birli÷i Sermaye Direktifleri Basel UzlaúÕsÕ ve Türkiye’de Kredi
SÕnÕrlamasÕ”, Muhasebe-Finansman Dergisi, SayÕ 25, Ocak 2005, s.138.
21
Güler Aras, BankacÕlÕk Düzenlemelerinin Ekonomiye ve Reel Sektöre KatkÕsÕ, Deloitte
Türkiye, 2007, s: 5.
22
Ivana Valová, “New Capital Rules According To Basel II”, Banks and Bank Systems,
Vol.2, No.2, 2007, s.16.
23
Thomas Garside - Jens Bech, “Dealing with Basel II: The Impact of the New Basel Capital
Accord”, Balance Sheet, 11, 4, 2003, s. 26.
24
Santiago Carbó-Valverde, “Implications of Basel II for Different Bank Ownership Patterns
in Europe”, Atlantic Economic Journal, Vol. 35, No. 4, 2007, s: 392.
25
Basel II’ye Geçiú Yol HaritasÕna øliúkin Bddk BaúkanÕ SayÕn Tevfik Bilgin’in Konuúma
Metni, 30.05.2005, www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Basel-II/1323baskan_sunum.pdf Eriúim
Tarihi (10.04.2011).
26
Temel, a.g.k., s.44.
27
Uyar - Aygören, a.g.m., s.54.
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Basel I düzenlemelerine göre “Sermaye Yeterli÷i Rasyosu” olarak bilinen ve
minimum %8 olmasÕ öngörülen bu standart oran bankalarÕn finansal sa÷lamlÕ÷ÕnÕn
arttÕrÕlmasÕ, bir anlamda taúÕdÕklarÕ risklerin kontrol edilerek o oranda yeterli
sermaye bulundurmasÕ ilkesine dayanmaktadÕr28.
Sermaye
(Banka Sermaye KatsayÕsÕ) % 8  --------------------------------------------Risk A÷ÕrlÕklÕ Aktifler (Kredi Riski)
Basel formülünün paydasÕ, risk-ayarlÕ varlÕklar artÕ riske ayarlanmÕú
bilanço-dÕúÕ kalemlerin toplamÕdÕr. 5 çeúit kredi risk a÷ÕrlÕ÷Õ vardÕr. 0% - 10% - 20%
- 50% - 100% ve bilanço dÕúÕ kalemlerin kredi dönüúüm faktör karúÕlÕ÷Õ. BazÕ risk
a÷ÕrlÕklandÕrmalarÕ daha ziyade “iste÷e ba÷lÕ”dÕr. (OECD devletleri ve merkez
bankalarÕ talepleri için 0%, OECD bankalar arasÕ talepler için 20%, konut
mortgage’Õ için 50%, tüm ticari ve tüketici borçlarÕ için 100%)29.
BankalarÕn maruz kaldÕ÷Õ kredi riski, bankalarÕn aktiflerinin ve bilanço dÕúÕ
kalemlerinin farklÕ risk sÕnÕflarÕna ayrÕlmasÕ ve her sÕnÕfa karúÕlÕk gelen risk
a÷ÕrlÕklarÕ olan %0, %20, % 50 ve %100 katsayÕlarÕyla çarpÕlmasÕ suretiyle
hesaplanmaktadÕr. Bu kapsamda, bankalarÕn bünyelerinde asgari bir sermaye
bulundurmalarÕnÕ istemekte, bankalarÕn faaliyetleri öz kaynaklarÕnÕn büyüklü÷üne
ba÷lÕ olarak sÕnÕrlandÕrÕlmaktadÕr30.
Sadece kredi risklerine odaklanan Basel I’in yayÕnlanmasÕndan sonra,
bankalarÕn finansal yapÕlarÕnda piyasa risklerinin de çok önemli bir yeri oldu÷unun
anlaúÕlmasÕ ve düzenlemelerdeki eksikliklerin de dikkate alÕnmasÕ ile Komite
tarafÕndan piyasa risklerinin de sermaye yeterlili÷ine dâhil edildi÷i bir çalÕúma 1996
yÕlÕnda yayÕnmÕútÕr31. Burada bankalarÕn karúÕ karúÕya kaldÕ÷Õ kredi ve piyasa riski
dÕúÕndaki di÷er risklerin sermaye yeterlili÷ine eklenmesine yönelik bir yaklaúÕm
benimsenmemiútir32. Buna göre sermaye yeterlili÷i úu úekilde hesaplanmalÕdÕr:
Sermaye
(Banka Sermaye KatsayÕsÕ) % 8  -----------------------------------Kredi Riski + Piyasa Riski

28

Aras, a.g.k., s. 4.

29

Rosa Maria Lastra, “Risk-based Capital Requirements and Their Impact Upon the Banking
Industry: Basel II and CAD III”, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol.12,
No.3, Aug 2004, s: 228- 229.
30
Basel II ve KOBø’ler ÇalÕúma Grubu, “Basel II’nin KOBø’lere Etkileri”, BankacÕlar
Dergisi, SayÕ 58, 2006, s: 5.
31
Teker ve di÷erleri, a.g.m., s. 44.
32

Mahmut YardÕmcÕo÷lu - A. Veli Çam,”Sermaye PiyasalarÕndaki Derecelendirme
Müessesesinin Basel II KapsamÕnda De÷erlendirilmesi”, Mali Çözüm, SayÕ 80, 2007, s.61.
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Basel I’in bazÕ yönlerden risk yönetiminde yetersiz kaldÕ÷Õ anlaúÕlmÕútÕr.
Bunlar33:
- Teknolojide ve finansal piyasalarda sürekli de÷iúimler ve geliúmeler
yaúanmasÕ
- Uygulanan sermaye standardÕ ile yeterince hassas bir risk ölçümü
yapÕlamamasÕ
- BankalarÕn gerçekleútirdikleri faaliyetler itibariyle piyasa ve kredi riski
dÕúÕnda operasyonel ve likidite risklerini de üstlenmesi
- Kredi riskini hesaplamada kullanÕlabilecek tek bir yöntemin bulunmasÕ ve
farklÕ faaliyetlerde bulunan tüm bankalarÕn aynÕ yönteme tabi tutulmasÕ
- Risk kategorilerinin az olmasÕ ve borçlunun ülkesinin Ekonomik øúbirli÷i
ve KalkÕnma TeúkilatÕ (OECD – Organization for Economic Cooperation
and Development) üyesi halinde daha az riskli kabul edilmesi.
AyrÕca; bankalarÕn, portföyün zarar da÷ÕlÕmÕnÕ öngören ve belirli bir güven
aralÕ÷Õnda karúÕlaúÕlabilecek olasÕ zararlar için muhafaza edilmesi gereken sermayeyi
hesaplayan içsel ekonomik sermaye modelleri (Ekonomik sermaye modelleri,
karúÕlaúÕlan riskleri, bu riskleri karúÕlamak için gerekli sermayeyi ve risk ayarlÕ
mevcut kârlÕlÕk veya hedeflenmesi gereken kârlÕlÕ÷Õ, rakamsal olarak hesaplama
olana÷Õ veren modellerdir.) kullanmalarÕ nedeniyle Basel I giderek demode olmaya
baúlamÕútÕr34.
Özetle; süregelen dönemde finansal piyasalarÕn korkunç boyutlarda
geliúmesi ve daha girift bir yapÕya bürünmesi sonucu Basel I Düzenlemeleri ve
parametrelerinin yetersiz kaldÕ÷Õ, dolayÕsÕyla yeni bir takÕm kriterlere
yönelinmesinin zaruri oldu÷u bilincine varÕlmÕútÕr35.

2.2. Basel II UzlaúÕsÕ ve Sermaye Yeterlili÷i
Basel komitesi, kredi risk hesaplamalarÕ konusundaki eksiklikleri
düzenleyecek ve operasyonel riski de kapsayacak 1988 tarihli düzenlemenin yerini
almak için ilk dönem tasla÷ÕnÕ Haziran 1999'da yayÕnlamÕútÕr. Risk duyarlÕlÕ÷Õ daha
fazla olan yeni düzenlemeye ilgili tüm üye ülkelerde kapsamlÕ bir istiúare süreci
baúlatÕlmÕú ve iletilen öneriler dünya çapÕnda denetim otoritelerine da÷ÕtÕlmÕútÕr. Bu
görüúler dikkate alÕnarak taslakta yapÕlan de÷iúiklikler neticesinde Ocak 2001’de
düzenlemeye iliúkin ikinci taslak, Nisan 2003’te üçüncü taslak çalÕúmasÕ

33

Basel II ve KOBø’ler ÇalÕúma Grubu, a.g.m., s.5,6.
Robert Bailey, “Basel II and Developing Countries: Understanding the Implications”,
Development Studies Institute Working Paper Series, No. 05-71, London, 2005, s.5.
35
Nevzat Tetik, “Basel II StandartlarÕ ve Türkiye’nin Reel Sektörü Üzerinde Etkileri”, Lebib
YalkÕn Mevzuat Dergisi, SayÕ 59, KasÕm 2008, s.24.
34
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yayÕmlanmÕútÕr36. Gelen öneri ve eleútirilerin sonucunda taslaklarÕn en son úekli
verilerek Basel II olarak bilinen “UluslararasÕ Sermaye Yeterlili÷i Ölçümlerinin ve
StandartlarÕnÕn UyumlaútÕrÕlmasÕ – Gözden Geçirilmiú Çerçeve” isimli doküman
Haziran 2004’te yayÕnlanmÕútÕr37. Basel II, sermaye yeterlili÷i düzenlemesine büyük
ve ani bir de÷iúim getirmiútir38. Basel II risk yönetimi uygulamalarÕndaki
de÷iúiklikleri entegre ederek bankacÕlÕ÷Õn denetlenmesini iyileútirmeyi ve bankalara
daha fazla riske-duyarlÕ sermaye gereklili÷i sunmayÕ hedeflemiútir39. Basel Sermaye
UzlaúÕsÕ, bankacÕlÕk denetimi harmonizasyonu konusunda ilk hayali adÕmÕ atmÕútÕr.
ølk kez kredi riski için, ardÕndan piyasa riski ve operasyonel risk için asgari sermaye
yükümlülü÷ü kavramÕ ortaya atÕlmÕútÕr. Basel II daha esnek ve kesin risk
ölçümlerine odaklanmÕútÕr ve kredi veren finansal kuruluúlarÕ, kendi risk yönetim
kabiliyetlerini geliútirmeye sevk etmiútir40.
Basel II dökümanÕnda, sermaye yeterlili÷inin ölçülmesi konusunda
mutabakata varÕlan düzenlemenin ve uyulmasÕ gereken asgari standartlarÕn
ayrÕntÕlarÕ açÕklanmaktadÕr. Düzenleme ve içindeki standart, G–10 ülkelerinin
Merkez BankasÕ BaúkanlarÕ ve BankacÕlÕk Denetleme Kurumu BaúkanlarÕnca uygun
bulunmuútur41. Yeni Basel UzlaúÕsÕ, düzenlemelerin uluslararasÕ alanda aktif
bankalar arasÕnda eúitsizli÷i ortaya çÕkarmadÕ÷ÕnÕ temin ederken, uluslararasÕ
bankacÕlÕk sisteminin sa÷lamlÕ÷ÕnÕ (kredi itibarÕnÕ) güçlendirmeye çalÕúmaktadÕr.
Basel I’den daha karmaúÕk ve ayrÕntÕlÕ olan Basel II, finansal piyasalarda yaúanan
geliúmelerin ve yeniliklerin ve riske daha duyarlÕ bir uzlaúÕya duyulan ihtiyacÕn
do÷al bir sonucudur42. Basel II, ilk Basel UzlaúÕsÕ yaklaúÕmÕ olan bütün bankalar için
aynÕ sermaye yeterlili÷i yaklaúÕmÕnÕ geliútirerek, asgari sermaye yükümlülü÷ü,
denetim otoritesinin incelemesi ve piyasa disiplini odaklÕ sermaye da÷ÕtÕmÕ olarak üç
seçenekli bir yaklaúÕm ortaya çÕkarmÕútÕr43. Basel II’yi kurmak maliyetlidir, anlamasÕ
zordur ve pek çok tavsiyesi katÕ kuralcÕdÕr. Basel II aktif risk yönetimini benimser ve
Basel II’yi uygulayacak bankalar kendi içsel modellerini geliútirirler. øDD (øçsel
Derecelendirmeye DayalÕ) yaklaúÕma uyum maliyetleri (IT sistemleri ve data
toplamadan, personelin iúe alÕmÕ ve e÷itimine kadar) belirgin derecede yüksektir.
Credit Suisse, sistemin kurulumu için gerekli olan baúlangÕç maliyetini 100 mil USD
olarak hesaplamÕútÕr. Keza, sonrasÕnda süregelecek olan ciddi maliyetler de
36

Basel Committee on Banking Supervision, Basel II: International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version, June
2006, http://www.bis.org/publ/bcbs128a.pdf Eriúim Tarihi (10 Nisan 2011), s.1.
37
Aras, a.g.k., s. 5.
38
Carbó-Valverde, a.g.m., s. 391.
39
Gerard Hertig, “Basel II and Fostering the Disclosure of Banks’ Internal Credit Ratings”,
European Business Organization Law Review 7, 2006, s. 628.
40
Valová, a.g.m., s. 19.
41
Basel Committee on Banking Supervision, a.g.k., s.1.
42
L. Jacobo Rodriguez,: “International Banking Regulation, Where’s the Market Discipline in
Basel II?”, Policy Analysis, No. 455, October 2002, s.14.
43
Stephen McCrory, “Capital Adequacy: Is Your Company Prepared For Basel II
Implementation?”, The Journal of Equipment Lease Financing, Vol. 23, No.1, Winter
2005, s. 1.
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olacaktÕr. Basel II’ye endüstriyel hazÕrlÕk hakkÕnda yapÕlmÕú olan bir araútÕrma,
Basel II programÕnÕn yaklaúÕk 6 mil GBP’den 125 mil GBP’ye kadar bir maliyeti
olaca÷ÕnÕ ve bu kadar yüksek bir maliyetinde üst yönetimin kurulumun içinde yer
almasÕnÕn önemini gösterdi÷ini belirtmiútir44. Aúa÷Õdaki tabloda Basel II’ nin
beklenen etkileri ve sebep olaca÷Õ maliyetler gösterilmiútir45:
Tablo 1: Basel II’ nin Beklenen Etkileri ve Beklenen Maliyeti
Basel II’ nin Beklenen Etkileri

Basel II’ nin Sebep Olaca÷Õ Maliyet

Sermaye gereksinimi azalacak.

Kamuoyunun bilgi ihtiyacÕ ve bilginin
maliyeti artacak.

Risk yönetimi daha iyi olacak.

Basel II için gerekli kurulmasÕ gereken
sistemlerin ve faaliyetlerin maliyetleri
ortaya çÕkacak.

Düzenleyici otorite ile iyi iliúkiler daha
da geliúecek.

Gerekli verilerin toplanmasÕ maliyeti
artacak.

Piyasa ve kredi kurumlarÕ arasÕndaki
iliúkiler daha da iyileúecek.

Sistemlerin faaliyetleri ve istihdam
edilecek yeni personel nedeniyle
maliyetler artacak.

Kaynak: Mahmut Yardimcioglu - Selcuk Kendirli, “GlobalÕzatÕon Of FÕnancÕal
Markets And ReflexÕon To TurkÕsh Small And MedÕumscale EnterprÕses: Basel II”,
Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 13, Number 2,
2009, s.40.
1999 yÕlÕnda baúlayan 1988 Basel UzlaúÕsÕnÕ (Basel I) düzeltme süreci,
bankalarÕn varlÕk portföylerinin risk profillerini zorunlu sermayeye uyarlama
amacÕyla baúlamÕútÕr. Asgari sermaye gereksinimi için temel mantÕk finansal
kurumlarÕn olasÕ zararlarÕnÕ azaltmaktÕr. Düzenleyici otorite bankalara bir bedel
empoze ederek, gelecek büyük zararlardan kaçÕnmalarÕnÕ sa÷lamaya çalÕúmaktadÕr46.
Son dönemlerde finansal piyasalarda iúlem gören enstrümanlarÕn çeúitlenmesi,
iúlemlerin karmaúÕklaúmasÕ ve sÕk sÕk yaúanan finansal krizler yeni standartlarÕn
oluúturulmasÕnÕn geçerli nedenlerini oluúturmuútur. Asya’da baúlayan ve ardÕndan
global bir hal alan krizin nedenleri arasÕnda, bankacÕlÕk sistemindeki regülasyonlarÕn
yetersizli÷i ve kötü yönetim gösterilmektedir. Basel II Sermaye UzlaúÕsÕ’nda, global
krizden alÕnmÕú derslerin etkisiyle özellikle uluslararasÕ piyasalarda varlÕk gösteren
büyük bankalarÕn riske duyarlÕlÕklarÕ artÕrÕlarak, kötü bankacÕlÕk uygulamalarÕ

44

Lastra, a.g.m., s. 233.
Mahmut Yardimcioglu - Selcuk Kendirli, “GlobalÕzatÕon Of FÕnancÕal Markets And
ReflexÕon To Turkish Small And MedÕumscale EnterprÕses: Basel II”, Academy of
Accounting and Financial Studies Journal, Volume 13, Number 2, 2009, s.37,40.
46
Lea Zicchino, “A Model of Bank Capital, Lending and the Macroeconomy: Basel I Versus
Basel II”, Bank of England Quarterly Bulletin, 45, 3, Autumn 2005, s. 377.
45
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önlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Bu ba÷lamda Basel II Sermaye Yeterli÷i UzlaúÕsÕ’nÕn
uygulanmasÕnÕn temel nedenlerini úu úekilde sÕralamak olanaklÕdÕr47:
- Basel I asgari sermaye yeterli÷inin bankanÕn taúÕdÕ÷Õ risklerin tamamÕnÕ
içermemesi.
- Finansal sitemin yapÕsÕnÕn de÷iúmesi
- Finansal enstrümanlarÕn çeúitlenmesi
- Finansal iúlemlerin karmaúÕklaúmasÕ
- Teknolojinin etkisi
- Geliúmekte olan ülkelerde sÕk sÕk yaúanan bankacÕlÕk krizleri
- Krizlerin global krizler haline dönüúme e÷ilimi
Basel II, risklerin daha duyarlÕ ölçülmesi, her bankanÕn risk profilinin ayrÕ
ayrÕ belirlenmesi, banka üst yönetimine düúen sorumluluklarÕn artÕrÕlmasÕ ve finansal
tablolarÕn bankanÕn gerçek durumunu en iyi biçimde yansÕtacak úekilde açÕklanmasÕ
suretiyle finans sektörünün oyuncularÕ arasÕndaki asimetrik bilginin minimize
edilmesini ve bu sayede daha rekabetçi, sa÷lam ve istikrarlÕ bir finans sektörüne
eriúilmesini hedeflemektedir48.
Basel II üç yapÕsal bloktan oluúmaktadÕr: Asgari sermaye yükümlülü÷ü,
denetim otoritesinin incelemesi, piyasa disiplini. Birinci yapÕsal blok bankalarÕn
kredi risk sermayesini hesaplayabilecekleri farklÕ yaklaúÕmlarÕn sÕnÕrlarÕnÕ çizer. Bu
yaklaúÕmlardan en temel olanÕ; kredi riskleri için risk a÷ÕrlÕklarÕnÕ önceden belirleyen
standart yaklaúÕmdÕr. Daha geliúmiú bir yaklaúÕm olan içsel derecelendirme temelli
yaklaúÕm temel ve geliúmiú olarak ikiye ayrÕlmaktadÕr49.
Basel II, Basel I gibi sadece sermaye yeterlili÷ine iliúkin teknik
hesaplamalardan oluúan bir düzenleme de÷il, birbirini tamamlayan “Üç YapÕsal
Blok (Three Pillars)” tan oluúan kapsamlÕ bir düzenlemedir. Bu yapÕsal bloklar
úunlardÕr50:
- Birinci YapÕsal Blok: Asgari Sermaye Yükümlülü÷ü
- økinci YapÕsal Blok: Denetim Otoritesinin øncelemesi
- Üçüncü YapÕsal Blok: Piyasa Disiplini

2.2.1. Birinci YapÕsal Blok: Asgari Sermaye Yeterlili÷i
En kapsamlÕ bileúen olan birinci yapÕsal blokta sermaye yeterlili÷i
tanÕmlanmÕú ve sermaye yeterlilik rasyosunun hesaplanmasÕ yer almÕútÕr. Yeni
düzenlemede mevcut sermaye tanÕmÕ ve asgari sermaye yeterlilik oranÕnÕn minimum
47
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yüzde 8 olmasÕ koúulu, Basel I de oldu÷u gibi aynÕ kalmÕútÕr51. Basel II, bankalarÕn
karúÕlaútÕklarÕ riskler nedeniyle daha riske duyarlÕ bir sermaye yeterlili÷i hesaplamasÕ
öngörmektedir52. Yeni uygulamada risk a÷ÕrlÕklÕ kalemler de÷iúmiú, rasyonun
hesaplanmasÕnda formülün paydasÕna kredi riski ve piyasa riskinin yanÕsÕra
operasyonel risk eklenmiútir. Öte yandan piyasa riskinin hesaplanma mantÕ÷Õ aynÕ
kalÕrken (standart yaklaúÕm ve riske maruz de÷er (VaR) yaklaúÕmÕ), kredi riskinin
hesaplanmasÕna iliúkin bazÕ de÷iúiklikler getirilerek daha detaylÕ tanÕmlanmÕútÕr53.
Sermaye
(Banka Sermaye KatsayÕsÕ) % 8  ------------------------------------Risk A÷ÕrlÕklÕ Aktifler
(Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk)
Risk a÷ÕrlÕklandÕrma açÕkça kredi riski, operasyonel risk ve piyasa riskine
göre ayarlanmÕútÕr. Likidite riski dolaylÕ olarak kredi riski hesaplamalarÕ içinde yer
almakta ve açÕkça piyasa riski hesaplamalarÕ tarafÕndan kapsanmaktadÕr54. Risk
a÷ÕrlÕklÕ aktifleri belirleyen55;
Kredi riski, bankanÕn kullandÕrdÕ÷Õ kredinin, satÕn aldÕ÷Õ menkul kÕymetin
veya herhangi bir úekilde verdi÷i paranÕn geri dönüúünün kÕsmen ya da tamamen
olmamasÕnÕ,
Piyasa riski, finansal piyasalarda oluúan volatiliteye ba÷lÕ olarak, faiz
oranlarÕ, döviz kurlarÕ ve hisse senedi fiyatlarÕnda meydana gelen de÷iúimler
sonucunda, bir bankanÕn zarar etme veya sermaye kaybetme riskini,
Operasyonel risk ise, bir bankanÕn iúlemeyen ya da uygun olmayan iç
süreçler, insanlar, sistemler ya da dÕú etkenler nedeniyle ortaya çÕkabilecek zarara
u÷rama riskini ifade etmektedir.
Basel I’de statik bir de÷erlendirme sistemi varken Basel II’de
de÷erlendirme 3 safhalÕ bir yapÕya dönüúmüútür. Bunlar; Basitleútirilmiú Standart
YaklaúÕm, Standart YaklaúÕm ve Temel øçsel Derecelendirme YaklaúÕmlarÕdÕr. Bu üç
de÷erlendirme sistemi reel sektör iúletmelerinin kredi derecelendirme yöntemleridir.
Basel II uzlaúÕsÕnda piyasa risklerinin de÷erlendirmelerinde önemli bir de÷iúiklik
yapÕlmamÕú ve Basel I’deki standart yaklaúÕm ve Riske Maruz De÷er YaklaúÕmÕ
(VaR) aynen korunmuútur56.
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2.2.2. økinci YapÕsal Blok: Denetim Otoritesinin øncelemesi
Sermaye yeterli÷inin denetimini içeren ikinci yapÕsal blok, denetim
otoritesinin bankanÕn risk yönetim yaklaúÕmÕnÕ inceleme sürecini içermektedir. Bir
anlamda “güçlendirilmiú” denetim otoritesinin incelemesi sürecidir57. Basel II,
finansal kurumlarÕn karúÕlaútÕklarÕ riskleri uygun bir úekilde de÷erleyip yönetmesi ve
bu risklere göre yeterli sermaye bulundurmalarÕ için sorumluluklarÕnÕ yerine
getirmesi gerekti÷ini vurgulamaktadÕr. Basel II ayrÕca denetim elemanlarÕnÕn, her bir
finansal kuruluú tarafÕndan uygulanan risk yönetim yöntemlerini gözden geçirmesi
ve de÷erlendirmesi gerekti÷inin ve gerekti÷i takdirde uygun yönetsel faaliyetlerde
bulunmasÕ gerekti÷inin üstünde durmaktadÕr58. Sermaye yeterlili÷inin denetiminde
hedeflenen bankalarÕn taúÕdÕklarÕ bütün riskleri için yeterli sermayeye sahip
olmalarÕnÕ sa÷lamak ve bankalarÕn risklerini izlemesi ve yönetmeleri esnasÕnda daha
iyi risk yönetim tekniklerini geliútirmelerini ve kullanmalarÕnÕ teúvik etmeyi
amaçlamaktadÕr59.
Sermaye yeterlili÷inin amaçlarÕ aúa÷Õda belirtildi÷i úekilde sÕralanabilir60:
- BankalarÕn taúÕdÕklarÕ tüm risklerin bilincinde faaliyet göstermeleri,
- Riskleri yönetme kabiliyetlerinin geliútirilmesi,
- Risklerini yönetmek amacÕyla gerekli iç kontrol ve risk yönetimi
sistemlerine sahip olmalarÕ,
- Bu sistemlerini güvenilir ve etkin bir úekilde çalÕútÕrmalarÕ,
- Gerçek risk profiline uygun sermaye tutulmasÕnÕn sa÷lanmasÕ,
- Yasal sermayeleri ile ekonomik sermayelerinin birbirine yaklaúmasÕnÕ
sa÷lanmasÕ,
- Denetimin her bankanÕn özelliklerine göre úekillenmesidir.

2.2.3. Üçüncü YapÕsal Blok: Piyasa Disiplini
Üçüncü YapÕsal Blokta ana hedef; piyasa disiplininin sa÷lanmasÕdÕr. Daha
geniú bir ifadeyle; üçüncü yapÕsal blok, piyasa disiplini arttÕrmak ve yatÕrÕmcÕlara,
ortaklara ve di÷er ilgililere risk yapÕsÕ ve uygun sermaye yapÕlarÕ ile ilgili bilgiler
sunulmasÕnÕ amaçlamaktadÕr. Piyasa disiplini kÕsaca uygun, do÷ru ve gerekli
bilgilerin zamanÕnda ulaúÕlmasÕ için sunulmasÕ gereklili÷i olarak tanÕmlanmaktadÕr61.
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BankalarÕn sahip olduklarÕ sermaye ile sermaye yeterlili÷i ve risk
de÷erlendirme yöntemleri dâhil olmak üzere önem arz eden konularda kamuya
açÕklama yapma (disclosure) gereklili÷ini ortaya koyan üçüncü blokla, bankalar
arasÕnda karúÕlaútÕrma yapÕlabilmesi ve bu yolla úeffaflÕ÷Õn sa÷lanmasÕ
hedeflenmektedir. Üçüncü yapÕsal blokta belirlenen açÕklama standartlarÕnÕn ulusal
muhasebe standartlarÕ ile uyumlu olmasÕ ve bu standartlar ile çeliúki içermemesi
sa÷lanmaya çalÕúÕlmÕútÕr62. Piyasa disiplini, úeffaflÕk ve bilgi sunumu standartlarÕnÕn
geliútirilmesini teúvik ederek bankalarÕn yeterli sermaye tutmasÕnda piyasa
katÕlÕmcÕlarÕnÕn rolünü geniúletmektedir63. DolayÕsÕyla, bu yapÕsal blokta 1988
uzlaúÕsÕnda olmayan bir bileúen, yani bankalarÕn finansal durumlarÕ hakkÕnda
kamuya nasÕl bilgi açÕklamak zorunda olduklarÕ hususu ayrÕntÕlÕ olarak yer
almaktadÕr. Basel dökümanÕn da açÕklanmasÕ gereken bilgiler detaylÕ olarak
açÕklanmÕútÕr. Bu bilgiler ana baúlÕklar itibariyle úunlardÕr64;
- Genel niteliksel açÕklamalar
- Genel niceliksel açÕklamalar
- Sermayeye iliúkin açÕklamalar
- Sermayeye yeterlili÷ine iliúkin açÕklamalar
- Risk miktarÕ ve de÷erlendirilmesi
- Kredi riski açÕklamalarÕ
- Piyasa riski açÕklamalarÕ
Böylece kamuya açÕklamak yoluyla sa÷lanacak piyasa disiplini yoluyla
bankalarÕn mevcut finansal sa÷lamlÕ÷Õ daha açÕk bir úekilde izlenebilecektir.
BunlarÕn bir sonucu olarak, aynÕ zamanda Basel II sonrasÕ finansal aracÕlÕk
fonksiyonunun etkinli÷inin artmasÕ beklenen sonuçlardan bir di÷eridir65. Piyasa
disiplini, bir bankanÕn sermayesinin yeterli düzeyde olmasÕnda önemli rol
oynamaktadÕr. Kamuoyu bilgilendirmeleri piyasa disiplinini arttÕrdÕ÷Õ gibi piyasa
katÕlÕmcÕlarÕnÕn bankanÕn sermaye yeterlili÷ini de÷erlendirmelerine de imkân
tanÕmakta ve bunun yanÕnda bankalarÕn faaliyetlerini güvenilir, sa÷lam ve etkin
úekilde yürütmeleri için teúvik sa÷lamaktadÕr66.

3. Kredilendirme Süreci ve Basel II Kriterleri øle KarúÕlaútÕrÕlmasÕna
øliúkin Bir Uygulama
Bilindi÷i üzere kredi verme süreci, finansal analiz ile birlikte finansal
olmayan verilerin de de÷erlendirilmesini zorunlu kÕldÕ÷Õndan öncelikle analize konu
firma detaylÕ bir incelemeye tabi tutulmaktadÕr. Bu noktada dikkat edilmesi gereken
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en önemli husus bir firmanÕn ne finansal verilerinin, ne de finansal olmayan
verilerinin yalnÕz baúÕna karar vermede etken olmamasÕ gerekti÷idir. FirmanÕn tüm
bu verilerinin eú zamanlÕ olarak analize tabi tutulmasÕ, kredilendirme sürecinde karar
vermede oluúabilecek hata riskinin minimize edilmesini sa÷lamaktadÕr. Basit bir
örnek vermek gerekirse; firma ile kredili çalÕúma yapÕlÕp yapÕlamayaca÷Õ finansal
tablolar analizinin yanÕ sÕra, 5C prensipleri olarak nitelendirilen Moralite
(Character), Kapasite (Capacity), Teminat (Collateral), Sermaye (Capital),
Ekonomik Koúullar (Conditions) gibi verilerin de de÷erlendirilmesine ba÷lÕdÕr.
Finansal tablolarÕ olumlu bir görüntü vermesine ra÷men; ortaklarÕnÕn moralitesi
(kredi alan tarafÕn güvenilirli÷i, krediyi geri ödemeyi isteyip istemedi÷i) düúük,
teminat yapÕsÕ kuvvetli olmayan veya ekonomik koúullardan etkilenece÷i öngörülen
firmalar ile kredili çalÕúma yapÕlmasÕ tercih edilmemektedir.
ÇalÕúmaya konu olan ølkem A.ù. 29.11.1977 yÕlÕnda kurulmuú ve halen
østanbul Sultanhamam’da faaliyet göstermektedir. FirmanÕn faaliyet konusu hamyarÕ mamül iplik ithalat, alÕm-satÕm, dâhili ticaretidir. ùirketin mevcut sermaye tutarÕ
7.500.000 TL’dir. Firma kredili çalÕútÕ÷Õ bankalara tüm krediler teminatÕ olarak
yönetimde aktif görev yapan, hâkim ortak statüsündeki Ahmet ølkem ve Hüseyin
ølkem’in úahsi kefaletini vermektedir. AyrÕca; nakdi kredilerde %100, gayrinakdi
kredilerde ise %50 marjlÕ istihbaratÕ yapÕlmÕú gerçek müúteri çek-senedi bankalar
tarafÕndan teminat úartÕ olarak belirlenmiútir. KarúÕlaútÕrmalÕ analiz yapabilmek için
firmanÕn 2007, 2008 ve 2009 yÕllarÕna ait dönem sonu bilançocu, gelir tablosu, nakit
akÕú tablosu, sabit kÕymetler hareket tablosu ve özkaynak hareket tablosu
kullanÕlmÕútÕr. AyrÕca sektörel raporlar ve firmanÕn sektör içindeki konumuna ait
bilgiler de de÷erlendirmede göz önünde tutulmuútur.

3.1. Oran Analizi
ølk olarak úirketin oran analizi yapÕlmÕútÕr. Mali tablolarda yer alan kalemler
arasÕnda basit matematiksel iliúkileri göstermek, baúka bir deyiúle oranlar
hesaplamak, tek baúÕna bir amaç de÷ildir. Önemli olan hesaplanan oranlarÕn
yorumlanmasÕ ve de÷erlendirilmesidir. Oranlar, yararlÕ bir analiz aracÕ olabilmeleri
için, iúletme ile ilgili anlamlÕ sorularÕ yanÕtlamalÕdÕrlar67. ølkem A.ù. mali tablolarÕ
ile yapÕlan oran analizi sonuçlarÕ úöyledir:
Likidite oranlarÕ; Firma 2009 yÕlÕ cari oranÕ 5.58 olup, 2007 yÕlÕnda 6.71,
2008 yÕlÕnda 4.02’dir. Cari oranÕn genel kabul gören ortalamasÕ 2’nin oldukça
üzerinde seyreden firmanÕn likit oldu÷unu ifade edebiliriz. 2009 yÕlÕ likidite oranÕ
4.03 ile ülke ortalamasÕ 1-1.50’nin oldukça üzerinde seyretmektedir.
Finansal YapÕ OranlarÕ; BorçlarÕn Aktif toplamÕ içerisindeki payÕ yÕllar
itibariyle %54, %58, %49 olarak gerçekleúmiútir. Bu oranlar makul görünmekte,
hatta aktif yapÕsÕ ve dönen varlÕklarÕn aktifteki payÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda kaldÕraç
oranÕnÕn fazlasÕyla iyi seviyede oldu÷u söylenebilmektedir. Bununla birlikte
özsermayenin toplam kaynaklar içerisindeki payÕ da ort.%50 dolayÕndadÕr. Bankalar
için önemli kalemler olan finansal borçlarÕn, özsermayenin yüzde kaçÕnÕ oluúturdu÷u
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finansal borçlar/özsermaye rasyosu ile bulunmaktadÕr. FirmanÕn cari dönem kÕsa
vadeli finansal borçlarÕ özsermayenin %21’ini, uzun vadeli finansal borçlarÕn ise
%4’ünü oluúturmaktadÕr. YÕllar itibariyle bakÕldÕ÷Õnda iúletmenin 2009 yÕlÕ finansal
borçlarÕ düúük çÕkmÕútÕr, bu da oranÕn düúmesine neden olmuútur.
Faaliyet ve Etkinlik OranlarÕ; FirmanÕn alacak devir hÕzÕnÕn yÕllar itibariyle
düúüú seyrinde olmasÕ özellikle kriz döneminde tahsilât vadelerinin uzamasÕna
ba÷lanmaktadÕr. Stok devir hÕzÕnÕn artÕúta olmasÕ firmanÕn stoklarÕnÕ eritmede
problem yaúamadÕ÷Õ, buna karúÕlÕk alacak tahsil süresinin ort.132 güne kadar
çÕktÕ÷ÕnÕ görülmüútür. Alacak tahsil süresinin artan seyri karúÕnÕnda borç ödeme
süresinin de aynÕ oranda artmasÕ beklentimiz olsa da firmanÕn yo÷un olarak peúin
alÕm (peúin alÕm iskontosundan yararlanmak ve ithalatta kkdf ödememek amaçlÕ)
yaptÕ÷Õ, vadeli akreditifin zaman zaman tercih edildi÷i ifade edilmiútir.
KârlÕlÕk OranlarÕ; Dönem kârÕnÕn satÕúlara oranÕ birim satÕútan elde edilen
kârÕ göstermekte olup ølkem A.ù. firmasÕnÕn yÕllar itibariyle karlÕlÕk oranÕnÕn %4,
%6, %10 olarak gerçekleúti÷i görülmüútür. Kriz ortamÕ ve dolayÕsÕyla daralan piyasa
koúullarÕna ra÷men kârlÕlÕ÷ÕnÕ korumayÕ, hatta ve hatta artÕúa geçirmeyi baúaran
firmanÕn kâr rakamlarÕ ve satÕúlar kalemi baz alÕnarak hesaplanan tüm oranlarÕnda
yÕllara göre yukarÕ yönlü bir trend göze çarpmÕútÕr. Bu durum firmanÕn brüt satÕú
karÕndan, faaliyet karÕ ya da net dönem karÕna kadar tamamÕnÕn artan oranda ciro
artÕúÕndan pay aldÕ÷ÕnÕn göstergesidir. Daha açÕk bir ifade ile artan ciro karúÕsÕnda
satÕú maliyetlerinin ve faaliyet giderlerinin oransal olarak düúmesi faaliyet karÕnÕn
gelir tablosundaki oransal de÷erini arttÕrÕrken, di÷er ola÷andÕúÕ giderlerdeki oransal
azalma da dönem net karÕnÕn oransal olarak artmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr.
Büyüme oranlarÕ; Özellikle aktif, satÕúlar, özsermaye, dönem kârÕ gibi
firmayÕ özetleyen önemli finansal verilerdeki büyüme ya da de÷iúim yüzdelerinin
bilinmesi analistlerin yararÕna olacaktÕr. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus
oranÕn tutarsal de÷iúimleri baz alÕnmÕú olmasÕdÕr. Maliyetler haricindeki tüm
kalemlerde oluúan büyüme firmanÕn hem aktif yapÕsÕnÕn, hem satÕú ve kârlÕlÕ÷ÕnÕn
büyüdü÷ünü göstermiútir.

3.2. Di÷er Finansal Bilgiler
KârlÕlÕk: Firma global krizden etkilenmemiú, net kârlÕlÕ÷ÕnÕ tutarsal bazda
2008 yÕlÕnda %51, 2009 yÕlÕnda da %113 oranÕnda arttÕrmÕútÕr. 2007 yÕlÕnda %3 olan
net kâr marjÕnÕ da 2008 yÕlÕnda %5'e 2009 yÕlÕnda da %8'e çÕkarmÕútÕr.
Sermaye Yeterlili÷i: Firma son sermaye artÕúÕnÕ 2009 yÕlÕnda yapmÕútÕr. (3
milyon TL nakden) FirmanÕn kaldÕraç oranÕ 0,5’tir. Pasifin %51'ini özsermaye
oluúturmaktadÕr. Bu rakama, ortaklara borçlar kalemi de eklenirse (Rakam 3 yÕldÕr
hiç azalmamÕú, hatta artmÕútÕr, o sebeple örtülü sermaye olarak nitelendirilebilir)
kaldÕraç 0.18'e inmekte, sermayenin toplam pasifteki payÕ da %82'ye çÕkmaktadÕr.
ùirketin sermaye yeterlili÷i son derece pozitiftir.

3.3. Dikey ve Yatay Analiz
Dikey analiz olarak nitelendirilen inceleme tekni÷i ile bilanço toplamÕnÕn
(varlÕk-kaynak toplamÕ) 100 kabul edilerek her bir kalemin toplama oranlandÕ÷Õ, bu
úekilde her bir kalemin varlÕk/ kaynak içerisindeki payÕnÕn incelenmesidir. Yatay
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analiz ise farklÕ dönemlerde düzenlenen mali tablolarÕn karúÕlaútÕrmalÕ olarak
incelenmesi oldu÷undan bu bölümde mali tablolar iki analiz yöntemine göre birlikte
de÷erlendirilecektir. Bilanço yardÕmÕyla yapÕlan analiz sonucunda aktifte yÕl bazÕnda
dönen varlÕk duran varlÕk kombinasyonu yalnÕzca %3 (2007-2008) ve %1 (20082009) de÷iúim göstermiútir. KÕsa vadeli borçlarÕn toplam kaynaklar içerisindeki payÕ
yÕllar itibariyle %9 artÕú ve %6 oranÕnda azalma göstermiútir. 2008 yÕlÕnda uzun
vadeli borçlar %5, özsermaye ise %4 artmÕú, 2009 yÕlÕnda ise uzun vadeli borçlar %3
azalÕrken özsermaye %9 artÕú göstermiútir. Cari yÕlda net dönem karÕnda oluúan
belirgin artÕú, ticari borçlarda %6 oranÕnda düúüú, bilançoda göze çarpan önemli
de÷iúimleri ifade etmektedir. Gelir tablosu kalemlerinden 2008 yÕlÕ brüt satÕúlar
kaleminin yüksek olmasÕ ve maliyetlerdeki azalma nedeniyle brüt satÕú karlÕlÕ÷ÕnÕn
%13 oldu÷unu görmekteyiz. Bunun yanÕ sÕra cari yÕlda satÕútan iadeler kalemindeki
de÷iúim ve satÕú maliyetinin düúmesi brüt satÕú karÕnÕn %15’lere yükselmesini
sa÷lamÕútÕr. Esas faaliyet karÕ yÕllara sari %3 ve %2 artmÕú, finansal giderler son iki
yÕlda %1 azalmÕú, faaliyet karÕ ise %4 ve %2 oranÕnda artÕú göstermiútir. FirmanÕn
mali verileri oldukça olumlu bir görüntü ortaya koymaktadÕr.

3.4. Trend Analizi
Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin zaman içerisinde göstermiú olduklarÕ
e÷ilimlerin saptanmasÕ ve incelenmesi amaçlÕ kullanÕlan yöntem; belirli tarih veya
dönemler arasÕnda bilanço/gelir tablosu kalemlerindeki artÕú/azalÕúlarÕ ve bu
de÷iúikliklerin göreli önemini açÕkça ortaya koyarak dinamik bir analiz yapÕlmasÕna
olanak hazÕrlamaktadÕr68. Analiz yapÕlÕrken öncelikle bir baz yÕl seçilir. Baz yÕldaki
tüm bilanço/gelir tablosu verilerinin tamamÕ 100 olarak gösterilir. Analizlerimizde
2007 yÕlÕ baz yÕl olarak alÕnmÕútÕr. YapÕlan analiz sonucunda bilanço kalemlerinde
belirgin de÷iúmelerin oldu÷u görülmüútür. 2008 yÕlÕnda düúüú gösteren hazÕr
de÷erler, 2009 yÕlÕnda yüksek oranlÕ bir artÕú göstermiútir. 2008 yÕlÕnda ticari
alacaklar yüksek oranda artmÕú, hammadde sto÷unda 2008 yÕlÕnda düúüú ve 2009
yÕlÕnda artÕú gözlenmiútir. Trend analizi sonuçlarÕna göre baz alÕnan 2007 yÕlÕna
oranla kÕsa vadeli borçlar %120 artmÕú ve 2008 yÕlÕnda satÕcÕlar kaleminde de artÕú
gözlenmiútir. Gelir tablosu kalemlerine göre úirket cirosu %22 ve faaliyet karlÕlÕ÷Õ
%116 oranÕnda artÕú göstermiútir. ùirketin di÷er faaliyet gelirleri oldukça yüksek
tutarlara ulaúmÕú, faaliyet karÕ %100’ün üzerinde artÕú sergilemiú ve net dönem kârÕ
ise %221 artÕú göstermiútir. Bu sonuçlara göre ølkem A.ù. 2007 yÕlÕna göre hem mali
yapÕsÕnÕ güçlendirmiú, hem de ciro geliúimini ve kâr marjÕnÕ yüksek oranda
yakalamÕútÕr.

3.5. Risk Analizi
Kredi Riski: BankalarÕn øç Denetim ve Risk Yönetimi HakkÕnda
Yönetmelikte; Banka müúterisinin yapÕlan sözleúme gereklerine uymayarak,
yükümlülü÷ünü kÕsmen veya tamamen zamanÕnda yerine getirememesinden dolayÕ,
bankanÕn karúÕlaútÕ÷Õ durum olarak ifade edilebilir69. ølkem A.ù. firmasÕnÕn kredi
riski bu anlamda oldukça düúük seviyededir. Nedeni, firma ratinginin B olmasÕ,
68
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kullandÕrÕlmasÕ öngörülen krediler teminatÕna firma hâkim ortaklarÕnÕn kefaletinin
yanÕ sÕra bazÕ krediler için belli marjlarda nakdi teminat (Gerçek müúteri çek-senedi)
talep edilmesidir.
Herhangi bir olumsuzluk durumunda erken uyarÕ sistemlerinin
bilgilendirme yapmasÕ firmanÕn kredileri ile ilgili hÕzlÕca aksiyon alÕnmasÕnÕ
sa÷lamaktadÕr. Bankalar nezdinde kullanmÕú oldu÷u kredilerde hiçbir ödeme sÕkÕntÕsÕ
çekmeyen ve geri ödememe riski çok düúük olan firmanÕn rating notu yüksek
oldu÷undan di÷er bankalardan rekabetçi fiyatlar alabilmektedir.
Döviz Pozisyon Riski: Firma alÕúlarÕnÕ yurtiçinden TL, yurtdÕúÕndan ise
USD cinsinden yapmaktadÕr. SatÕúlarÕnÕ yo÷un olarak TL cinsinden yapan firma
bankalardan her iki döviz cinsinden de borçlanmakta olup döviz pozisyon riski
düúük de olsa mevcuttur. Buna karúÕlÕk finans yetkililerinin kur de÷iúimlerini
yakÕndan takip etmeleri ve gerekti÷inde pozisyon almalarÕ sayesinde sÕkÕntÕya
düúmemektedir.
Müúteri/Tedarikçi Riski: øhracatÕ düúük seviyede olan firmanÕn yurtiçi
piyasada oluúabilecek daralmadan kaynaklanan satÕú güçlü÷ü ve alÕcÕlarÕn geri
ödememe riski mevcuttur. Fakat alacak konsantrasyonunun yüksek olmamasÕ nedeni
ile risk minimize edilmiútir. Bunun yanÕnda tedarikçi a÷ÕnÕn da geniú olmasÕ,
maliyetlerde oluúabilecek olasÕ artÕúÕ engellemektedir. 400 farklÕ müúteri, 250 farklÕ
tedarikçi ile çalÕúÕlmakta olup tüm alÕcÕ ve satÕcÕlarÕn toplam içerisindeki payÕ %5’i
geçmemektedir. Uzun yÕllardÕr sektörde faaliyet gösterilmesi ve ortaklarÕn úahsi
ba÷lantÕlarÕ sayesinde müúteri/tedarikçi sÕkÕntÕsÕ yaúanmamaktadÕr. Cari hesap
çalÕúÕlan müúterilerin bazÕlarÕ ile senet-çekli çalÕúmaya dönüldü÷ü 2009 yÕlÕ finansal
tablolarÕnda görülmektedir.
Piyasa Riski: Firma, çeúitli renk ve kalitedeki iplerin bükümü ile çift kat,
karÕúÕk
iplik,
likralÕ/elastanlÕ
ip
haline
dönüútürülmesi
faaliyetini
gerçekleútirmektedir.
Son 5 yÕllÕk dönemde iplik sektörünün Türkiye’de ve dünyadaki
geliúim/de÷iúimi úu úekildedir70; 2005 yÕlÕnda Çin’e uygulanan kotalarÕn
kalkmasÕndan sonra dünya tekstil ve hazÕr giyim pazarlarÕndaki koúullar de÷iúmeye
baúlamÕútÕr. Yeni koúullarÕn olumsuz etkileri Türk elyaf ve iplik sektöründe de
yo÷un olarak hissedilmiútir. Artan girdi maliyetleri, döviz kurunun düúük
seyretmesi, Uzak Do÷udan gelen ucuz ürünler gibi nedenlerden dolayÕ sektör sÕkÕntÕ
yaúamÕú, bazÕ firmalar kapanmak zorunda kalmÕú, bazÕ firmalar ise üretimlerini girdi
maliyetlerinin düúük oldu÷u ülkelere kaydÕrmaya baúlamÕútÕr. Di÷er taraftan
sektördeki küçülme süreci, 2007 yÕlÕnÕn ortalarÕnda ABD’de ortaya çÕkan ve 2008’de
tüm dünyayÕ etkisi altÕna alan finansal kriz nedeniyle daha da belirgin hale gelmiútir.
Elyaf & iplik sektöründe yurt içi üretim yurt içi talebi karúÕlayamamaktadÕr.
2009 yÕlÕ itibariyle sektör 2,2 milyar dolarlÕk dÕú ticaret açÕ÷Õ vermiútir.
Suni/sentetik elyaf ve ipliklerin ithalatÕ da 2,1 milyar dolar civarÕnda
gerçekleúmiútir. Bu ürünlerin ithalatÕnda baúta Çin ve Hindistan olmak üzere
70
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Uzakdo÷u ülkeleri önemli bir yer tutmaktadÕr71. Tüm bu bilgiler ÕúÕ÷Õnda, daralan
piyasa koúullarÕna ra÷men satÕú hacmini ve kârlÕlÕ÷ÕnÕ arttÕrmÕú olan ølkem A.ù.
firmasÕnÕn ithalatlarÕnda ISO 9001 sertifikasÕna sahip firmalar tarafÕndan üretilen
ürünleri tercih etti÷i bilinmektedir. Firma Hindistan, Endonezya, Sri Lanka,
Vietnam, Tayvan ve Tayland gibi ülkelerden çeúitli numaralarda %100 viskon,
%100 polyester ve polyester/viskon karÕúÕmlÕ iplik ithal etmektedir.

3.6. Niteliksel Faktörler
Niteliksel, kÕsmen de niceliksel olarak de÷erlendirilebilecek faktörler
firmanÕn kredi talebinin de÷erlendirilmesinde önemli rol oynarlar. FirmanÕn boyutu,
yaúam süresi (kuruluú tarihi-ne kadar eski oldu÷u), faaliyette bulundu÷u pazarÕn
büyüme hÕzÕ, ürün kalitesi, yönetim kadrosu ve deneyimi, müúteri profili,
tedarikçileri, sahip oldu÷u markalar, itibar de÷eri de dikkate alÕnmasÕ gereken
etmenler arasÕndadÕr72. AyrÕca tüm bu bilgilerin dÕúÕnda Ticaret Sicili kayÕtlarÕ,
T.C.Merkez BankasÕ risk santralizasyonu teúkilatÕndan alÕnan bilgiler, tapu sicil
kayÕtlarÕ ve vergi beyannameleri, di÷er banka ve kurumlardan alÕnan bilgiler,
piyasadan toplanan bilgiler de kredi kararÕnda analiste ÕúÕk tutacaktÕr.

3.7. Analiz Sonucu ve De÷erlendirme
Tüm bu bilgi ve de÷erlendirmeler ÕúÕ÷Õnda kredi teklifine konu ølkem A.ù.
firmasÕna 4 milyon TL tutarlÕ kredi limiti oluúturulmuútur. Belirlenen bu çatÕ limitin
aúÕlmamasÕ kaydÕ ile aúa÷Õda kredi kullandÕrÕlabilecek azami tutarlar belirtilmiútir.
Kredi limitinin kÕrÕlÕmÕ, firma ihtiyacÕna göre belirlenmiútir.
1. øúletme Sermayesi Kredileri
KÕsa Vadeli Krediler (TL)
Limit: 500.000 TL
Teminat: Kefalet + 1.00 marjlÕ gerçek müúteri çeki
Fiyat: Tablo 2’de açÕklanmÕútÕr.
KÕsa Vadeli Dövize Endeksli Krediler (USD)
Limit: 500.000 USD
Teminat: Kefalet + 1.00 marjlÕ gerçek müúteri çeki
2. Gayrinakdi Krediler
Sight Akreditif Kredileri (USD)
Limit: 1.000.000 USD
Teminat: Kefalet
Komisyon OranÕ: Yükleme Vadesi < 90 gün => %0,1
71
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90 gün< Yükleme Vadesi <120 gün => %0,2
Yükleme Vadesi >120 gün => Fiyatlama yapÕlacak
Vadeli Akreditif Kredileri (USD)
Limit: 2.000.000 USD
Teminat: Kefalet + 1.00 marjlÕ gerçek müúteri çeki
Komisyon OranÕ: Yükleme Vadesi < 90 gün => %0,2
90 gün< Yükleme Vadesi <180 gün => %0,4
Yükleme Vadesi >180 gün => Fiyatlama yapÕlacak
FirmanÕn gün içi nakit ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕ amacÕ ile kredili mevduat
hesabÕ, vergi - ssk gibi ödemelerinin opsiyonlu olarak gerçekleútirilmesi amaçlÕ nakit
yönetim kredisi, çek karnesi taleplerinin karúÕlanmasÕ amaçlÕ çek karnesi limiti,
firma ortaklarÕna kredi kartÕ tahsis edilmesi amaçlÕ kredi kartÕ ürün kredi limitleri
çapraz ürünlerin arttÕrÕlmasÕ ve firmada derinleúme sa÷lanmasÕ amacÕ ile ilave
edilebilir.
Firmaya kullandÕrÕlacak nakdi krediler için fiyatlamanÕn nasÕl yapÕldÕ÷ÕnÕ
aúa÷Õdaki tablo yardÕmÕ ile açÕklayabiliriz.
Tablo 2: Kredi Fiyatlama ve Gözetim Sermayesi Etkisi
%100
Risk A÷ÕrlÕklÕ
Kredi
Kaynak Maliyeti

8

Müúterinin Risk Primi

2

Operasyon Gideri (Riski Bedeli)

2

Kar MarjÕ

1

Kredinin Toplam Maliyeti (1+2+3+4)

13

Gözetim Sermayesi Maliyeti (%8 x %10)

0.8

Toplam Kredi Maliyeti (5+6)

13.80

Kaynak: Mehmet Hasan Eken, “Basel II Kriterleri ve Kobilerin Finansman
OlanaklarÕ”, Maliye-Finans YazÕlarÕ, SayÕ:80, 2008, s.67’den uyarlanmÕútÕr.

Sermaye maliyeti %10 varsayÕlmÕútÕr. Firma Kurumsal KOBø segmentine dâhil oldu÷u ve
derecelendirilmedi÷inden risk a÷ÕrlÕ÷Õ %100’dür. %100 risk a÷ÕrlÕklÕ bir kredinin gözetim
sermayesi maliyeti %0,8 (%10’un %8’i) olarak hesaplanmÕútÕr.
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3.8. Basel II SonrasÕnda Uygulanacak Analiz AúamalarÕ
Basel II bir süreç oldu÷u için geçiúin keskin sÕnÕrlar çerçevesinde olmasÕ
beklentisi yanlÕútÕr. Bir çok banka zaten Basel II kriterlerinde belirtilen kriterleri baz
alarak (örn. sermaye yeterlili÷i) dönemlik raporlar yapmaya, scoring/rating
hususlarÕnda (özellikle içsel derecelendirme yöntemi tercih edecekler) yazÕlÕmlarÕnÕ
geliútirmeye geçti÷imiz senelerde baúlamÕúlardÕr. Bankalar kredi limit çalÕúmalarÕnda
PD (probabilty of default – temerrüt olasÕlÕ÷Õ) hesaplanmakta, sermaye yeterlili÷i
hakkÕnda bilgi talep edilmekte, firma finansal ya da finansal olmayan verilerinin
belli a÷ÕrlÕklarla puanlanmasÕ ile scoring/rating uygulamasÕnÕ içsel olarak
sürdürmekte, aylÕk ya da dönemlik Basel II/sermaye yeterlili÷i raporlamasÕ
yapmaktadÕrlar.
Mevcut durumda kullanÕlan tüm argümanlar kullanÕlacak, süreç, firmalar
bazÕnda benzer úekilde devam edecektir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli
nokta; literatürde tartÕúÕlan ve ço÷unlukta olan akademisyen/araútÕrmacÕlarÕn, gerek
bankalar, gerek finansman talebinde bulunan firmalar, gerekse tüm finansal piyasa
üyeleri açÕsÕndan Basel II‘nin birçok yenilik ve farklÕlÕk do÷uraca÷ÕnÕ iddia
etmelerine karúÕlÕk aslÕnda sanÕlan kadar büyük bir de÷iúim ortamÕnÕn olmayaca÷ÕdÕr.
Basel II kriterleri bankalarÕn kredi kararlarÕna ya da kredi fiyatlandÕrmasÕna direkt
müdahalesi anlamÕnÕ hiçbir zaman taúÕmamaktadÕr. Verilecek krediler için
bankalarca alÕnan teminatlar ve kredi fiyatlamasÕnÕn de÷iúece÷i birçok kaynakta
öngörülse de, kanaatimizce bu yaklaúÕmlar yalnÕzca yorum eksikli÷inden do÷muútur.
Elbette ki piyasa koúullarÕndaki de÷iúim ve bankalarÕn tam rekabet koúullarÕnÕ
sa÷layarak müúterilere yaklaúÕmlarÕnÕn eúde÷er duruma gelmesi, fiyat ve
teminatlarda de÷iúime yol açabilir. Günümüzde kefalet karúÕlÕ÷Õ kredi kullanan bir
Kurumsal KOBø segmenti müúterisinin önümüzdeki 2 yÕl içerisinde finansal
durumunda olumsuz bir durum olmamasÕna karúÕlÕk bazÕ bankalarÕn firmada daha
güçlü teminata yönelmeleri riskinin bulundu÷u di÷er bankalarÕ da teminat
güçlendirmeye itecektir. Ki bu durumun Basel II ile direkt ba÷daútÕrÕlmasÕ yerine
rekabet koúullarÕnÕ gözden geçirmek gerekmektedir.
Bankalar kredi verirlerken zaten müúterilerinin tanÕmlanabilen her türlü
risklerini, piyasa koúullarÕnÕ, kaynak maliyetlerini, alÕnan teminatlarÕ gözönüne
alarak verecekleri kredilerini fiyatlamaktadÕrlar. Bu açÕk bir úekilde “riske dayalÕ
kredi fiyatlama”dÕr ve uzun yÕllardan beri bankalar tarafÕndan uygulanmaktadÕr73.
Bunun, yani riske dayalÕ kredi fiyatlamasÕnÕn baúlangÕcÕnÕ Basel II
kriterlerine dayandÕrmak ve Basel II kriterlerini bu úekilde tanÕmlamak, bankalarÕn
mevcutta uyguladÕklarÕ kredi analiz aúamalarÕnÕn derinlemesine sorgulanmasÕnÕ
gerektirmektedir. Çünkü bu anlayÕúa göre bankalarÕn halihazÕrda uyguladÕklarÕ
yöntemler bir çok risk faktöründen yoksunmuúçasÕna de÷erlendirme yapÕlmaktadÕr
ki bu durum do÷ru de÷ildir.
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FirmamÕz ølkem A.ù.’nin Basel II sonrasÕnda;
- Bankada 1 milyon euro’dan fazla kredi riski bulundu÷u,
- 50 milyon euro’dan daha düúük tutarlÕ ciro sa÷ladÕ÷Õ,
- Ba÷ÕmsÕz bir derecelendirme kuruluúu tarafÕndan derecelendirilmedi÷i
bilgilerine dayanarak %100 risk a÷ÕrlÕklÕ sÕnÕfa girdi÷ini anlayabiliyoruz
(Standart Ölçüm Yönteminin kullanÕldÕ÷Õ varsayÕlmÕútÕr). Belirlenen bu risk sÕnÕfÕ
yalnÕzca bankanÕn bulundurmasÕ gereken asgari sermeye yükümlülü÷ünün
hesaplanmasÕna kaynak oluúturmakta olup kredi fiyatlamasÕna do÷rudan bir etkisi
bulunmamaktadÕr. “Basel II kriterleri KOBø' lerin ticari alacaklara dayalÕ çek ve
senetlerini, kefaletlerini vs. teminat olarak kabul etmeyecek ve bu nedenle KOBø’ler
kredi bulmakta zorlanacaklardÕr” argümanÕ sadece bir yanlÕú anlamadÕr. Zira Basel II
kriterleri teminatlarÕ sadece ve sadece kredi riski a÷ÕrlÕklÕ aktiflerin hesaplanmasÕnda
göz önüne almakta ya da almamaktadÕr. BankalarÕn kredi verirken teminatlarÕ
de÷erlendirip de÷erlendirmemelerine karÕúmamaktadÕr. Bu Basel Komitesinin
amacÕ, perspektifi ve düzenleme-denetleme direktiflerinin kapsamÕ dÕúÕndadÕr74.
Sonuç olarak; Basel II ile birlikte firma ølkem A.ù.’nin banka tarafÕndan
incelenen finansal ve finansal olmayan verileri olumsuz yönlü de÷iúime u÷ramadÕ÷Õ
sürece bankanÕn kredi kararÕnda de÷iúiklik, teminat talebi, kredi fiyatÕ artÕúÕ (kredi
niteli÷i de÷iúken faizli ise; cari fon transfer fiyat artÕúlarÕ-banka fon maliyetlerdeki
artÕú- tabi ki firma kredi fiyatÕna yansÕtÕlmaktadÕr ki bu durumun Basel II ile ilgisi
bulunmamaktadÕr) söz konusu de÷ildir. YalnÕzca firmanÕn ratingi ya da risk grubu
banka açÕsÕndan Basel II sonrasÕnda biraz daha önem taúÕmaya baúlayacaktÕr. Nedeni
ise; bankanÕn firmaya verdi÷i kredi karúÕlÕ÷Õnda bir sermaye bulundurma
yükümlülü÷ünün olmasÕdÕr. Bu aúamada ba÷ÕmsÕz derecelendirme kuruluúlarÕna tam
güven gerekirken bankalarÕn karmaúÕk ve maliyetli bir yapÕ olan içsel
derecelendirme yöntemini uygulamaya koymak istemelerinin nedeni de;
úiúirilebilece÷i düúünülen rating notlarÕ ve bu notlar sayesinde verilen fakat geri
ödenemeyen/batÕk nitelikli krediler ile sorun yaúanmak istenmemesidir.

Sonuç
1970’li yÕllarÕn baúÕnda Bretton Woods sisteminin çökmesi ile ve 1970’li
yÕllarÕn ortasÕnda dünyada finansal piyasalarda oluúan dalgalanmalarÕ takiben krizler
meydana gelmiútir. Yaúanan krizler incelendi÷i zaman, riskin ve risk yönetiminin
yeterince dikkate alÕnmadÕ÷Õ görülmüútür. Bu krizler sonucunda, finans sektörü daha
karmaúÕk bir ekonomik ortam ve yeni risklerle karúÕ karúÕya kalmÕútÕr. Ekonomide ve
piyasalarda ortaya çÕkan dalgalanmalara, yeni risklere ve hÕzlÕ de÷iúime paralel
olarak bankacÕlÕk sektörünün de maruz kaldÕ÷Õ riskler daha da karmaúÕklaúmÕú ve
artmÕútÕr.
Maruz kalÕnan riskler, yeni ekonomik yapÕ ve meydana gelen krizler
sonucunda, bankacÕlÕk sektörünü uluslararasÕ alanda istikrara kavuúturmak için,
düzenleme arayÕúÕna girilmiútir. Bu arayÕú karúÕlÕ÷ÕnÕ, aslÕnda kurumsal geçmiúi bir
hayli gerilere giden, UluslararasÕ Ödemeler BankasÕ (Bank of International
74
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Settlements, BIS) gözetiminde oluúturulan Basel komitesinin düzenlemeleriyle
bulmuútur. Basel Komitesi, özellikle komiteye üye ülkeler arasÕnda ve daha sonra
zamanla tüm dünyada bankacÕlÕk ile ilgili düzenlemeler konusunda standartlar ve
prensipler ortaya koyan bir otorite konumuna gelmiú, yayÕmladÕ÷Õ “Basel Sermaye
Yeterlili÷i UzlaúÕsÕ” çalÕúmalarÕyla denetim otoriteleri için en önemli kaynak
olmuútur.
Basel BankacÕlÕk Denetim Komitesi, sermaye yeterlili÷ine iliúkin ilk
düzenleme olan ve 1988 yÕlÕnda farklÕ ülkelerde uygulanan sermaye yeterlili÷i
hesaplama yöntemlerini birbirleriyle uyumlu hale getiren, bu konuda uluslararasÕ
platformda geçerli asgari bir sektör standardÕ olan ve Basel I olarak adlandÕrÕlan
“Basel I Sermaye UzlaúÕsÕ’nÕ (Basel I Capital Accord)” yayÕmlamÕútÕr. Komite
kapsamÕ çok geniú standartlar sunmuú ve bunlarÕ ülkelere tavsiye etmiú ve ayrÕca
düzenleme otoritelerinin kendi ulusal sistemlerine uygun standardÕ seçmelerini
ülkelerin ortak standartlarda yakÕnlaúmasÕnÕ sa÷lamak adÕna teúvik etmiútir.
Basel I’de bankalarÕn sermaye yeterlili÷inin hesaplanmasÕnda, sermayenin
riskli aktiflere oranÕ dikkate alÕnmÕútÕr ve en az % 8 olmasÕ öngörülmüútür. Ancak,
1990’lÕ yÕllarda hÕzlanan küreselleúme süreci ve Basel I’in risk konusundaki
eksiklikleri nedeniyle kÕsa bir süre sonra bu uzlaúÕya önemli itirazlar olmuútur.
Komite 1999 yÕlÕnda bu itirazlarÕ dikkate alarak yeni düzenlemeler yapmÕú ve 2001
yÕlÕnda hazÕrlanan tasla÷Õ kamuoyuna sunmuútur. Gelen öneri ve eleútirilerin
sonucunda tasla÷a en son úekli verilerek Basel II olarak bilinen “Basel II Sermaye
UzlaúÕsÕ (Basel II Capital Accord)” Haziran 2004’te Basel komitesi tarafÕndan
yayÕmlanmÕútÕr.
Basel II, asgari sermaye yükümlülü÷ü, denetim otoritesinin incelemesi,
piyasa disiplini olmak üzere üç yapÕsal bloktan oluúmaktadÕr. Birinci yapÕsal blok,
asgari sermaye yükümlülü÷ü hesaplanÕrken 3 farklÕ risk türünün dikkate alÕnmasÕ
gerekti÷ini belirtmiú ve Basel I’de öngörülen sermaye yeterlili÷i oranÕ aynÕ kalÕrken
(%8), formülün paydasÕna kredi riskine ek olarak operasyonel risk ve piyasa riski de
eklenmiútir.
Kredi riskinin ölçümünde iki yaklaúÕm benimsenmiútir. Bunlar; standart
yaklaúÕm ve içsel derecelendirmeye dayalÕ (øDD) yaklaúÕm olup, øDD yaklaúÕmda
kendi içinde temel ve geliúmiú olarak bölünmüútür. Basel II, standart yaklaúÕmla risk
a÷ÕrlÕklarÕnÕ kendisi belirlerken, øDD yaklaúÕmda bankanÕn belirledi÷i ve kendisinin
onayladÕ÷Õ bir risk a÷ÕrlÕk ölçümüne imkân tanÕmÕútÕr.
Basel II’nin Basel I’den farklÕ olarak operasyonel risk kavramÕnÕ ele
almÕútÕr. Basel II’ye ilave edilen operasyonel risk için yasal sermaye gereksiniminin
hesaplanmasÕnda, temel gösterge yaklaúÕmÕ, standart yaklaúÕm ve geliúmiú ölçüm
yaklaúÕmÕ olmak üzere üç seçenek açÕklanmÕútÕr.
økinci yapÕsal blok olan denetim otoritesinin incelemesi, bankanÕn risk
yönetim yaklaúÕmÕnÕ inceleme süreci olup bankalarÕn yüzleútikleri bütün riskler için
yeterli seviyede sermaye bulundurmalarÕnÕ teúvik etmeyi amaçlamÕútÕr.
Üçüncü yapÕsal blok olan piyasa disiplini ise; uygun, do÷ru ve gerekli
bilgilerin zamanÕnda ve tam olarak açÕklanmasÕ yoluyla úeffaflÕ÷Õ sa÷lamayÕ
hedeflemiútir.
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Basel II, piyasa disiplini ve risk a÷ÕrlÕklarÕ konularÕnda eleútirilere maruz
kalmÕú ve uygulamaya geçiú tarihini ertelemek ve piyasa disiplini konusunda
baúlangÕca göre daha esnek bir yapÕyÕ kabullenmek durumunda kalmÕútÕr. AyrÕca;
risk hesaplamalarÕndaki karmaúÕklÕklar ve özellikle øDD yaklaúÕmÕ çerçevesinde
zorunlu veri standartlarÕ gibi nedenler yüzünden kÕsa vadede uygulanabilirli÷ini
tehlikeye düúürmüútür. Bu aúamada nihai olarak denetim otoritelerince belirlenecek
ulusal tercihler ve geçiú süreci de önemli rol oynayacaktÕr. Bu konuda ülkemizdeki
durum dünya ile paralel ilerlemekte ve Basel II UzlaúÕsÕ’nÕn uygulamaya konulmasÕ
ülkemizde de ileri bir tarihe ertelenmiútir. Bunun sebebi yukarÕda sayÕlanlara ek
olarak, UluslararasÕ Finansal Raporlama StandartlarÕ’ nÕn henüz KOBø ölçe÷indeki
firmalarda zorunlu olarak uygulanmaya baúlamamasÕdÕr.
Basel II’nin getirdi÷i bu yenilikler ve yapÕlar sayesinde ve Basel II’de
benimsenen riske daha duyarlÕ çerçeve nedeniyle; bankalarÕn kredilendirme
süreçlerinin de÷iúme u÷rayÕp u÷ramayaca÷Õna dair birçok sektörel ve akademik
çalÕúma yapÕlmÕútÕr.
Bu çalÕúmada, Basel II öncesi ve sonrasÕ uygulanan finansal analiz
tekniklerinin sonuçlarÕnÕn farklÕ olup olmayaca÷Õ örnek bir iúletme üzerinde yapÕlan
uygulama ile incelenmiútir.
Uygulamada incelenen øLKEM A.ù. iplik sektöründe faaliyet gösteren bir
iúletme olup, firmanÕn son üç dönemine ait bilanço, gelir tablosu, son iki dönemine
ait nakit akÕú tablosu finansal analize tabi tutulmuútur. FirmanÕn risk a÷ÕrlÕ÷Õ,
derecelendirmesi daha önce yapÕlmadÕ÷Õ için standart yönteme göre %100 olarak
alÕnmÕútÕr.
FirmanÕn finansal tablolarÕ, oran analizine, dikey analize, yatay analize ve
trend analizine tabi tutulmuútur. ÇÕkan sonuçlar firmanÕn di÷er finansal olmayan
bilgileri ile beraber de÷erlendirilmiú ve firmanÕn Basel II öncesi kredilendirme
analizine göre, kredilendirilebilir bir firma oldu÷una karar verilmiú ve firma ihtiyacÕ
çerçevesinde belli ürün grubu (kÕsa vadeli nakit TL krediler, kÕsa vadeli dövize
endeksli krediler) limitleri oluúturulmuútur ve kredi fiyatlamasÕna dair örnekle
açÕklanmÕútÕr.
Basel II sonrasÕ durum için firmanÕn finansal tablolarÕ yukarÕda sayÕlan
finansal analiz tekniklerine tabi tutulmuútur ve aynÕ úekilde firmanÕn di÷er finansal
olmayan bilgileri ile beraber de÷erlendirilmiútir. Ancak Basel II sonrasÕnda, firmanÕn
rating notu (derecelendirme notu), risk a÷ÕrlÕ÷Õ ve bazÕ teminatlar daha da önem
kazanmÕútÕr. Fakat bu kriterlerin sadece Basel II’den sonra birebir kararÕnÕn
alÕnmasÕnda belirleyici olarak kullanÕlmasÕ gibi bir durum söz konusu de÷ildir.
Çünkü bankalar kredi verirken Basel II öncesinde de her zaman kredi riskini göz
önünde bulundurmuúlardÕr.
Basel II’ye göre kredi risk a÷ÕrlÕ÷Õ belirlenmesinde, gerçek úahÕs kefaleti,
müúteri çek-senetleri, ticari gayrimenkul ipote÷i gibi teminatlarÕn, kredilerin risk
a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn düúürülmesinde kullanÕlamayaca÷Õ belirtilmiútir. Fakat bu noktada birçok
kiúi yanÕlgÕya düúmektedir. Çünkü adÕ geçen teminatlarÕn kredilerin risk a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn
düúürülmesinde kullanÕlamayaca÷Õ, firmalara belirtilen teminatlar karúÕlÕ÷Õnda kredi
tahsis edilmeyece÷i anlamÕnÕ taúÕmamaktadÕr. Yani; bankalar, paraya çevrilebilme
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özelli÷ine sahip her türlü aracÕ teminat olarak kabul edebileceklerdir. Öte yandan, bu
teminatlar, Basel II kapsamÕnda olmadÕklarÕ takdirde risk a÷ÕrlÕklarÕnÕn
düúürülmesinde kullanÕlamayacaklarÕ da açÕktÕr.
Bu çalÕúmanÕn sonucunda, Basel II’nin bir amaç de÷il süreç oldu÷unu ve bu
sürecin aslÕnda bankalar tarafÕndan yavaú yavaú uygulamaya konulmaya çalÕúÕldÕ÷Õ,
bu nedenle Basel II’nin zorunluluk haline getirilmesinin bankalara ve dolayÕsÕyla
müúteriler belirtildi÷i kadar zorluk oluúturmayaca÷ÕnÕ kanaatine varÕlmÕútÕr.
Bankalar bu sürece øDD yaklaúÕmÕ için yazÕlÕm oluúturarak ya da dönemlik sermaye
yeterlili÷i raporlamalarÕ yaparak bir süredir müdahil olmuú durumdadÕrlar.
FirmalarÕn ise; geçiú sürecinin sanÕlan kadar kÕsa sürede gerçekleúmeyece÷inin
bilincinde olarak finansal tablolarÕnÕ úeffaflÕ÷a uygun úekilde düzeltilmesini
sa÷lamaya çalÕúmalarÕ gerekmektedir. Tabi KOBø’ ler için yayÕmlanan UluslararasÕ
Finansal Raporlama StandartlarÕ uygulanmaya baúladÕ÷Õnda bu durum firmalar için
bir zorunluluk olacaktÕr.
Kriz sonrasÕ dönemde reel sektördeki daralmanÕn etkileri ile birlikte,
faaliyetlerine devam eden firma sayÕsÕnÕn azalmasÕ ve iú hacimlerinin düúmesi,
finans sektöründeki rekabeti daha da kÕzÕútÕrmÕútÕr. Bu nedenle de bankalar, Basel
II’de öngörülen teminat, derecelendirme vb. gibi kredi talep edenleri zorlayÕcÕ
hususlarda esnek davranmak durumunda kalmÕúlardÕr. Tabii ki bu durum daha sonra
piyasa koúullarÕ de÷iúimine göre tekrar biçimlenecektir.
Sonuç olarak, Basel II UzlaúÕsÕ bir zorunluluk olmaya baúlamadan önce ve
kanaatimizce hali hazÕrdaki durumdan çok büyük farklÕlÕklar do÷urmayacak olsa
bile; banka ve reel sektör tarafÕndan bir bütün olarak ele alÕnÕp, kendileri için
öngörülen standartlara hazÕrlanmalarÕ gerekmektedir. Bu durum hem bankalarÕn hem
de reel sektörün devamlÕlÕ÷Õ için önemlidir.
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