BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BASEL II’YE GEÇİŞ YOL HARİTASINA İLİŞKİN BDDK BAŞKANI
SAYIN TEVFİK BİLGİN’İN KONUŞMA METNİ
(30.05.2005)

Sayın Bakan, Değerli Basın Mensupları ve Konuklar,
Bilindiği gibi, bankacılık sektöründe risklere karşı bir sigorta özelliği
taşıyan sermaye ihtiyacının hesaplanması, risk yönetiminin önemli bir bileşeni
olup zaman içinde kamu otoritelerinin finansal istikrarın korunması amacıyla
kullandıkları başlıca düzenleme ve denetim araçlarından birisi haline gelmiştir.
Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim otoritelerinden
yetkililerin katılımıyla oluşturulan Basel Bankacılık Denetim Komitesi, 1988
yılında hemen hemen tüm ülkelerde uygulanan sermaye yeterliliği hesaplama
yöntemlerini birbirleriyle uyumlu hale getirmek ve bu konuda uluslararası
platformda geçerli olacak asgari bir sektör standardı oluşturmak amacıyla BaselI olarak adlandırılan Sermaye Yeterliliği Uzlaşısını yayımlamıştır. Söz konusu
Uzlaşı, başta G-10 ülkeleri olmak üzere birçok ülke denetim otoritesince kabul
görmüş olup şu an itibarıyla 100’den fazla ülke, sermaye yeterliliği hesaplama
yöntemlerini Basel-I’i temel alarak oluşturmuş durumdadır.
Bir takım dezavantajlar taşımasına rağmen şu an için uluslararası bir
sektör standardı haline gelmiş olan Basel-I’i temel alan bir sermaye yeterliliği
ölçüm yöntemi, 1989 yılında yayımlanan ve üç yıllık bir geçiş sürecini de içeren
düzenleme ile ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır.
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Basel Komitesi, finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeleri ve BaselI’in sermaye yeterliliği ölçümüne ilişkin eksikliklerini dikkate alarak ilki
Haziran 1999’da olmak üzere üç istişari metin (Consultative Paper)
yayımlamıştır. Söz konusu istişari metinler, gerek ülke denetim otoritelerinden,
gerekse bankalar ve diğer ilgili taraflardan alınan yorumlar çerçevesinde
yenilenmiş ve Basel-II’ye ilişkin nihai metin Haziran 2004’te yayımlanmıştır.
Basel-II’ye ilişkin nihai metnin 2004 Haziranında yayınlanmasının
ardından yeni bir yol haritasına duyulan ihtiyacın gereği olarak Kurumumuz da
yeni yol haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmalarına bu tarihte başlamıştır.
Bugün sizlerin huzurunda kamuoyuna açıklayacağımız yeni yol haritası,
yaptığımız çalışmaların ve bir süredir devam eden istişare sürecinin neticesi
olarak ortaya çıkmıştır. Kurumumuzun Basel-II’ye verdiği büyük önemin bir
göstergesi olarak Mart 2003 tarihinde Kurumumuz yetkilileri ile çeşitli
bankaların risk yönetiminden sorumlu üst düzey yöneticilerinin katılımıyla
T.Bankalar Birliği bünyesinde Basel-II Yönlendirme Komitesi tesis edilmiştir.
Komite ayda bir kez toplanmakta ve Basel-II’ye geçişe yönelik çeşitli çalışmalar
yapmaktadır. Ayrıca Basel-II’ye ilişkin hususlarda eşgüdüm sağlamak ve istişari
nitelikte kararlar almak üzere Hazine Müsteşarlığı, TCMB ve SPK’nın
katılımıyla BDDK koordinasyonunda faaliyet gösteren Basel-II Koordinasyon
Komitesi ihdas edilmiştir. Bunun yanında Kurumumuz bünyesinde çeşitli alt
komitelerden oluşan ve teknik konularda çalışmalar yapan Basel-II Proje
Komitesi ve Risk Odaklı Denetim Komitesi çalışmalarına devam etmektedir.

2

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Yeni yol haritasına ilişkin ilk taslak metin bir süre önce bankaların
görüşüne açılmıştı. Bankalardan alınan görüşler yeni yol haritası konusunda
sektörün beklentilerini yansıtması açısından düzenleme ve denetim otoritesi
olarak bizim için de oldukça yararlı olmuştur.
Taslak yol haritası, sektörün görüşlerinin yanında BDDK içinde de görüşe
açılmış ve tüm ilgili birimlerden alınan görüşler değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
Bugün

sizlere

karşılaştırıldığında

sunduğumuz

oldukça

yeni

geliştirilmiş

yol
ve

haritasının

ilk

detaylandırılmış

taslakla
olduğunu

göreceksiniz. Bu da esasen Kurumumuzun Basel-II’ye uyum konusundaki
kararlılığını ve bunu sağlamanın bir aracı olarak Yol Haritasına verdiği önemi
göstermektedir.
Çalışmaları bir süredir devam eden ve ilk taslağı üzerinden bankaların
görüşleri alınan yeni yol haritasına ilişkin olarak sektörden ve BDDK
birimlerinden gelen görüşlerin yanında özellikle
Nihai metni 2004’de yayımlanan Basel II dokümanından,
Diğer ülkelerin Basel II’yi uygulama konusundaki plan ve
programları

ile

yeni

düzenlemeyi

ele

alış

yaklaşım

ve

tecrübelerinden,
Türk bankacılık sisteminin Basel II’nin gerektirdiği koşullara
hazırlık düzeyi konusundaki bilgilerden,
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Basel-II’nin Türk bankaları üzerindeki muhtemel etkilerini sayısal
olarak tespit etmeye yönelik Kurumumuz tarafından 2003 yılında
gerçekleştirilen sayısal etki çalışması QIS-TR (Quantitative
Impact Study) sonuçlarından,
Teorik ve ampirik çalışmalardan,
Bankalara uyguladığımız anket çalışmalarından,
BDDK’nın gözetim ve denetim sonuçlarından ve
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası bankaların yol
haritalarından
yararlanılmıştır.
Yol haritasında, öncelikle genel hükümlere yer verilmiş, ardından yapısal
bloklar, ilgili taraflar ve konular itibariyle her ay yapılması planlananlar
listelenmiştir.
Yol Haritasının genel hükümleri şunlardan oluşmaktadır:
1. Yol Haritası, dinamik değerlendirme sürecine tabi olup, ileride ortaya
çıkabilecek gelişmeler ışığında güncellenebilecektir.
2. Yol Haritasında yer alan hususlarda Basel-II hükümleri ile birlikte AB
direktifleri de (CAD, Capital Adequacy Directive) dikkate alınacaktır. AB
direktiflerinin Basel-II hükümlerinden farklılaştığı bir durumda AB
direktifleri esas olacaktır.
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3. Bankacılık Kanunu Tasarısı’nın yasalaşmasını takiben, BDDK’nın denetim
alanına girecek diğer finansal kuruluşlara (faktoring, leasing gibi) ilişkin
hususlar daha sonra kamuoyuna açıklanacaktır.
4. Basel-II’ye ilişkin bir politika metni açıklanacaktır.
5. BDDK’nın Yol Haritasına ilave olarak, BDDK’nın ilgili dairelerinin,
bankaların ve yapacağı faaliyetlerle ilgili TBB’nin de kendilerine ait yol
haritaları olacaktır.
6. BDDK, Basel-II’ye geçiş sürecindeki gelişmelere ilişkin olarak yılda en az
bir defa ilerleme raporu yayımlayacaktır.
7. Yol Haritasında yer alan hususların bankalara prensip olarak konsolide bazda
uygulanması öngörülmektedir.
8. İleride gelişmiş yöntemleri kullanmayı planlayan bankaların şimdiden veri
toplamaya, sistem ve altyapılarını hazırlamaya başlamaları uygun olacaktır.
9. Hangi risk için hangi modelin kullanılacağına bankaların yönetim kurulları
karar verecektir.
10. Her banka için bir koordinatör (asgari seksiyon müdürü veya üstü) tayin
edilecektir. Yönlendirme Komitesi üyesi bankalar için koordinatör, ilgili
bankanın Komitedeki en üst düzeydeki yetkilisi olacaktır.
11. Basel-II Yönlendirme Komitesi her ay toplanacaktır.
12. Yürütülmekte olan Risk Odaklı Denetim Sistemi (RODS) Projesi ve IT
denetimine ilişkin hususlar, Bankalar Kanunu Tasarısı yasalaştıktan sonra
nihai hali verilerek uygulamaya konulacaktır.
13. Gerekli

görülmesi

halinde

BDDK

tarafından

danışmanlık

hizmeti

alınabilecektir.
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14. BDDK tarafından uygun görülecek muhtelif bankalar Basel-II’ye geçiş
sürecinde görev yapmak üzere BDDK nezdinde birer temsilci atayacaklardır.
Bu konuyla ilgili esas ve usuller daha sonra açıklanacaktır.
15. BDDK nezdinde Basel-II’ye ilişkin bir teknik proje sorumlusu belirlenecektir.
16. Basın ile ilişkiler için BDDK nezdinde bir irtibat yetkilisi belirlenecektir.
Bu

açıklamalardan

anlaşılacağı

üzere,

yeni

yol

haritamızın

oluşturulmasında ülkemiz şartları yanında hem Basel’in hem de Avrupa
Birliğinin uygulama takvimi göz önünde bulundurulmuştur. Bilindiği gibi,
Avrupa Birliği, Basel-II hükümlerini 2007 yılında tüm bankalar, diğer kredi
kurumları ve yatırım şirketlerini kapsayacak şekilde uygulamayı planlamaktadır.
Basel-II’ye uyum aynı zamanda Avrupa Birliği standartlarına uyumun bir
parçası konumundadır. Bu nedenle, Basel-II’ye hazırlık süreci Avrupa Birliği
normlarına uyum kapsamında da ele alınmak durumundadır. Basel-II çerçevesi
ve Avrupa Birliği Sermaye Yeterliliği Direktifi (CAD) arasında ileride ortaya
çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıklarda Kurumumuzun AB düzenlemelerini esas
alacağını vurgulayarak sizlere kısaca bu iki uygulama takvimi hakkında bilgi
vermek istiyorum:
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Şema 1

Şemada görüldüğü üzere, Basel-II; standart yöntemler için 01.01.2007
tarihinde, ileri yöntemler için de 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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Şema 2

İkinci şemada görüldüğü üzere, AB direktifi; standart yöntemler için
01.01.2007 ve ileri yöntemler için de 01.01.2008 tarihinde Basel-II’ye paralel
olarak yürürlüğe girecektir.
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Şema 3

Ülkemizin geçiş sürecinin yer aldığı üçüncü şemada ise Basel-II
düzenlemesinin 01.01.2007 tarihinde yayımlanacağını, standart yöntemler için
01.01.2008 tarihinde yürürlüğe gireceğini ve 2009 yılından itibaren de ileri
yöntemler için BDDK’ya başvurulabileceğini görmekteyiz. Buna göre 2007 yılı,
içinde paralel uygulamanın da yer aldığı bir geçiş dönemi olarak
öngörülmektedir.
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Yeni yol haritası taslağı, bir bütün olarak bakıldığında oldukça ayrıntılı
gibi görünmektedir. Bunun nedeni ise, büyük ölçüde önlerini görebilmeleri ve
gerekli tedbirleri zamanında alabilmeleri için bankalarımızın daha ayrıntılı bir
haritaya duydukları ihtiyaçtır. Esasen sizlere dağıtılacak olan sadece yol
haritasıdır. Ancak bu haritanın detaylarına ilişkin dokümanlar dikkate
alındığında sürece ilişkin bir yol haritası kitabının ortaya çıktığını belirtmeliyim.
Yol haritasının nihai versiyonunun sadece BDDK’nın değil bankaların,
reel sektörün, kamu kurumlarının ve ilgili diğer tarafların katkılarıyla
biçimlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla, yol haritası yalnızca
BDDK’nın değil, tüm bankacılık sisteminin, özellikle KOBİ’lerle bağlantılı
olarak reel sektörün ve neticede ülkemizin Basel-II’ye geçişine yönelik bir harita
olarak görülmelidir. Burada yer alan çalışmalar, hedefine sadece BDDK’nın
değil Basel-II’den etkilenen tüm kesimlerin katkı ve destekleriyle ulaşabilecektir.
Değerli basın mensupları Basel-II, Sayın Bakanımızın da belirttiği üzere,
yalnızca uyulması gereken bir düzenleme ve bankaların denetim otoritesi için
tutturmaları gereken bir rasyonun hesaplanma sürecinden ibaret değildir. BaselII, geleneksel bankacılıktan tamamen farklı olan 21. yüzyılın çağdaş
bankacılığının gereklerini yerine getirmeye yönelik uluslararası bir düzenleme
ve denetleme yaklaşımının ürünüdür.
Bu denli farklı bir yaklaşımın ürünü olan Basel-II uzlaşısının dinamik bir
süreçte ele alınması gerektiği açıktır. Kamuya bugün sunduğumuz taslak yol
haritası da dinamik bir değerlendirme ve gözden geçirme sürecine tabidir.
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Biz BDDK olarak, tüm birimlerimizle konuyu sahiplenmiş durumdayız.
Basel II’ye sorunsuz bir geçişin Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü ve reel
sektör açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Geçiş sürecinin çetrefilli ve
oldukça meşakkatli olduğunu, diğer ülke uygulamalarından ve konuyla ilgili
tecrübe etmekte olduğumuz iş yükünden yakinen biliyoruz. Ancak, burada
başarılı olursak bankalarımıza, ülkemize en iyi şekilde hizmet etmiş olacağımızı
düşünüyoruz.
Basel-II bazı alanlarda denetim otoritelerine ulusal tercihler doğrultusunda
hareket edebilme olanağı sunmaktadır. Bu alanlar, Basel Komitesi tarafından
Temmuz 2004 tarihinde yayımlanan “Basel II'nin Uygulanmasında Göz Önünde
Tutulması Gereken Hususlar” başlıklı dokümanda listelenmiş bulunmaktadır.
Sınırlı sayıda olmalarına rağmen (61 adet) bu alanlarda nihai olarak
benimsenecek tercihler düzenlemenin içeriği ve uygulanması açısından oldukça
önemli ve belirleyici olabilecektir. Bu nedenle ulusal uygulama tercihlerini
kapsamlı bir istişare süreci içerisinde ayrıca ele alacağız. Söz konusu tercihlerin
ne yönde kullanıldığından doğrudan doğruya etkilenecek taraf olmaları
dolayısıyla bu hususta bankaların görüşlerine büyük önem veriyoruz. Bu konuda
bankalardan üzerinde mutabık kaldıkları tek bir metin beklediğimizi 27 Mayıs
2005 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği’ne ilettik.
Sizlerin de malumu, hiçbir ülkede denetim otoritesi yol haritasını tek
başına uygulamamıştır, uygulamamalıdır da. Tamamında Basel II’ye geçiş,
içinde bankaların, şirketlerin, kamu otoritelerinin bulunduğu kollektif bir çabadır.
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Basel II’ye geçiş, herkes için aynı zamanda bir öğrenme sürecidir. Bu
konuda yapılacak çok fazla şey var. Ancak biz haritada iyi dizayn edilmiş
hedefleri tutturmada elimizden geleni yapmaya kararlıyız.
Kurumumuz Web sayfasının Basel-II bölümünü daha da zenginleştirerek
ilgili taraflarla bilgi paylaşımını planlıyoruz. Basel II konusunda önemli bir bilgi
kaynağı haline getireceğimiz web sayfamızı daha da geliştireceğiz.
Bugün sizlere takdim ettiğimiz ve nihayete erdireceğimiz taslak yol
haritası metni ile ilgili olarak tüm taraflardan gelecek her türlü öneriye açığız.
En iyi çözümü her zaman diyalogla bulacağımıza inanıyoruz.
Saygıdeğer Basın Mensupları,
İzninizle, Yeni Sermaye Uzlaşısı Basel-II’nin, Türkiye ekonomisi üzerine
muhtemel etkilerine ilişkin birkaç tespitte bulunmak istiyoruz.
Bilindiği üzere, ekonomik büyümenin önemli bir koşulu finansal
kesimdeki istikrarı gerçekleştirmektir. Sağlam ve istikrarlı bir bankacılık
sektörünün sağlanması, nicel ve nitel bir takım koşulların bir araya gelmesiyle
mümkündür. Söz konusu unsurları bir araya getirmiş bulunan Yeni Uzlaşının,
bankacılık sisteminde risklerin daha iyi yönetilmesini teşvik edecek olması
sebebiyle, bankacılık sektörünün ve buna bağlı olarak ülkemizin makro
ekonomik istikrarına katkı yapması beklenmektedir.
Bu açıdan bakıldığında, Yeni Uzlaşının finans sisteminin aktörleri
üzerinde de bir dizi etki yaratması muhtemeldir. Bankalar, şirketler, KOBİ’ler,
denetim otoriteleri ve derecelendirme kuruluşları Yeni Uzlaşıdan öncelikle
etkilenecek temel birimlerdir. Yeni Uzlaşının bahsedilen birimler üzerine olan
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“mikro” ölçekli etkilerinin toplamı neticesinde, tüm finansal sistemin ve
ekonominin makro düzeyde etkilenmesi doğal karşılanmalıdır.
Bu bağlamda, küresel finans sektöründe sıkça vurgulanan ve ekonomi
üzerine olabilecek yansımaları sizlere aktarmakta fayda görüyorum.
Basel-II, öncelikle içerdiği yenilikler nedeniyle bir geçiş veya uyum
maliyetini bünyesinde ihtiva etmektedir. Gerek bankaların gerekse denetim
otoritesinin Yeni Sermaye Uzlaşısına geçişte maliyetlerle karşılaşmaları
beklenmektedir. Bu maliyetlerin Yeni Sermaye Uzlaşısının gerektirdiği bilgi
teknolojilerine ilişkin donanım alımları, ilgili personelin istihdamı ve eğitilmesi
gibi alanlarda yoğunlaşacağı açıktır.
Ayrıca, bir önceki uzlaşı olan Basel-I’de, “OECD klüp kuralı” şeklinde
tanımlanmış olan uygulamadan dolayı OECD’ye üye ülkelerin hükümetleri için
yüzde sıfır, üye olmayan ülkeler için yüzde 100 risk ağırlığı öngörülmüştür.
Ancak,

Yeni

Sermaye

Uzlaşısında,

OECD

üyesi

olma

avantajının

kaldırılmasının OECD üyesi düşük notlu ülkelerin aleyhine olacağı, OECD
üyesi olmayan yüksek notlu ülkelerin ise Yeni Uzlaşıdan olumlu etkilenecekleri
ileri sürülmektedir.
Öte yandan, Yeni Sermaye Uzlaşısında sermaye gereğinin belirlenmesi
sürecinde, borçluların risk ağırlıkları, sahip oldukları kredi notuna bağlı olarak
belirlenmektedir. Gerek standart yaklaşımlar altında bağımsız derecelendirme
kuruluşlarınca verilen notların, gerekse bankaların içsel veri tabanlarından
tahmin edilen parametrelerin, iktisadi devrelerle aynı yönde hareket etmesi
beklenmektedir. Hesaplanan sermaye gereğinin devresel hareketlerle yöndeş
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olmasının, bu hareketlerin hem süresini uzatacağı hem de şiddetini artıracağı
düşünülmektedir. Bunun sonucunda, devresel hareketlerin hem daha uzun
sürebileceği, hem de dip ve tepe noktaları arasındaki farkın açılacağı yönünde
kaygılar mevcuttur. Bu kaygılar değerlendirilirken denetim otoritelerinin
karşılıklar, stres testleri gibi anti-konjonktürel denetim araçlarına sahip oldukları
da göz önüne alınmalıdır.
Bu meyanda biz, yol haritasında yer alan “Basel-II, Ekonomik
Yansımaları ve Geçiş Süreci” isimli çalışmayı bitirdik. Bu çalışmayı, birkaç gün
içinde web sayfamıza koyarak basacağız.
Ekonomide istihdam ve katma değer yaratma açısından oldukça önemli
bir role sahip olan KOBİ’lerin de Yeni Uzlaşıdan etkilenmesi beklenmektedir.
KOBİ’ler üzerindeki olası etkiler belli başlıklar altında toplanabilir. Bunlar;
• Derecelendirme gereksinimlerinin artması,
• Bankalarca talep edilen verilerin kapsamında artış,
• Yönetişim yapısındaki değişiklikler,
• Kabul edilen teminat türlerinin değişmesi,
• Borçlanma

maliyetlerinin

seviyesinde

ve

oynaklığındaki

değişiklikler,
• Kredi kalitesi düşük müşterilerin basit ölçüm yöntemi kullanan
bankalarda yoğunlaşma eğilimi.
Basel-II’nin KOBİ’ler üzerine etkilerini konu olan bir çalışmayı başlattık.
Bu çalışmayı da Temmuz ayında kamuoyunun takdirlerine sunacağız.
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Değerli Basın Mensupları,
Her ne kadar yeni uzlaşının ekonomik yansımalarına yönelik bir takım
kaygılar mevcut olsa da, uluslararası alanda ve Kurumumuz bünyesinde yapılan
ampirik çalışmalar, uzlaşının olumsuz etkilerinin sınırlı kalacağını ima
etmektedir. Nitekim, BDDK tarafından yapılan QIS-TR çalışması, sektörün
standart yaklaşımları kullanması halinde, Basel-II’ye geçişin ciddi bir sermaye
sorunu yaratmayacağına işaret etmektedir. Çalışmanın yapıldığı tarih itibarıyla,
yüzde 29 seviyesinde olan sermaye yeterliliği oranının Basel-II ile beraber
yüzde 16,9’a kadar gerileyeceği görülmüştür. Ancak, söz konusu oran bile
Basel-II’de öngörülen minimum yüzde 8’in oldukça üzerinde kalmaktadır.
Dolayısıyla,

bu

fazla

sermayenin

geçiş

sürecini

kolaylaştıracağı

düşünülmektedir.
Öte yandan, Kurumumuzca bankalara uygulanan anket sonuçları da
aşağıdaki gibidir.
—Anket uygulanan bankaların hemen hemen tamamı Basel-II’ye uyum
sürecinde olup çoğunluğu gerekli altyapı yatırımlarını yapmış veya yapmaya
devam etmektedir.
—Anket yapılan bankaların tamamı standart yöntemlerle Basel-II’ye
yönelik hesaplamaları yapabilecek teknik kapasiteye sahiptir.
—İleri yöntemlere geçiş süresi ise ortalama olarak 4 ila 6 yıl olarak beyan
edilmiştir.
Hâlihazırda uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar, gelişmekte olan
ülkelerin hazinelerine veya şirketlerine borç verirken içsel olarak hesapladıkları
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ekonomik sermayelerini dikkate almaktadırlar. Bu çerçevede, OECD klüp
kuralının kaldırılmasının Türkiye üzerine olumsuz bir etki yapmasını
beklememekteyiz. Öte yandan, ülkemiz son yıllarda gerçekleştirdiği yapısal
reformlarla makro ekonomik istikrarını sürekli güçlendirmektedir. Yaşadığımız
finansal krizlerle B-’ye kadar düşen ülke notumuz, takip eden süreçte ülkemizin
politik ve makroekonomik gelişmelerinin bir sonucu olarak BB-’ye yükselmiş
bulunmaktadır. Yapılan uygulamalı çalışmalar ülke notu BB- olan ülkelerin yeni
uzlaşıdan olumsuz anlamda etkilenmeyeceklerini göstermektedir. Türkiye’nin
ekonomik reformlarını ve sürdürülebilir bir büyümeyi devam ettirmesi halinde,
ülke notumuzun orta ve uzun vadede BBB veya daha yüksek olmasının mümkün
olduğuna dair inancımızı muhafaza etmekteyiz.
Öte

yandan,

reel

sektördeki

şirketlerimizin

de

mali

yapılarını

güçlendirerek iyi yönetişim sergilemeleri ve muhasebe standartlarına uygun mali
raporlar sunmaları halinde uzlaşıdan asgari düzeyde, hatta olumlu etkilenmeleri
gündeme gelebilecektir.
Genelde risk yönetimi tekniklerinin gelişmesi özelde de Basel-II’nin
ülkemiz açısından önemli getirileri olacaktır. Bunlar,
Bankalarda risk yönetiminin etkinliğinin artması ve bankalarımızın
uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeye ulaşması,
Bankaların aracılık fonksiyonlarını daha etkin biçimde yerine getirmesi,
Sağlam ve güçlü bir bankacılık sektörü,
Dünya finansal sistemine daha üstün teknolojik bir altyapıyla
entegrasyon,
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AB’ne uyum,
Bankaların sermaye düzeylerinin maruz kaldıkları risklere paralel
olması,
Bankalar tarafından kamuya açıklanacak bilgiler aracılığıyla piyasa
disiplininin artması,
Bankaların müşterileri konumundaki şirketlerin kurumsal yönetişim
yapılarında iyileşme,
Ekonomide etkin kaynak dağılımı,
Kayıt dışılığın azaltılması
şeklinde sıralanabilir.
Saygıdeğer Konuklar,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci kararlı bir şekilde devam
etmektedir. Avrupa Birliği ile bütünleşmeyi hedefleyen ülkemiz finans
sektöründe, “risk yönetimi kültürü”nü yaygınlaştırılması ve Avrupa Birliği
finans kuruluşlarıyla yakınsamayı sağlaması açısından Basel-II’nin bir fırsat
olduğunu düşünmekteyim. Finans sektöründe daha kaliteli risk yönetimini ve
buna bağlı olarak sürdürülebilir bir istikrarı hedefleyen BDDK ve bankacılık
sektörü açısından Yeni Uzlaşının “çıpa” görevi görmesini umut etmekteyiz.

Sabrınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
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