
SERMAYE P‹YASALARINDAK‹ SERMAYE P‹YASALARINDAK‹ 
DERECELEND‹RME MÜESSESES‹N‹N DERECELEND‹RME MÜESSESES‹N‹N 
BASEL II KAPSAMINDA BASEL II KAPSAMINDA 
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

THE EVALUATION OF RATING APPLICATIONTHE EVALUATION OF RATING APPLICATION
CONSISTING OF BASEL II IN FINANCIALCONSISTING OF BASEL II IN FINANCIAL
MARKETMARKET

Yrd.Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIO⁄LU*

Arfl.Gör. Alper Veli ÇAM**

ÖZ

B
asel II kriterleri finans sektöründe bulunan iflletmeleri ve finans sektörüy-
le yak›ndan iliflki içinde bulunan iflletmeleri çok yak›ndan ilgilendiren ka-
rarlar› beraberinde getirmifltir. 2008 y›l›ndan itibaren bir zorunluluk ola-

rak hayat›m›zda yerini alacak olan bu kriterlerin en önemli bölümlerinden bi-
risi de derecelendirme (rating) faaliyetleri ve uygulamas›d›r. 

Burada Basel II kriterlerinin beraberinde getirdi¤i yeniliklere de¤inilecek ve
özellikle derecelendirme (rating) Basel II kriterleri kapsam›nda de¤erlendirile-
cektir.

Anahtar Kelimeler: Basel II, Derecelendirme, Finansal Piyasalar

ABSTRACT

Basel II conveyed in decisions closely related to businesses indirectly and/or
directly attached to the financial sector. One critical section of such criteria
that will inevitable take place in our lives starting from year 2008 is the rat-
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ing activities and application. In the
paper novelties carried in by Basel II
is to be analyzed focused on rating
relating to Basel II.

Key Words: Basel II, Rating,
Financial Markets

1. Girifl

Uluslar aras› Sermaye Yeterlili¤i Öl-
çümlerinin ve Standartlar›n›n Uyum-
laflt›r›lmas› veya k›saca Basel II olarak
adland›r›lana kriterler esas olarak
bankac›l›k sektörüne önemli yenilik-
ler getirmekle beraber bankac›l›k sek-
törüyle iliflkili kifli ve kurumlar› da ya-
k›ndan ilgilendirmektedir. Bu kriterler
hükümetlerden firmalara, meslek
mensuplar›ndan akademisyenlere ka-
dar genifl bir etki alan›na sahiptir.
Özellikle Avrupa Birli¤i uyum sürecin-
deki ülkemizde Basel II kriterleri çok
büyük öneme sahiptir. 2008 y›l›ndan
itibaren ülkemizde uygulanmaya bafl-
layacak olan Basel II’ye uyumu kolay-
laflt›rabilmek için ilgili alanlarda çal›fl-
malar yap›lmaya bafllanm›flt›r. Basel II
kriterlerinin yeni düzenlemeler getir-
di¤i alanlardan biride derecelendirme
faaliyetleri ve derecelendirme mües-
seseleridir. 

Çal›flmam›zda öncelikle Basel çal›fl-
malar› kapsam›nda Basel II kriterleri-
nin getirdi¤i yeni düzenlemelerin ana
hatlar› ile aç›klanmas› amaçlanm›flt›r.
Çal›flman›n amac›, sermaye piyasas›n-
da derecelendirme faaliyetleri Basel II
kapsam›nda de¤erlendirilmesi, Basel

II kriterlerinin uygulanmas›yla ortaya
ç›kacak olan olas› geliflmeler hakk›n-
da ilgililerin ayd›nlat›lmas› ve bu ba¤-
lamda yaflanan süreç aç›klanmaya ça-
l›fl›lm›flt›r. 

2. Basel Çal›flmalar›

1974 y›l›nda 10 ülkenin merkez ban-
kas› yöneticileri taraf›ndan oluflturu-
lan Basel Komitesi genel olarak ban-
kac›l›k uygulamalar›nda standartlafl-
may› sa¤lamak amac›yla görevine
bafllam›fl ve 1988 y›l›nda Basel I ola-
rak adland›r›lan bir sermaye ölçüm
sistemi çerçevesi haz›rlam›flt›r. Basel I
uygulamalar› daha çok uluslar aras›
faaliyet gösteren bankalar için geliflti-
rilmesine ra¤men bir çok ülke ve ban-
ka taraf›ndan uygulama alan› bularak
genifl kitlelere yay›lmaya bafllam›flt›r.

Basel I’in uygulanmaya bafllamas›yla
birlikte çeflitli olaylar karfl›s›nda baz›
sorunlar ortaya ç›km›fl ve Basel I za-
manla elefltirilmeye bafllam›flt›r. Basel
I’in uygulanmaya bafllamas›yla ortaya
ç›kan çeflitli sorunlar genel olarak
afla¤›daki bafll›klar alt›nda toplanm›fl-
t›r (Atiker, 2005, 2);

- Bankalar›n maruz kald›¤› kredi riski,
bankalar›n aktiflerinin ve bilanço d›fl›
kalemlerinin farkl› risk s›n›flar›na ayr›l-
mas› ve her s›n›fa karfl›l›k gelen risk
a¤›rl›klar› olan %0, %20, % 50 ve
%100 katsay›lar›yla çarp›lmas› sure-
tiyle hesaplanmaktad›r.

- Dört farkl› risk a¤›rl›¤› kullan›lmas›
nedeniyle risk duyarl›l›¤› düflük olan

M a r t  -  N i s a n  
Y › l : 2 0 0 7  S a y › : 8 0



61mali ÇÖZÜM
‹SMMMO Yay›n Organ›

H a k e m l i  Y a z › l a r    
R e f e r e e d  P a p e r s

BASEL I, farkl› faaliyet alanlar› olan
bütün bankalara ayn› flekilde uygu-
lanmaya çal›fl›lm›flt›r.

- “OECD klüp kural›” seklinde tan›m-
lanm›fl olan uygulamadan dolay›
OECD’ye üye ülkelerin hükümetlerine
yüzde s›f›r, ayn› üye ülkelerin banka-
lar›na ise borçlanmalar› halinde %20
risk a¤›rl›¤› verilirken OECD üyesi ol-
mayan ülkeler için %100 risk öngö-
rülmüfltür.

Bu benzeri sorunlar ile piyasa flartla-
r›n giderek de¤iflmesi sonucunda Ba-
sel I yetersiz kalm›fl ve Basel Komite-
si çal›flmalar›n› h›zland›rarak Basel II
standartlar›n› gelifltirmifltir.

3. Basel II Düzenlemeleri

Basel I’in eksiklikleri gidererek gün-
cellemek ve bankalar›n risk ölçümleri-
ni daha sa¤l›kl› yapabilmeleri için Ba-
sel Komite çal›flmalar›na bafllam›fl ve
2004 y›l›nda Basel II standartlar›n› ya-
y›nlam›flt›r. 

Basel II kriterleri ile genel olarak sa¤-
lam sermaye yeterli¤inin düzenlen-
mesi, denetim ve piyasa disiplinin te-
sis edilmesi, risk yönetimi ve finansal
istikrar› daha da gelifltirmek amaçlan-
maktad›r (Balc›, 2004, 5). Ülkemizde
ise Basel II kriterleri ile birlikte kay›t
d›fl› ekonominin azalmas›, daha güç-
lü mali tablolar›n haz›rlanmas› ve
bankac›l›k sisteminin daha etkin çal›fl-
mas› beklenmektedir (U¤ur, 2006, 1).

Basel II kriterleri genel olarak üç te-

mel yap› üzerine infla edilmifl düzen-
lemelerden oluflmaktad›r. Bunlar, fi-
nansal kurumlar›n asgari sermaye ye-
terlili¤i, sermaye yeterlili¤inin deneti-
mi ve piyasalar›n fleffaflaflarak bilgile-
rin kamuya aç›klanmas›d›r (Ifl›n, 2006, 2).

3.1. Bankalar›n ve Finansal 
Kurumlar›n Asgari Sermaye 
Yeterlili¤i

Basel II ile sermaye yeterlilik oran›n›n
ve kredi risklerinin belirlenmesinde
minimum sermaye yeterlilik oran›
olan % 8 aynen korunmufltur. Bunun
yan›nda sermaye yeterlilik oran›n›n
hesaplanmas›ndaki formülde de¤iflik-
lik yap›lm›flt›r. 

Basel I’de sermaye yeterlili¤i basit
olarak Özkaynak / Kredi Riski ² % 8
olarak aç›klanm›flt›r. Ancak daha son-
ra finansal piyasalardaki faiz oranlar›
ve döviz kurlar›ndaki dalgalanmalar›n
etkisiyle piyasa riski, kredi riskine ek
olarak formülde yer almaya bafllam›fl-
t›r. ABD’de 1996 y›l›nda kullan›lmaya
bafllayan yeni formül Türkiye’de
2000 krizi sonras›nda uygulanmaya
bafllam›flt›r ve formül afla¤›daki gibi
flekillenmifltir.

Özkaynak / (Kredi Riski + Piyasa Riski) ≤ % 8

Basel I’de bankalar›n karfl› karfl›ya
kald›¤› kredi ve piyasa riski d›fl›ndaki
di¤er risklerin sermaye yeterlili¤ine
eklenmesine yönelik bir yaklafl›m be-
nimsenmemifltir. (Maz›bafl, 2005, 2)
Ancak de¤iflen koflullarda bu eksiklik
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k e n d i s i n i  f a z l a s › y l a  h i s s e t t i r m i fl  v e  B a -
sel II’de sermaye yeterlili¤i yeniden
düzenlenmifltir.

Buna göre 1999 y›l›nda taslak halin-
de sunulan ve 2004 y›l›nda son hali-
ne alarak yürürlü¤e giren Basel II kri-
terlerine göre sermaye yeterlili¤inin
yeni formülü afla¤›daki gibi oluflmufltur.

Özkaynak / (Kredi Riski + Piyasa Riski + Ope-

rasyonel Risk) ≤ % 8

Böylece kredi riski ve piyasa riski d›-
fl›nda üçüncü olarak yanl›fl içsel yön-
tem, kifli ve sistemlerden veya d›flsal
olaylardan kaynaklanan risk olarak
tan›mlanan (Doyrangöl ve Salto¤lu,
2006, 359) operasyonel riskte serma-
ye yeterlili¤i oran›n hesaplanmas›nda
dikkate al›nacakt›r. Buna ek olarak
Basel I'de sermaye yeterlili¤inin belir-
lenmesinde ülkelerin OECD ülkesi
olup olmamalar›na dayan›larak yap›-
lan derecelendirme yapma kural› kal-
d›r›lm›flt›r.

3.2. Sermaye Yeterlili¤inin Denetimi 

Basel II ile birlikte bankalar›n ve fi-
nansal kurumlar›n, sermaye yeterlili-
¤inin denetlenmesi ve de¤erlendiril-
mesi için sermaye yeterlili¤inin önce-
likle banka ve finansal kurumlar tara-
f›ndan de¤erlendirilmesi gerekmek-
tedir. 

Basel II ile birlikte gözetim ve dene-
tim süreci için belirlenen ilkeler afla¤›-
da bafll›klar halinde toplanm›flt›r (Çe-
lik, 2004, 52):

— Bankalar, sermaye seviyelerini ko-
ruyacak stratejiler gelifltirmek ve risk
profilleri ile sermaye yeterliliklerini
iliflkilendiren bir süreç gelifltirmekle
yükümlüdürler.

— Denetim otoritesi bu süreç ve stra-
tejileri incelemeli, de¤erlendirmeli, iz-
lemeli ve gerekti¤inde müdahale et-
melidir.

— Denetim otoritesi bankalar›n asga-
ri sermaye yeterlili¤ine sahip olmas›n›
sa¤lamal›d›r.

— Denetim otoritesi sermaye yeterlili-
¤i asgari oran›n alt›na inmeden erken
müdahalede bulunmal›d›r.

3.3. Finansal Piyasalar›n fieffafl›¤›
ve Bilgilerin Kamuya Aç›klanmas›

Basel II kriterleri banka ve finans ku-
rumlara ait sermaye yeterlili¤i, ser-
maye yap›s› ve finansal raporlar›n ka-
muya aç›klanmas›n› zorunlu hale ge-
tirmektedir. Bankalar›n finansal bilgi-
lerinin zaman›nda ve güvenilir bir fle-
kilde kamuya aç›klanmas› bir taraftan
piyasa oyuncular›na bankalar›n faali-
yetleri ve faaliyetlerin içerdi¤i riskleri
de¤erlendirme imkan› verirken di¤er
taraftan piyasa disiplininin sa¤lanma-
s›na katk›da bulunacakt›r (Balc›,
2004, 10). Böylece finansal piyasalar
daha fleffaf hale getirilerek bir güven
ortam› yarat›lmak istenilmektedir.

4. Sermaye Piyasas›nda 
Derecelendirme Faaliyetleri

Derecelendirme, 4 Aral›k 2003 tarihli
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v e  2 5 3 0 6  s a y › l ›  R e s m i  G a z e t e ’ d e  y a -
y›nlanan SPK tebli¤i genel olarak,
kredi derecelendirmesi ve kurumsal
yönetim ilkelerine uyum faaliyetlerini
kapsamaktad›r.

Derecelendirme faaliyetleri firmalar›n
bilgi kaynaklar›ndan elde edilen eko-
nomik ve sosyal verilere dayan›larak
gerçeklefltirilmekte ve bu bilgilerin
yetersizli¤i derecelendirme sürecini
olumsuz etkileyebilmektedir (Sezgin
ve Karasio¤lu, 1998, 2).

Basel II kriterlerine göre düzenlen-
mifl, 1 Kas›m 2006 tarihli ve 26333
say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan
“Derecelendirme Kurulufllar›n›n Yet-
kilendirilmesi ve Faaliyetlerine ‹liflkin
Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”e göre
derecelendirme faaliyetleri ve kredi
de¤erlili¤inin derecelendirilmesi afla-
¤›daki bafll›klar halinde yeniden dü-
zenlenmifltir.

Bu yönetmeli¤e göre derecelendirme
faaliyetleri;

a) Kredi de¤erlili¤inin derecelendiril-
mesini,

b) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecelendirmesini, 

c) Bankalarca kullan›lan derecelendir-
me yöntemlerinin geçerlili¤inin de-
¤erlendirilmesini ve bu faaliyetlerin
niteli¤ine göre yap›lacak inceleme ve
analiz sonucuna dayan›larak bir dere-
celendirme notu belirlenmesi sürecini
içerir.

Kredi de¤erlili¤inin derecelendirilme-
si, müflterinin; 

a) Kullanaca¤› krediyi geri ödeyebil-
me gücünün veya 

b) Borçlulu¤unu temsil eden sermaye
piyasas› araçlar›n›n anapara, faiz ve
benzeri yükümlülüklerini vadelerinde
karfl›layabilme riskinin, derecelendir-
me kuruluflu taraf›ndan ba¤›ms›z, ta-
rafs›z ve adil olarak de¤erlendirilmesi
ve s›n›fland›r›lmas› faaliyetidir. Müfl-
terinin ana ortakl›k niteli¤inde olmas›
durumunda, bu faaliyet, kredi dere-
celendirmesi için görüfl oluflturmak
amac› ile s›n›rl› olmak üzere konsoli-
dasyon kapsam›ndaki ortakl›klar›n
kredi de¤erliliklerinin de incelenmesi
ve analiz edilmesi faaliyetini kapsar.
Ancak, bu halde verilen derecelendir-
me notu sadece ana ortakl›¤a iliflkin
olup, gruba dahil di¤er ortakl›klar
için geçerli de¤ildir. 

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum
derecelendirmesi, bankalar›n Kurum-
sal Yönetim ‹lkelerine ‹liflkin Yönet-
melik hükümlerine uyum düzeyleri-
nin derecelendirme kurulufllar› tara-
f›ndan ba¤›ms›z, tarafs›z ve adil ola-
rak de¤erlendirilmesi ve s›n›fland›r›l-
mas› faaliyetidir. Bankalarca kullan›-
lan derecelendirme yöntemlerinin ge-
çerlili¤inin de¤erlendirilmesi, banka-
lar›n gerçek ve tüzel kifli kredi müflte-
rileri için uygulad›klar› kredi de¤erlili-
¤inin derecelendirilmesine iliflkin de-
recelendirme yöntemlerinin geçerlili-
¤inin ve kamuoyuna aç›klad›klar› bil-
gilere uygunlu¤unun ba¤›ms›z, taraf-
s›z ve adil olarak de¤erlendirilmesi fa-
aliyetidir. 
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Türkiye’de kurulup derecelendirme
faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca
yetkilendirilen derecelendirme kuru-
lufllar› ile Türkiye’de derecelendirme
faaliyetinde bulunmas› Kurulca kabul
edilen uluslararas› derecelendirme
kurulufllar› derecelendirme faaliyetle-
rinde bulunabilir.

Basel II kriterlerine göre riskinin belir-
lenmesi, banka ve finansal kurumla-
r›n derecelendirilmesi ile sa¤lanacak-
t›r. Derecelendirme içsel derecelen-
dirme (Bankalar›n kredi verdikleri fir-
malar› derecelendirmesi) ve d›flsal de-
recelendirme kurulufllar›n›n (S&P,
Moodys, Fitch, Duff vb.) ve ihracat
kredi kurulufllar›n›n, ülkeler, bankalar
ve firmalar için belirledi¤i ölçüm de-
¤erine (rating) göre belirlenecektir
(Atiker, 2005, 2).

Basel II ile birlikte bankalar›n kredi-
lendirme faaliyetlerinde derecelendir-
me sistemi çok büyük rol oynamakta-
d›r. ‹çsel derecelendirmeyi kullanacak
bankalar›n, müflterilerinin kredi de-
¤erlili¤ini ve ifllemlerinin risk düzeyini
belirleyebilecek derecelendirme sis-
temlerine sahip olmalar› gerekmekte-
dir (Yüksel, 2005, 34). Firmalar›n en
az iki y›ll›k finansal ve niteliksel verile-
ri de¤erlendirilerek firmalara derece-
lendirme notu verilecektir (M›s›rl›o¤-
lu, 2006, 30). Bunun d›fl›nda derece-
lendirme kurulufllar› taraf›ndan veri-
len derecelendirme notu da kullan›l-
maya devam edilecektir.

Bu kriterlere göre bankalar kredi ta-
leplerinde bulunun kurulufllar›, kredi
tutar›n›n 1 milyon EURO alt›nda ve
üstünde olmas›na göre 2 gruba ay›-
racakt›r. Kredi tutar› 1 milyon EU-
RO’nun al›nda bulunun firmalar pera-
kende portföyünde de¤erlendirilir-
ken kredi tutar› 1 milyon EURO’nun
üstünde olan firmalar kurumsal port-
föyde de¤erlendirilecektir (Uslu,
2005, 2). Buna göre perakende port-
föy grubunda bulunan firmalar içsel
derecelendirmeye tabi tutulurken,
kurumsal portföy grubunda yer alan
firmalar d›flsal derecelendirmeye tabi
tutulacakt›r.

Basel II kriterlerinden önce bankalar
kendi belirledikleri standartlar çerçe-
vesinde baz› de¤erlendirmeler yapa-
rak içsel derecelendirmelerini gerçek-
lefltirirken, Basel II kriterleri finansal
kurulufllar›n iç derecelendirmelerini
kullanmalar›nda bir tak›m kriterler
getirmifltir (Claessens ve Embrechts,
2002, 2). Buna göre Basel II kapsa-
m›nda bankalar›n içsel derecelendir-
melerinde afla¤›daki kriterlerin uygu-
lanmas› gerekmektedir (Yeni Basel
Sermaye Uzlafl›s›, 2004, 120-124).

Perakende krediler için derecelendir-
me sistemleri, hem borçlu riskini,
hem de ifllem riskini yans›tmal› ve ilgi-
li borçlu ve ifllem özelliklerinin hepsi-
ni kapsamal›d›r. Bankalar, perakende
tan›m› kapsam›na giren her krediyi
belirli bir havuza dâhil etmelidir. Ban-
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kalar, bu sürecin anlaml› bir risk fark-
l›laflt›rmas› yaratt›¤›n›, yeterince ho-
mojen risklerin grupland›r›lmas›n›
sa¤lad›¤›n› ve havuz seviyesinde za-
rar özelliklerinin do¤ru ve tutarl› tah-
minine olanak sa¤lad›¤›n› göstermeli-
dir. Bankalar, kredileri bir havuza da-
hil ederken en az›ndan afla¤›daki risk
belirleyici faktörleri dikkate almal›d›r:

• Borçlu risk özellikleri (yani, borçlu
tipi, borçlunun yafl› ve mesle¤i gibi
demografik özellikler);

• Ürün ve/veya teminat türleri de dâ-
hil ifllem risk özellikleri [(örne¤in, kre-
ditörün gayrimenkul gibi bir varl›k
karfl›l›¤›nda kredi açmaya haz›r oldu-
¤u yüzdesel oran), kriterleri, mevsim-
sellik, garantiler ve s›ralama (birinci
veya ikinci s›ra rehinler)]. Bankalar,
varsa ço¤ul teminat (krediyle ilgili bir-
den fazla teminat) hükümlerini de
aç›kça izah etmelidir;

• Kredi geri ödemelerinde gecikme
olmas›: Bankalar›n, geri ödemesi ge-
cikmifl olan kredileri gecikmemifl olan
kredilerden ay›rmal›d›r.

Belirlenen her havuz için bankan›n,
zarar özelliklerinin nicel ölçütlerini
sa¤layabilmesi gerekir. ‹çsel derece-
lendirme kapsam›nda farkl›laflt›rma
seviyesinin, belirli bir havuzdaki kredi-
lerin say›s›n›n, o havuz seviyesinde
zarar özelliklerinin oran ve miktarlar›-
n›n anlaml› bir flekilde tayin edilmesi
ve do¤rulanmas› için yeterli olmas›n›
sa¤lamas› gerekir. Borçlular›n ve kre-

dilerin havuzlara da¤›l›m› anlaml› ve
uygun olmal›d›r. Bankan›n toplam
perakende kredilerinin gereksiz flekil-
de tek bir havuzda yo¤unlaflmamas›
gerekir. Bankan›n derecelendirme sis-
temi alt›nda kredilere derece tayinine
iliflkin somut derece tan›mlar›, süreç-
leri ve kriterleri bulunmal›d›r. Derece
tan›m ve kriterleri mant›kl› ve sezgisel
olmal›, anlaml› bir risk farkl›laflt›rmas›
oluflturmal›d›r.

Derece tan›m ve kriterleri, derece ta-
yin etmekle görevlilerin benzer riskler
tafl›yan borçlu veya kredilere istikrarl›
bir flekilde ayn› dereceyi tayin etmesi-
ne olanak sa¤layacak kadar ayr›nt›l›
olmal›d›r. Bu istikrar ve tutarl›l›k, bü-
tün ifl birimleri, departmanlar ve co¤-
rafi yerleflimlerde mevcut olmal›d›r. 

Derecelendirme kriter ve prosedürle-
rinin farkl›laflmas› halinde, banka,
olas› tutars›zl›klar› izlemeli ve gerekir-
se, tutarl›l›¤› sa¤lamak için derecelen-
dirme kriterlerinde gereken de¤iflik-
likleri yapmal›d›r.

Yaz›l› derecelendirme tan›mlar›, iç de-
netim veya eflit ölçüde ba¤›ms›z olan
bir birim ve denetim otoriteleri gibi
üçüncü flah›slar›n derecelendirme sis-
temini anlamas› ve derece tayinlerini
gözden geçirmesi ve atanm›fl dere-
ce/havuz ifllemlerinin uygun olup ol-
mad›¤›n› de¤erlendirmesi için yete-
rince ayr›nt›l› ve aç›k olmal›d›r.

Kriterler, ayr›ca, bankan›n içsel kredi-
lendirme ilke ve standartlar›yla ban-
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k a n › n  s o r u n l u  b o r ç l u  v e  k r e d i l e r l e  i l g i -
li politikalar›na da uygun olmal›d›r.

Bankalar›n içsel derecelendirmede
uygulamas› gereken ve yukar›da
özetlenen bu kriterler hiç flüphesiz
bankalar›n mevcut uygulamalar›nda
bir tak›m de¤ifliklikleri zorunlu k›l-
makla beraber firmalara da bir tak›m
zorunluluklar getirmektedir.

Bankalar, kurumsal portföydeki fir-
malar için ba¤›ms›z uluslararas› dere-
celendirme kurulufllar› taraf›ndan ve-
rilmifl notu kullanacaklard›r. Peraken-
de portföylerinde yer alan firmalar
için ise herhangi bir d›fl derecelendir-
me notu söz konusu de¤ildir. (Uz,
2004, 5) Bunun yan›nda denetim
otoriteleri, bankalar›n kurumsal port-
föyündeki firmalar için d›fl derecelen-
dirme notuna bak›lmaks›z›n % 100
risk a¤›rl›¤› uygulamalar›na denetim
otoritelerinin onay›n› alma flart› ile
izin vermifltir (Balc›, 2004, 6).

Ülke notlar›n›n fiili olarak derecelen-
dirme tavan› olarak kullan›lmas› ve
bankalar›n kendi ulusal paralar› cin-
sinden kendi devletinden olan ala-
caklar› için yerel para derecelendirme
notlar›n›n tan›nmamas› ülke kredi no-
tunun önemini art›racakt›r (Özince,
2005,2). Bu ba¤lamda ülke kredi no-
tunun derecelendirme ifllevinde bü-
yük önemi oldu¤u söylenebilir.

Ayr›ca, Basel II kriterlerinde etkin bir
risk yönetimi uygulamas› ancak güçlü
bir öz kaynak yap›s› ile mümkün ola-

ca¤›ndan bankalar›n sermaye gerek-
sinimleri de artacakt›r. Basel II'ye
uyum sürecinde finansal yap›s›n› güç-
lendirmeyi planlayan bankalar›n ser-
maye yap›lar› çok daha güçlü olan ya-
banc› bankalarla birleflme sürecini de
h›zland›racakt›r (Taflp›nar, 2007, 2).

Görüldü¤ü gibi Basel II, ile birlikte
hem bankalar, hem de d›fl derecelen-
dirme kurulufllar› derecelendirmede
farkl› kriterlere göre hareket etmeye
bafllayacaklard›r. Firmalar›n mali tab-
lolar›n›n yan›nda fleffafl›k, ürünlerin
kalitesi, pazar pay›, üst gibi birçok ye-
ni de¤erlendirme kriterleri oluflmak-
tad›r (Kobifinans Bilgi Serisi, 2006).

5. Sonuç

Basel II kriterlerinin özünde banka ve
finansal kurumlar›n sa¤lam risk yöne-
timi ve finansal istikrar›n oluflturula-
bilmesi amac›yla oluflturulan düzenle-
meler yer almaktad›r. Bankalar›n et-
kin risk yönetimini gerçeklefltirebil-
meleri için sermaye yeterlilik oran›n›n
hesaplanmas›nda kredi riski ve piyasa
riskine ek olarak operasyonel riskte
kullan›lmaya bafllam›flt›r. Bu ba¤lam-
da banka ve finansal kurumlar›n risk
profilleri ve sermaye yeterliliklerini
gelifltirecek bir sürece bafllamalar› ka-
ç›n›lmaz hale gelecektir. Denetim
otoritesi taraf›ndan bu süreç sürekli
kontrol edilmelidir. Basel II kriterlri
banka ve finansal kurumlara ait ser-
maye yeterlili¤i, sermaye yap›s› ve fi-
nansal raporlar›n kamuya aç›klanma-
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s › n ›  z o r u n  h a l e  g e t i r e c e ¤ i n d e n  b u  s ü -
reç piyasa disiplininin sa¤lanmas›nda
büyük katk› sa¤layacakt›r. 

Basel II kriterleri ile birlikte banka ve
finansal kurumlar kredi talebinde bu-
lunan firmalar› kredi tutar›na göre
perakende portföy ve kurumsal port-
föy olarak iki ayr› grupta s›n›fland›ra-
cakt›r. Banka ve finansal kurumlar
perakende portföylerinde bulunan
firmalara Basel II kriterleri çerçevesin-
de de¤erlendirerek derecelendirme-
ye tabi tutacaklard›r. ‹çsel derecelen-
dirme ad› verilen bu yöntemle firma-
lar›n mali tablolar›, pazar paylar›,
ürün kalitesi gibi kriterlere dayan›la-
rak firmalara derecelendirme yap›la-
cakt›r. Bu derecelendirmenin flüphe-
siz en büyük kayna¤›n› firmalar›n ma-
li tablolar› oluflturacakt›r. Bu yüzden
firmalar›n bankalardan alacaklar› de-
recelendirme notlar›na haz›rl›kl› ol-
malar› ve daha iyi not alabilmek için
sermayelerini güçlendirmeleri gerek-
mektedir. Derece notu yüksek olan
firmalar›n finansman maliyetleri daha
düflük olurken, derece notu düflük
olan firmalar›n finansman maliyetleri
daha yüksek olacakt›r. Böylece yük-
sek derece notuna sahip firmalar da-
ha avantajl› konuma gelecektir.

Firmalar›n daha iyi notlar alabilmek

için mali tablolar›n› Basel II kriterleri-
ne uyumlu hale getireceklerinden ba-
z› firmalar›n bunu, mali tablolar üze-
rinde oynama yaparak gerçeklefltir-
me ihtimalleri göz ard› edilmemelidir.
Bu sebeple gerek firmalar›n gerekse
banka ve finansal kurumlar›n nitelikli
personel ihtiyaçlar› artacakt›r. 

Basel II ile beklenen de¤iflikliklerin
KOB‹’ler taraf›ndan iyi tespit edilmesi
ve gerekli alt yap›lar›n flimdiden olufl-
turulmas› gerekmektedir. KOB‹’ler ile
ilgili çal›flmalar henüz tamamlanma-
m›fl olsa da KOB‹ s›n›f›ndaki firmala-
r›n mali tablolar›n› Uluslararas› Finan-
sal Raporlama Standartlar›na uygun
hale getirmeleri yararlar›na olacakt›r. 

Bunlar›n d›fl›nda muhasebe meslek
mensuplar›n›n da kendilerini yeni dü-
zenlemelere haz›rlamalar› gerekmek-
tedir. Bu kapsamda muhasebe mes-
lek mensuplar›n›n bilgi ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanabilmesi için yetkili merciler
taraf›ndan sürekli bilgilendirilmeleri
gerekmektedir. 

Basel II piyasa oyuncular›n›n oyun
tarz›n› de¤ifltirmekte ve yeni düzenle-
meler getirmektedir. Zaman içerisin-
de bu geliflmelere ayak uyduramayan
piyasa oyuncular› oyundan ayr›lmaya
mecbur kalabilirler.
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