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Fahrettin SOYLU
BDDK Risk Yönetimi Daire Başkanı

Değerli konuklar ve İSMMMO, konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlarım. Bugünkü
konuşmamda bankaların denetimini diğer bir deyimle finansal aracıların denetimini, finansal sistemdeki
yeri, dolaylı olarak ülke ekonomisindeki yerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bir insan vücudu için kalp
ne kadar önemliyse ekonomi için de başta bankalar olmak üzere finansal aracılar aynı öneme sahiptir.
Kalp nasıl vücudun ihtiyaç duyduğu taze kanı toplayıp tekrar tüm hücrelere taşıyorsa bankalarda tasarrufları kendilerinde toplayıp fon ihtiyacı olanlara aktarıyorlar. Tıpkı kalbi sorunlu bir insanın sağlıklı bir
yaşam sürmesini bekleyemezsek finansal sistemi sorunlu bir ekonominin rayında gitmesini beklemekte
doğru olmaz. Bankaların yani ekonominin sorunlu hale gelmesini göstermek açısından 1990’lı yılların
sonuna ve 2001 krizine hep birlikte bir göz atmakta yarar olduğunu düşünüyorum. 1990’lı yıllarda bankalardaki üretim faaliyetlerini destekleme ve kaynakları uzun vadeli fonksiyonlara yönlendirme yöntemi
zayıfladı. Yüksek kamu borçlanma gereğinin yarattığı dışlama etkisi bankacılık sektörünün asli fonksiyonu olan finansal aracılık işleminden uzaklaşmasına ve ağırlıkla hazineyi fonlayan bir görünüme neden
olmuştur. Biraz daha ayrıntıya girmek gerekirse 90 lı yıllarda makro ekonomik istikrarsızlık yüksek bütçe
açıkları ve kamu finansman ihtiyacı kamu bankalarının kamunun finansman ihtiyacını karşılaması bu bankaların devlette olan alacaklarının yeniden tahviller ve bonolarla ödenmesi özel görev alacaklarının yeniden borçlanma kâğıtlarıyla ödenmesi kamu bankalarının finansal yapısını finansal yapının işleyişine de
olumsuz bir şekilde etki edecek boyutta bozulmasına neden olmuştur. Finansal sistemin denetim ve gözetiminden sorumlu kurumların idari özerkliğe sahip olmaması dolayısıyla denetim uygulama ve gözetimle
desteklenmiş etkin piyasa disiplinin sağlanamamış olması mevduata tanınan sınırsız güvencenin piyasa
disiplinin bozması rekabeti düzgün çalışan bankaların aleyhine zedelemesi. Bankacılıkta risk ve kurumsal
yönetim açısından yeterli ölçüde gelişimin sağlanamamış olması ve de sistemin likidite, faiz, kur ve benzeri durumlara karşı kırılgan hale gelmiş olması gibi nedenlerden dolayı bankacılık sektörünün finansal
aracılık fonksiyonunun etkinliği sağlanamamıştır. Bu yapıda bankalar piyasa disiplininden uzaklaşmış,
riski algılayamamış, etkinlik ve rekabeti artırıcı politikalar anlamsız hale gelmiştir. Dolayısıyla kamu maliyesindeki dengesizlikler sektör üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Nitekim kredilerin bankacılık sek-
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törünün toplam aktifliği içindeki payı 1990 yılında yüzde 47 iken 2000 yılında yüzde 32.8’e gerilemiştir.
Benzer şekilde kredi mevduat oranı yani mevduatın krediye dönüşüm oranı 90 yılında yüzde 84 iken
2000 yılında yüzde 51 e düşmüş, sonrasında daha da kötüleşmiştir. Türkiye’de kredilerin GSMH a oranı
benzer kategorideki ülkelerle karşılaştırıldığında da oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Yukarıda ifade edilen koşullar altında yaşanan 2001 kriziyle birlikte bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasının toplam maliyeti milli gelirin üçte birini aşmış, 53,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu çözümleme maliyeti içerisindeki önemli kalemlere bakacak olursak, kamu bankalarının görev zararları yaklaşık
19 milyar dolar, kamu bankalarına yapılan sermaye desteği yaklaşık 3 milyar dolar, tasarruf mevduatı
sigorta fonuna devredilen bankaların çözümleme maliyeti de yaklaşık 23 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2001 kriziyle birlikte ekonomide büyüme durmuş reel sektörde ciddi sıkıntılar yaşanmış birçok
şirket finansal sistemden yeni fon sağlayamama bazı şirketlerde bankaların likidite ihtiyacını karşılamak
istemesi sebebiyle çağırılan krediler nedeniyle kapanmış ya da kapanma noktasına gelmiş, on binlerce
insan işsiz kalmıştır. 2001 yılı ve öncesinde Türkiye de bugün ise yaşanana global krizle birlikte tüm dünyada gördüğümüz temel sorunlardan bir tanesi banka iflasları ve fona devirleri sonrasında hükümetlerin
ağır finansal yüklerle karşı karşıya kalmaları ve de çalışan bireylerin işlerini kaybetmeleridir. ABD başta
olmak üzere Avrupa ülkeleri tarafından açıklanan kurtarma paketleri trilyon dolarları aşmakta ve bu
tutarlar vergi mükelleflerinin cebinden çıkmaktadır. Sonuç olarak finansal sistemdeki sıkıntılar hem ekonomiyi hem de bireyler olarak bizleri olumsuz etkilemektedir. Yaşanan finansal krizlerin dolaylı etkilerine baktığımızdaysa fon arz ve talebi konusunda temel aracı olan bankaların bu rollerini gereğince yerine
getirememesi reel sektörün fon talebinin karşılanamamasına sebep olmakta bu durum da firmaların
küçülmesine hatta iflaslarına kadar uzanan ciddi problemleri doğurmaktadır. Reel sektörde yaşanan bu
olumsuz gelişmeler ülke ekonomilerinin büyüme GSMH ve temel göstergelerine yansımakta vergi gelirlerini azaltmakta özetle ülke ekonomilerine ağır darbe vurmaktadır. Hali hazırda bütün dünyada yaşanan
kriz sonrasında bankalara duyulan güvenin sarsılması, dünya ekonomisini derinden etkilemiştir.
Bankalar ve diğer finansal kurumlardan kaynaklanan kriz zamanla bir güven bunalımına dönüşmüş
ve dünya ekonomisinde ciddi bir durgunluğa yol açmıştır. Finansal kriz bütün dünya ekonomisine sirayet
etmiş dev firmalar hatta ülkeler ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardır. Bütün bu yaşananlar bize
finansal sistemin ekonomilerde ne kadar önemli bir rol oynadıklarını maalesef acı bir şekilde hatırlatmıştır. Yukarıda özet olarak verdiğim ve global düzeyde hala devam etmekte olan acı tecrübelerden de anla-
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şılacağı üzere ekonominin kalbi durumunda olan finansal sistemin bozulması ekonomide özellikte reel
sektörde çok daha şiddetli olumsuzluklara yol açmıştır. Bu noktada başta bankalar olmak üzere finansal
sistemin en önemli aktörleri olan finansal aracıların faaliyetlerinin etkin bir şekilde denetimi düzenlenmesi denetim sonuçlarının uygulanması sureti ile piyasa disiplininin sağlanmasının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan bankacılık sektörünün ağustos itibari ile 527 milyar dolara ulaşan büyüklüğü de kendi başına bu sektörün etkin bir şekilde denetlenmesinin ülke ekonomisinin ne kadar hayati
öneme sahip olmasını göstermesi açısından yeterlidir. Yaşanan acı tecrübeler neticesinde 4389 sayılı yasa
ile bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu ve kurumu kurulmuş 2000 yılının eylül ayında ise faaliyete başlamıştır. 4389 sayılı ile getirilen ve 5400 sayılı bankacılık kanununda korunan en önemli husus
BDDK’nın idari ve mali açıdan özerk olmasıdır. 5411 sayılı yasayla her ne kadar birçok yeni uygulama
getirilmiş olmakla birlikte denetimin imkânlarının artırılması ve esnekliğinin ve denetim sonuçlarının
zamanında ve doğru biçimde uygulanabilmesi açısından idari özerkliğin en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. Bankacılık kanun amacından hareketle kurum tarafından yürütülmekte olan denetimin amacını finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasını kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanmasını tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak şeklinde özetleyebiliriz.
Bunlar denetim ve gözetimin ki aslında ikisini birbirinden ayırmak zor bunların temel stratejileri olup bu
stratejilere alt düzeydeki hedefler gerçekleştirilerek önemli katkı sağlanmaktadır. BDDK’nın mali açıdan
özerkliği özellikle denetim ve gözetim sürecinde ihtiyaç duyulan teknik altyapının oluşturulması ve gerekli araçların temini sorununu çözmüştür. Bankaların raporlama setleri değiştirilmiş, yenilenmiş ve bunların
elektrik ortamında kurum veri tabanına zamanında aksatılmadan ve doğru biçimde yansıtılmasına çalışılmıştır. Söz konusu raporlama setleri ve oluşturulan veri tabanı hem yerinden denetim hem de uzaktan
gözetim süreciyle başvurulan en önemli kaynaklardan biri haline gelmiştir. Kurum veri tabanına ilişkin
oluşturulan çapraz kontroller banka raporlamalarının ve mali tablolarının sınırlı da olsa belirli düzeylerde
elektrik ortamında denetlenmesine katkı sağlamıştır. Hem kurum veri tabanı hem de bankalardan sağlanan veriler üzerinden banka bazında emsal grup bazında ve sektör geneline yönelik olarak bir çok analizler yapılmakta raporlar üretilmekte ve bunun sonucunda bankaya ya da sektör geneline ilişkin yönlendirici kararlar alınmakta düzenlemelerde değişikliklere gidilmekte, yeni düzenlemeler getirilmekte ya da
mevcut düzenlemeler kısmen ya da tamamen yürürlükten kaldırılmaktadır. Kurumun idari özerkliğine
sahip olmasıyla birlikte denetim sonuçlarına göre banka veya sektör bazında alınması gereken tedbirler
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yapılması gereken düzenlemeler uygulanacak cezalar ve suç duyurusunda bulunma hususundaki karar
alma süreci son derece hızlanmış ve piyasa disiplinin sağlanmasına çok önemli katkılar sağlanmıştır. Özellikle burada ifade etmek istediğim bir husus da önceki yasalara göre son yasanın alt düzenleri yapma yetkisini kuruma devretmiş olmasıdır. Daha önceki yasalarda kurumu bu kadar fazla esnekli tanınmamaktaydı. Kurum denetim sonuçlarına göre gerekirse alt düzenlemelerde değişikliklere gitmekte hatta sorun
önüne gelmeden önce düzenlemelere gitmekte ve sektörü rahatlatmaya da çalışmaktadır. Kurum tarafından yönetilmekte olan yerinden denetim ve uzaktan gözetim faaliyetlerinde bankaların risk yapıları analiz edilmekte ve bankaların risk profillerine yönelik denetim araçları ve kaynakları kullanılmaktadır. Biz
buna kısaca risk odaklı yaklaşım demekteyiz. Bankalar öncelikle bir risk analizinden geçirilmekte bankaların risklilik arz eden alanları tespit edilmekte ve sonrasında yapılan mali denetimler bu alanlara yoğunlaşmaktadır. Bankaların mali yapıları sermaye yeterliliğini, yönetim kabiliyetini, gelir gider dengesini likidite ve piyasa dengelerini dikkate alan bir metodolojiye göreyse derecelendirilmektedir. Mevzuata aykırı
uygulamalar tespit edilmekte, ekonomik ve adli ceza süreçleri etkin ve hızlı karar mekanizmasıyla işletilerek piyasa oyuncularının yasalara ve alt düzenlemelere uymaları sağlanmakta ve piyasadaki yasal
olmayan faaliyetler engellenmekte. Finansal sistemin geneline dair sorunlar tespit edilmekte gerekli
önlemlerin alınabilmesi için olası çözüm önerileri sunulmakta gerekirse sektörün yönlendirilmesi için mevzuat değişiklik önerilerinde bulunulmaktadır. Yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklerin bankaların
mali bilançolarına nasıl yansıdığı analiz edilmekte çözümleyici önerilerde bulunulmaktadır. Haksız rekabete yol açan aracılık faaliyetleriyle diğer hususların tespiti ve bunların çözümü için, kurum vasıtasıyla
kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır. Yabancı otoritelerden izin alınarak Türk bankaların yurt dışındaki şubeleri ve iştirakleri konsolide denetim çerçevesinde sınır ötesi denetime tabi tutulmakta. Yabancı otoritelerden gerekli durumlarda Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların yurtdışı ya da
yurtiçi faaliyetleri hakkında bilgi talep edilmekte ve bunlar denetim sürecinde göz önünde bulundurulmakta. Denetim sürecinde karşılaşılan örnek olaylardan hareketle mevzuattaki eksiklikler tespit edilmekte ve düzenleme değişiklikleri ya da düzenleme önerileri eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere aktarılmakta. Mevzuat değişikliklerinin olası etkilerinin ortaya konduğu etki analizleri yapılmakta ve düzenleme şeklinin yapılanmasına katkı sağlanmakta. Piyasa oyuncularının mevzuata aykırı olmamakla birlikte etik olmayan faaliyetleri tespit edilmekte, bunların giderilmesi için çözüm önerileri getirilmekte piyasadaki yabancı Saikli oyuncularla yerli Saikli oyuncuların konumlarından kaynaklanan haksız uygulamalar
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tespit edilmekte ve bunların çözümü için ilgililere ve ilgili kurum ve kuruluşlara başvurular yapılmaktadır.
Denetim mekanizmasının sağladığı güven ortamının getirdiği önemli bir sonuç da hane halkının yastık altı
diye tabir edilen paralarını ekonomiye enjekte etmek konusunda tereddütlerinin ortadan kaldırılmasıdır.
Finansal sektörün önemli kaynak kalemlerinden biri olan mevzuata yatırılan paranın artması bankaları
likidite konusunda güçlendirmekte ve yine az önce değinilen reel sektörün fonlanması konusunda ekonomiye katkı sağlamaktadır. Etkin denetimle sağlanan güçlü finansal sistem sayesinde reel sektör fonlama
konusunda rahatlamakta bu da ülkede reel ekonominin canlanması için gerekli bir ön şart olan kaynak
bulma sorununu imkânlar ölçüsünde ortadan kaldırmaktadır. Aslında bu işleyiş bir döngü olarak da görülebilir. Gelişen ve büyüyen reel sektörde finansal sektörün büyümesine katkı sağlayacaktır. Daha da büyümüş olan finansal sektör içinde kaynakları artmış denetim yapısına ihtiyaç duyulabilecektir. Bu döngü içinde yer alan finansal sektör ve reel sektör büyüdükçe toplumsal refah artacak, denetim kaynakların etkinliğinin güçlenmesiyle de hem kamuoyunda hem de sektörde güven ortamı oluşturulacaktır. Finansal sektöre de bankacılık açısından bakılırsa BDDK ile beraber bağımsız denetim kuruluşları ve bankaların bünyesinde oluşturdukları iç kontrol risk yönetimi ve iç denetim yapılanmaları her yönüyle ve yakından takip
edilmektedir. Denetimin bu şekilde değiştirilmesi farklı bakış açılarının da gelişmesini sağlamakta finansal
sistem sağlam temeller üzerinde daha da güçlenmektedir. Özellikle BDDK’nın 2001 yılında özerkliğini elde
etmesiyle güçlenen denetim sistemi sektörün sağlıklı işleyişi konusunda önemli bir mihenk taşı olmuştur.
Akabinde gelişen süreçte finansal sistemin ihtiyacına ve uluslar arası sisteme uyumlu yeni düzenlemeler
yapılmış, BDDK’nın önderliğinde finansal kuruluşlar denetime tabi tutularak sektörde ve kamuoyunda
finansal sisteme duyulan güven artmıştır. Ayrıca yaşanabilecek mikro ya da makro sorunlara karşı kurum
tarafından önceden alınan önlemler sayesinde sorunların büyümesi önlenmiş yaşanan sıkıntıların sektöre
sirayet etmesi önlenmiş ve hem sektörde hem de kamuoyunda sağlanan güven ortamı pekiştirilmiştir.
Dünya da dev ekonomilerin kriz sonrasında ciddi bir buhranla yüz yüze gelmesine karşın Türkiye’de bankacılık sektörü istikrarlı büyüme ve karlılığını sürdürmüştür. Bankacılık sektörünün güçlü yapısında şüphesiz geçmiş krizlerden çıkarılan derslerin ve etkinliği artırılan denetimin önemi büyüktür. Sonuç olarak
iyi düzenleme, denetleme ve uygulama neticesinde disipline edilen bankacılık sektörü ülke ekonomisine
ilave yüklerin binmemesi ve finansal sistemin istikrarlı bir şekilde işlemesi Türkiye ekonomisinin kriz sürecinde daha az hasarla yola devam etmesinde etkili olmuştur. Sözlerime son verirken bu güzel sempozyumu tertipleyen İSMMMO başkan ve mensuplarına teşekkürlerimi sunuyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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