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Sayın bakanım, sayın başkanlar, sayın vekilim, çok değerli meslektaşlarımız, çok değerli basın mensupları, çok değerli hocalarım konuşmama başlamadan önce İstanbul Odasının bu organizasyonun yararlı olmasını diliyor hepinize saygılar sunuyorum.
Ben müsaade ederseniz kendi alanımız bankacılık alanında bir miktara daha derine inerek sizlere
kendimizce önemli olan hususları aktarmak istiyorum. Başkanlarımızın belirttiği gibi krizin başlangıcını
hep Lehman Brothers olayını alıyoruz. 2008 Eylül ayında Lehman’ın iflası. Aslında kriz çok daha önce başlamıştı. Bunun sizler ve bizler almaktaydık. Hem global ölçekte hem de Türkiye ölçeğinde ama Lehman
olayı krize tuz biber ekti veya en şiddetli dönemine soktu. Bu dönem özellikle bankacılar arasındaki tedirginlik, sıra kimde duygusu acaba bu kadar büyük battıysa başka büyüklerde batabilir mi tahminleri bir
anlamda batacak bankalar üzerine tahminler yapılması geçtiğimiz bir yılı bana göre krizin en şiddetli
dönemi kıldı. IMF’in son tahminine göre değerli konuklar, bu krizin dünyaya maliyeti zarar olarak 3.4 trilyon dolar. Bunun bugüne kadar 1.6 trilyon doları yazılmış, geri daha 1.8 trilyon dolarlık bir tahmini zarar
var. Dolayısıyla kriz belki en şiddetli günlerini geçti ama önümüzde anladığımız kadarıyla daha gideceğimiz yolumuz var. Bu arada değerli konuklar, krize muhtelif sebepler yüklenebilir, gerekçeler bulunabilir bana göre krizin en önemli sebepleri hırs, daha çok daha fazla duygusu, rekabet ulaşılması zor hedefler vermek banka yöneticilerine ve bu zor hedefler nedeniyle marjinal firmalara veya marjinal enstrümanlara gidilmesi ve belki de en önemli nedenlerinden biriside reel ve finansal piyasaların birbirinden kopması gibi sebepler sıralanabilir. Bu söylediklerimden de yola çıkarak kaldıraçlı ürünler var ki, bunlar krizi
daha da şiddetlenmesine sebep olmuştur. Biz kurum olarak hep söylüyoruz opsiyon işlemleri gibi riski bertaraf edici enstrümanlara sıcak bakıyoruz ama umar benzeri çok kaldıraçlı ürünler bize göre bankacılık
sektörüne zarar verme ihtimali yüksek ürünlerdir ki, bunu da geçtiğimiz bir yıl boyunca gördük.
Düşünebiliyor musunuz, biz Türk bankacılık sisteminde bir dolarlık sermaye koyuyoruz, 8 liralık hacim
yapıyoruz veya 8 dolarlık hacim yapıyoruz, aktif büyüklüğünü kastediyorum. Ama bu batı ülkelerinde ve
Amerika da 1 dolarlık sermaye ile 50 dolarlık işler yapıldı ve hala o bilançoların küçülmesiyle uğraşılıyor.
Elbet deki iyi günlerde bu kadar getiriyi gördüğü zaman mutlu olunur. Ama kötü günlerde de kriz dönem-
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lerinde de bunun götürüsü topluma yüklenen bir maliyet olarak karşımıza çıkmakta. Bizim bankacılarımız bunu yapamaz mıydı, elbette yapardı. Ama şu anda geri dönüp baktığımız zaman iyi ki yapmamışlar
diyorum.
Değerli konuklar,
Türk bankacılık sistemi, Türkiye global dünya da bir oyuncu, dolaysıyla bu krizden etkilenmiştir.
Etkilerini hala yaşamaktadır. Yurtdışı yangına dönmüşken hep beraber görüyoruz, sendikasyon piyasası
kurulmuşken, takip dönüşümü artarken, işsizlik artarken, dış talep düşerken, reel sektör arasında bir
güven sorunu yaşanırken, mevduatın vadesi daha da kısalmışken elbet deki Türk bankacılık sistemi de
etkilenmiştir.
2008 sonu ile 2009 yılının ilk üç ayı, daha ihtiyatlı, daha kılı kırk yaran, daha gelecek kaygısı duyan
bir yapıda geçmiştir, bankacılık sistemine göre. Bazı bankalar gereksiz yere hızlı ve sert tepkiler vermiştir. Biz de biliyoruz, bunlarla birebir konuşlarımızda eleştirilerimizi yapıyoruz. Ancak eylül 2008 ve eylül
2009 dönemi karşılaştırıldığı zaman bankalarımız genel olarak mevcudu korumaya gayret göstermişlerdir. Aktif büyüklüğü, krediler ve diğer kalemlere baktığımız zaman hemen hemen rakamlar sabittir.
Bankacılıkta önemli bir büyüme görmüyoruz, geçmiş yıllarla karşılaştırdığımız zaman bu da bankalarımızın bu dönemi mevcutla geçme yönündeki kararlılığını göstermekte. Eylül 2009 itibariyle size bir rakam
aktarmak istiyorum, Türk bankacılık sisteminde kredilerimizin toplamı 374 milyar TL. Bir sene önce de
yaklaşık bu rakamdı. Bu kredilerden farklı bir analize geçmek istiyorum, toplam kredilerden uzun vadeli, orta vadeli ya da bazı uzun vadeli bireysel kredileri düştüğünüz zaman Türk bankacılık sisteminde krediler kısa vadelidir, daha çok rotatiftir. Dolayısıyla demek ki bir senelik sürede, bankacılık sistemimiz bu
374 milyar TL’nin büyük bir bölümü bu nevi kredilerdir, kısa vadelidir. Bunları yenilemekle uğraşmış. Yani
müşterilerle oturmuş kredinizi yenileyelim, yola birlikte devam edelim denmiş. Bu bir anlamda bankalarımızın önemli bir bölümünün mevcut firmalarla diyalogunun devam ettiğini göstermektedir.
Bankalarımıza tekrar bazı eleştirilerde bulunabilirsiniz, bazen bende eleştiriyorum. Ancak geneline
baktığımız zaman kriz döneminde mevduat güvencesi değişmeyen dikkat ediniz, Amerika’da,
Almanya’da, İrlanda’da, Yunanistan’da çok hızlı bir şekilde mevduat güvence kredileri arttırıldı ya da sonsuz güvence getirildi. OECD ülkesiyiz, bu ülkeler arasında bankacılığa yardımda bulunmayan tek ülke
Türkiye’dir. Geçen hafta ünlü bir ekonomistin makalesinde Türk bankalarının Amerika’ya ders vermesi
gerektiğinden bahsediliyordu. Buradan yola çıkarak müsaadenizle bir organize banka batırma olayı nede-

34

2 tevfik bilgin:Layout 1

4/28/11

11:56 AM

Page 35

IX. TÜRKİYE MUHASEBE DEnETİMİ SEMPOZYUMU
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. UlUSlARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DEnETİMİ SEMPOZYUMU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Protokol Konuşmaları

niyle, bu bankanın ismini vermek istemiyorum, gelip bize ders vermeye çalışanlara herhalde en büyük
derste bu ünlü ekonomistin söylediği olmuştur. Ama şuna emin olunuz, Türk bankacılık sisteminin geldiği
konumda asıl katkıda bulunanlar 2001’de milli gelirimizin 1\3’nü kaybetmiş bu ülkede ödediği vergi, sıktığı kemerlerle bu maliyeti ödeyen halkımız olmuştur. Bankalarımızda eminim ki bu gerçeğin farkında olarak pek çok sorunu da bu mantıkla çözeceklerdir.
Değerli konuklar, saygı değer misafirler,
Geçen hafta İstanbul’da IMF yıllık toplantılarında gözlemlediğimiz aslında yapılmak istenenin, yapılması gerekenin yüzyıllardır yapılandan çok farklı olmadığını görüyoruz. Kısaca yöneticiler sektörde yönetici konumunda olanlar, karmaşık bir ürünü anlamıyorlarsa o ürüne girmeyecekler. Bir kere yöneticinin o
ürünü anlaması lazım ki altına imza atabilsin. Bir model ne kadar sade ise ne kadar anlaşılır ise o kadar
güvenilir olur. Benim çıkarttığım ana sonuçlar bunlar. Tüm bunların temelinde de, gördüğüm kadarıyla
muhasebe, kontrol, aktif-pasif arasındaki denge, bilanço dışı kalemlerin anlaşılırlığı, likidite, seyyale ve
aktif kalitesi gibi muhasebesel sorunlar yatmakta. Muhasebe bir işletmenin yazılı bir tarihçesidir. Bizim
Türk bankacılık sistemi olarak bugünlerde rahatlığımızın en önemli sebebi de tablolarımızın şeffaflığı yani
geçmişle ilgili yapılan kayıtların şeffaflığıdır. Türk bankacılık sisteminde eğer bugün bir şeffaflık ve nispeten rahatlık yaşıyorsak temelde oturmuş bir muhasebe sistemine sahip olmamız, yurtdışı ilkelerle uyumlu
ve ülkemiz koşullarına uydurulmuş koşulların varlığı ve bu uygulamaların ve onay mekanizmaların içinde olan siz meslek mensuplarımızın önemli rolü bulunmaktadır.
Muhasebe sistemini, şeffaflığı ve tedbirleri zamanında ekonominin canlı günlerinde almayan ülkeler
kriz döneminde çok fazla hareket olanağına sahip değildirler. Bunu hep beraber görüyoruz. Ekonomi canlı
iken sektörü daha yakından izleyeceksiniz, belki biraz daha sıkıcı tedbirler alacaksınız ama kriz döneminde sektörü rahatlatmanız gerekir ki krizi hep berber aşalım. Nitekim batılı ülkeler bu ikilemin tedirginliği
içinde bazı tedbirler almaya gayret göstermekteler. Ben müsaade ederseniz bazı sorular sormak istiyorum.
Offshore merkezler onlarca yıldır gündemdeyken acaba bunlar hiç fark edilmedi mi? Dikkat ediniz offshore işlemler ve merkez kapitalist dünyanın en önemli yayın organlarında, dergilerinde ilk beş sayfada
reklamlarını izliyorduk, acaba bunlar görülmedi mi? Enron vakasından sonra yapılan tespitler bugün ki
tespitlerle çok benzememekte miydi? Niye tedbirler alınmadı? Türev piyasalarının hacmi dünya reel piyasalarının kat ve kat üstüne çıkmışken bu görülmedi mi? Herhalde bu soruları bizim kadar yurtdışı muadillerimizde kendilerine sormaktalar.
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Şu anda Türk bankacılığı olarak iki ya da üç yıl önce aldığımız bazı tedbirlerin batılı ülkelerce tedbir
olarak konuşulması da bizi de ayrıca mutlu etmektedir. Bizim şube müdürlerimiz, müşterinin ayağına
kadar gider, onunla birlikte çay içer. O atmosferi koklar, müşterinin tedirginliğini ya da şevkini görür, dolayısıyla bankacılıkta rakamlar kadar bu etkileşimde önemlidir. Bu yönleriyle olsun, banka bilançolarındaki şeffaflığıyla olsun çok farklı bir konumda olduğumuza inanıyorum. Yeni finansal mimarinin dizayn edildiği bugünlerde en hassas konulardan birinin de şeffaflık olduğunu hep beraber değerlendiriyoruz. Banka
bilançoları yorum farklılığını minimuma indirecek düzeyde şeffaf olmalıdır. Bu anlamda biz biliyoruz ki
rakamlar yalan söylemez ama rakamlarla yalan söyleme ihtimali olanların önlemini almak en başta en
önemli husustur. Belki Amerika ile Avrupa arasındaki muhasebe alanındaki uyumsuzluk da bu dönemde
halledilmelidir. Yeni mimari de risk yönetimi, iş birliği ve koordinasyon, bilgi paylaşımı, sermaye yeterliliği, şeffaflık ön plana çıkacaktır. Regülasyon ve denetimin artacağı konuşulmaktadır. Ben ama şunu canı
gönülden belirtmek istiyorum, bir ara ülkemizde denetimin çok fazla olması sebebiyle fazla eleştirilen bir
başkan olarak yeni dönemde regülasyon ve denetimin bankacılığı öldürecek, yaratıcılığı durduracak
düzeyde olmamasını da temenni ediyorum. Öyle bir hassas dengedir ki herhalde bunu her ülke kendi
bazında genel ilkeler çerçevesinde kurmak zorundadır.
Türk bankacılık sistemi içinde bulunduğumuz konuma bankacılarıyla, ilgili kurumlarıyla ve sizlerin
katkılarıyla gelmiştir. Bundan sonrada ihtiyatlı iyimserliğimiz devam edecektir. Güveneceğiz ama elbetteki test edeceğiz. Kriz hafiflediğinde emin olunuz, nüfusun yarısı genç olan ve özellikle KOBİ ve Mortgage
kredileri anlamında gelecek vaat eden Türk ekonomisinin itici gücü bankacılık olacaktır.
Konuşmama son verirken, sayın başkanın belirttiği Basel 2 ile ilgili birkaç hususuda arz etmek istiyorum. Biz aslında Basel 2’ye büyük ölçüde geçtik. Operasyonel risk dediğimiz riski de tanımladık, bankaların uygulamasını istedik. Bundan 2 yıl önce. Sadece reyting konusunda adım atmamız gerekiyordu
ama global kriz patladı. Ve Basel 2’yi biraz erteledik. Şuanda konuşulan Basel 2’ninde yeniden dizayn edileceği, yeni ilkelerin geleceği şeklindedir. Şunu bilmenizi isterim, Basel 2 ile ilgili yeni kurallar belirginleştiğinde herhalde en rahat ve en hızlı buna geçecek ülkelerden birisi Türkiye’dir.
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