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Efendim İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanlarını, yöneticilerini ve mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Nazik davetleri içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan önce
şunların altını çizmek istiyorum. Benim burada sarf edeceğim sözler şahsıma aittir, dünya bankası ile alakası yoktur. Bunu takdim Dünya Bankası üzerinden olduğu için söylemek ihtiyacını hissettim. İSMMMO bu
sempozyumuna büyük ölçüde muhasebe mesleğini icra eden arkadaşlar katılıyor. Bu meslek oldukça geniş
bir yelpazede kendi mesleğini icra ediyorlar. Basel hususu bu mesleğin bir altı, ufak bir kısmı diyelim.
Hemen hemen bankacılıkla alakalı. Fakat bankacılıkla alakalı olduğu için reel sektöre de çok ciddi etkileri olan bir konu. O bakımdan belki faydası olur diye bu Basel konusunun güncel konularına değinmeden
önce bir miktar müsaade ederseniz, geçmişine de göz atmak istiyorum.
Basel konusu bilhassa bizim ülkemizde bankacılık krizleri konusunda ortaya çıkan, gazetelerde okuduğumuz, sermaye yeterlilik hesapları, likitide hesapları gibi konularla bizim aktüel gündemimize girdi.
Ama bunun tarihçesi de o kadar eski değil. Basel 1 konusu ile başlayan süreç aslında 1988'de başlayan
bir uygulamadır. Ve ana gayesi de bu standartları set etmekle beraber aslen ticaridir. O tarihte biraz gerilere gidersek, 1980'lerin başlarından itibaren bu globalizler denilen rüzgâr esmeye başladı. Bilhassa özelleştirmeler, sermaye hareketlerinin yoğunlaşması ile muhtelif dünya çapındaki ticari faaliyetler artınca
buna paralel olarak finans sektöründeki global hareketlerde arttı. Özellikle bankacılık ve sigortacılık
hususlarında.
Efendim bu bankacılık hususunda global hareketler oluşunda ister istemez meseleye bu sahada faaliyet gösteren bankaların birbirlerine karşı göreceli regülasyonlardan doğan bir avantajı olup olmadığı
gündeme geldi. Dolayısıyla bir Alman bankası ile bir İngiliz bankası bir Fransız bankası eşit şartlarda rekabet etsin. Dolayısıyla bu duruma tabii olan mali kurumları tarif ederken internasyonel banka diye altını
çizdiler. Dolayısıyla bu ortaya atılan standartların sınırlar ötesi ticaret yapan ve aktif olan bankalara uygulanacağını söyledikler ki resmiyette hale bu böyledir. Dolayısıyla kendi sınırları içersinde faaliyet gösteren
kurumlar, lokal standartlara tabii olmasında kimse sakınca görmedi. Fakat 1988 'de captl acordun akabinde gerek Dünya Bankasının gerek IMF'in çalışmalarıyla bugün konuşmasıyla sayın Schilder bir durum-
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dan bahsetti, burada herkesin bildiğini düşünemiyorum. Çünkü çok teknik bir tabir. Rosc diye bir şeyden
bahsetti. Bu rosc IMF'nin yaptığı ülkelerin standartlarını gidip tekrar ettiğini bunun karşılığında yazdığı bir
raporun adı. Yani o kadar çok teknik bir durum. Dolayısıyla bu roscları yaparken bu Basel 1 durumunun
da bir yerde avukatlığını yaptılar bir yer de promosyonunu yaptılar. Neden yaptılar çünkü Basel 1 uygulaması çok basit bir uygulama. Yani tabiatı olarak çok basit. Yaptığınız iş aslında çarpıyorsunuz, bölüyorsunuz, topluyorsunuz. Neyi neye çarpacağınızı, neyi neye böleceğinizi söylüyorlar. Baktığınız zaman hem
uygulayıcı açısından hem de düzenleyici açısından oldukça basit bir yöntem. Dolayısıyla bu sistem çok
çabuk bir şekilde dünyanın her tarafından eski sistemleri değiştirdi. Tabii değiştirirken kendi içindeki zafiyeti de birlikte getirdi. Neydi bu zafiyet, çeşitli sistemler içinde herhangi bir ayrım yok. Hazine bonoları
arasında bir fark yok. Türkiye'de Koç Holdingin çıkardığı menkul kıymetle herhangi bir başka kurumun
çıkardığı menkul kıymetin arasında hiç bir fark yok. Dolayısıyla hadise bankacıları bir yerde daha az sermaye ile daha fazla riskin peşinde koşar yaptı. Ve bu zafiyette mikro krizlerle kendini belli etmeye başladı. Sonra dediler ki efendim bunu değiştirelim. Tabii uluslararası standartları değiştirmek kolay değil.
Çok büyük milli menfaatler işin içine giriyor, meslek grupları işin içine giriyor. Dev şirketlerin yaptığı dev
yatırımlar işin içine giriyor. Netice de bu sistemler belli bir uygulamanın içinde takip ediliyor. Büyük yatırımlar yapılıyor artık. Şimdi bunların hepsini kaldıralım, başka bir şey uyarlayalım diyorlar, çok büyük
yatırımlar olduğu için insanlar tereddüt içinde kalıyorlar. Kolay değil. Görüyorsunuz, demin ki gösterilen
slâytta Amerika'da iki kurum arasında durum 2014'de kadar icabında gidecek. Yani bu demek ki kolay
bir hadise değil. Böyle bir uluslararası bir durumu tekrar görüşelim dendiği zaman bu şöyle böyle yaklaşık 1998'in sonları gibiydi, 5 senelik bir müzakere oldu. Bunun içersinde Dünya Bankası olarak o zaman
ben bu konularda baya aktif çalışıyordum. Biz 5 sene bunun müzakeresini ve pazarlığı yaptık. En son
2004 Haziran ayında Basel 2 resmen yayınlandı. Tabii Basel 2 yayınlandı ama onun ne olduğu anlatmak,
neye yaradığını anlatmak kolay bir hadise değil. Çünkü oldukça komplike bir hadise. Ciddi şekilde gerek
regülâtörlere gerekse banklara reysen takdir hakları bırakan bir konu. Böyle bir konu ayrıca 3 sütunu bir
tanesi minimum asgari sermaye gereklilikleri. İkincisi düzenleme kuruluna getirilen standartlar. Üçüncüsü
bu piyasaya verilen bilgilerle alakalı standartlar. Şimdi bu üç sütun üzerinde çok ciddi gereksinimler var.
Tam bunları oturtmaya çalışırken global bir kriz ortaya çıktı. Bu arada o kadar enteresan şeyler oldu ki
siz bankalara gideceksiniz, bankaların kendi sistemleri olacak bunlar gayet sofistike büyük, dev bankalar. Bunlar riskten çok iyi anlıyorlar. Çok enteresan sistemleri var. İki tane Nobel ödüllü matematikçileri
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var, bunların kurduğu sistemden daha ne bekliyorsunuz. Regülatöre de siz bunu kabul edin deniliyor. Ve
şimdi görüyoruz ki bu sistemler son derece yanıldılar. Mali sistem şokları alt eden bir fonksiyondan riskleri gittikçe büyüten bir sistem haline dönüştü. Kimsenin haberi yok. Şimdi rüzgâr bambaşka yerden esiyor. Biz girelim asgari sermaye yeterlilik oranlarını yukarı çekelim, risk sermayelerinin üzerine ilave sermaye getirelim, denetlemenin daha ciddi olmasını isteyelim görüşleri her gün okuyoruz. Nitekim Basel
komitesi yeni bir çalışmayı bitirdi. Hem pler 1 hem asgari sermeye yükümlülükleri hem denetim üzerindeki standartları hem de piyasaya verilecek bilgiler üzerine yeni şeyler koydu. Şimdi bunlardan en fazla
dikkati çeken husus bilanço dışı mekanizmalara getirilen sermeye yükümlülükleri. Bunun bir de Vedat
beyin bu sabah bahsettiği ilave sermaye yükümlülükleri. Riski değerlendiren matematik unsurları. Şimdi
bunları değerlendiren bir takım siz stres senaryosu yapacaksınız, o senaryo risk altındaki değeriniz nedir
onu ortaya hesaplayacak. IMF ve Dünya Bankasının yaptığı programda ülkelere gidilip çeşitli risk senaryoları altında stres testler yapılıyordu. Şimdi bankalar bu testleri özellikle yapmaya başlayacak. Reyting
kurumları hakkında epey bir müzakereler oluyor. Basel bir karar aldı, herhangi bir banka sermaye piyasası dışında bir reyting kurumu tarafından derecelendirilmiş bir güvenliği aldığı zaman bankalara özel olarak siz daha detaylı inceleyin yükümlülüğü getiriyor.
Efendim ben daha teknik konulara girmek istemiyorum. Konuşmamın bu son bölümünde bugün
konuşulan bir takım hususlar var. Düzenleme mali mimarisi denetimi. Bunlardan iki konu öne çıkıyor.
Türkiye bunlardan birinde epey bir yol aldı. Biri sigortanın menkul şirketlerin, sermaye piyasasının, bankaların toplam tek bir elden denetim hususu. İkincisi millet üzeri uluslar arası denetim mekanizmaları. En
sonuncusuna ben katılmıyorum. Hiç bir ülkenin kendi haklarını böyle bir kuruma teslim edeceğini zannetmiyorum. Ülkeye faydalı olacağını, yararlı olacağını düşünmüyorum. Yani dünyanın başka bir yerinen
denetçiler gelecek bizi denetleyecek denmesi biraz fantezi geliyor. Fakat olacak şu kesim, çok daha düzenleme ve denetim kurumları daha sıkı denetim yapacaklar. Bunlardan hiç şüphe yok.
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