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SEMİNERİN TAKDİMİ

Küreselleşme ve uluslararası piyasaların yaygınlaşması, çeşitlenmesi
ve giderek karmaşık hale gelmesi, 21. yüzyıl risklerinin geçmiş dönemlere
göre daha ürkütücü ve maliyetli olacağı endişesi doğurmaktadır. Yaşanan
ekonomik krizlerin de etkisiyle bankacılık sektöründe azalan sermayenin
yeterliliği ve etkin kullanımının sağlanması amacı, Risk Yönetiminin önemi-
ni bir kat daha arttırmıştır.

Finansal sektörde piyasa denetiminin geliştirilmesi yönündeki çalışmala-
rın bir yansıması olan Basel II, finansal kurumlarla, kredi kullanan reel sek-
törü çok yakından ilgilendirmektedir. Düzenlemenin zamanında ve doğru al-
gılanması, ekonomik faaliyetler açısından son derece önemlidir.

Geleneksel denetim organizasyonlarının, risklerin yönetiminde yetersiz
kalması,belirsizliklerin artması buna bağlı olarak beklenen ve beklenmeyen
kayıpların giderek artış yönünde ivme kazanabileceği olasılığı, finansal ke-
simde Risk algılaması ve yönetimini ön plana çıkartmıştır.

Özellikle ülkemizde risklerin yönetiminde kaderci ve aşırı cesaretli olma
alışkanlığı terk edilmeli, risklerin hesaplanmasında uluslararası kabul gör-
müş bilimsel ve teknoloji ağırlıklı sistemler benimsenmelidir. Günümüzde fi-
nansal riskler ve risk doğuran faktörlerin iyi tanımlanması oluşacak zararı
minimize edecektir.

2008 yılı ekonomik göstergelerin bozulmaları yanı sıra, uluslararası pi-
yasalardaki dalgalanmalar gelişmekte olan ekonomilerin yüksek perfor-
mans göstermesini yavaşlatan önemli etkenlerden biridir. Uluslararası piya-
salardaki bu gelişmeler finansal kesim yanı sıra reel kesimi de tehdit etmek-
tedir.

Tüm bu gelişmeler risklerin ve risk algılamasının artacağı bir dönemin
var olacağının en önemli göstergesidir.

Bu nedenlerden dolayı, Vakfımızca, yakın zamanda uygulamaya geçe-
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cek olan Basel II kriterlerinin ülkemiz uygulamasındaki muhtemel etkilerinin
ayrıntılı bir şekilde gündeme getirileceği “Basel II Çerçevesinde Finans
Kesiminde Risk Algısı ve Risklerin Yönetimi” konulu bir seminer düzen-
lenmesi, finansal ve reel kesime büyük katkılar sağlayacaktır.

Basel II’nin ülkemizdeki uygulanması çalışmalarına katılan değerli bilim
adamları ve reel kesim yöneticilerine, bu seminere konuşmacı olarak katı-
lımları için şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu seminere sponsor olarak katkı veren Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve
Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Cüneyt Sezgin’e teşekkür ederiz.

Seminere, oturum başkanı, tebliğci, panelist olarak katılan tüm değerli
katılımcılar ile katkıları nedeniyle Güneş Sigorta Yönetimine şükranlarımızı
sunarız.

İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI
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AÇIŞ OTURUMU

- İ.A.V Başkanı Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA’nın Konuşması

- T. Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt
SEZGİN’in Konuşması

- B.D.D.K. Yönetim Kurulu Üyesi EROL BERKTAŞ’ın
Konuşması
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İ.A.V. BAŞKANI
PROF. DR. AHMET İNCEKARA’NIN KONUŞMASI

Sayın BDDK Kurul Üyesi,
Garanti Bankasının Sayın Temsilcileri,
Sayın Misafirler,
Değerli Üyelerimiz ve Seçkin Medya Mensupları
Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Vakfımızın, Garanti Bankası ile ortakla-

şa düzenlediği “Basel-II Çerçevesinde Finans Kesiminde Risk Algısı ve
Risklerin Yönetimi” seminerine hoş geldiniz, şeref verdiniz.

İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV), 1962 yılında kurulmuştur. 45. yılını id-
rak ettiğimiz geçen sene, son kurucu üye ve başkanımız Sayın Prof. Dr. Or-
han DİKMEN hocamızı kaybettik. Kendisine ve diğer kurucularımıza rahmet
diliyor, onları şükranla anıyoruz.

Başkan Prof. Dikmen’den sonra başkanlık görevini biz yüklendik. Göre-
vimi, 22 yıldır birlikte çalıştığım, çok şey öğrendiğim Prof. Dikmen hocamı-
zın bıraktığı yerden, mevcut geleneklere sadık kalarak, yeni şartların ve bi-
limsel gelişmelerin ışığında, Vakıf Senedinde yazan hedefleri en iyi biçimde
gerçekleştirmek üzere, çalışacağım umarım mahçup olmayız.

1 Şubat 2008’de yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da oluşan yeni Vakıf
yönetimi ve diğer çalışan arkadaşlarım ile, Türkiye ekonomisi, iş dünyası ve
bilim hayatına katkıda bulunmak onurlu çabalarımızın en öncelikli amacı ol-
maya devam edecektir.

Yeni dönemde, İAV, bu ilk seminerini yapmaktadır. Huzurlarınızda, semi-
nere sponsorluk yapan Garanti Bankası ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cü-
neyt SEZGİN’e tekrar teşekkür ediyorum.

İAV, bu seminer ile, 196. seminerini gerçekleştirmektedir. Türkiye ekono-
misinin hemen her alanındaki sorunlar ve gelişmelerle ilgili düzenlenen bi-
limsel seminer çalışmaları, finans alanında da oldukça yoğun bir biçimde
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sürmektedir. Basel-II kurallarının uygulanmasına ilişkin önemli ve kapsamlı
çalışmaların yapıldığı bu günlerde, risk yönetimi konusunun yeniden günde-
me taşınması ve bilimsel açıdan incelenmesi oldukça yerindedir. Esasen
Vakfımız, 8 Haziran 2000 yılında düzenlenen bir bilimsel seminerde, konu-
yu gündeme taşımıştı. Daha sonra sektörde gerçekleşen ve tüm Türkiye
ekonomisini saran mali krizin yol açtığı yıkım göz önüne alınırsa, risk yöne-
timi hususunun önemi bir kere daha idrak edilmiş olur.

Finansal istikrar, güçlü ve sağlam finansal kurumlar, istikrarlı piyasalar
anlamına gelir. Finansal istikrardan bahsedilmesi için parasal bir ekonomi-
den ve paranın ekonomide kullanıldığı bir ortamdan bahsedilmesi gerek-
mektedir. Finansal sistemin ana unsurları ekonomik altyapı, kurumlar ve pi-
yasalar, hem özel hem de kamu sektörüdür. Bunlara hukuk sistemi, finan-
sal sistem denetiminin ana yapısı, gözetim ve faaliyetin sürekliliği gibi kav-
ramlar da eklenebilir. Bu anlamda, finansal sistem deyince, parasal sistem,
anlaşmalar, kurumlar, işleyiş hepsi birlikte akla gelir. Bu ilişkiler arasında sı-
kı bağlar ve etkin işbirliği genel istikrarın sağlanmasına hizmet eder. Her-
hangi bir zamanda istikrar ve istikrarsızlık, finansal sektördeki kişi ve kuru-
luşların hareketleri ile aynı anda bağlantılıdır. Bunlar arasındaki uyumun du-
yarlılığı son derece de önemlidir.

Finansal istikrarın en önemli karakteristiği insan unsurunu ve geleceğe
ilişkin bir zaman boyutunu içermesidir. Bu özellik insanların taahhütlerini ye-
rine getireceği ve borçların zamanında geri ödeneceği varsayımı ile ilgilidir.
Bu nedenle finansal sektör ileriye yönelik temel belirsizlikler içerir. Modern
finansal sistem, finansal sektördeki belirsizliklerin ölçülebilir ve fiyatlanabilir
bir riske dönüştürülmesi için risk yöntemleri sunar. Bu yöntemler bir finansal
kurumun maruz kalabileceği anapara riski, likidite riski, piyasa riski, operas-
yon riski gibi risklerin ölçülmesine, fiyatlandırılmasına ve yönetilmesine hat-
ta denetlenmesine yardımcı olur. İşte Basel II bu konuda bize yeni açılımlar
sunmaktadır.

Basel Komitesi’nin çalışmaları temel olarak bankalarda risk yönetimine
odaklanmakta ve bankacılık sisteminde bilinçli bir risk yönetimi kültürü oluş-
turulmasına çalışmaktadır. Risk yönetimi kültürünün bankacılık sistemini
çok daha verimli hale getireceği, piyasanın korunması yolunda daha doğru
bir yapının oluşturulacağı, niteliksel ya da sayısal herhangi bir sorun ortaya
çıktığında, bu sorunun risk yönetimi tarafından hızlı bir şekilde teşhis edile-
bileceği öngörülmektedir. Basel-II düzenlemesi ile temel olarak risk duyarlı-
lığı daha fazla olan ve daha esnek bir yapının oluşturulması, sermaye ge-
reği hesaplanmasında risk duyarlılığının artırılması, düzenleyici yükümlü-
lüklerde teşviklerin ve uyumluluğun yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası gelişmelere paralel olarak, Basel-II sermaye yeterliliği dü-
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zenlemesinin öngördüğü altyapı unsurlarının tamamlanmasından sonra,
Türkiye’de uygulamanın başlamasının finansal sektörün faaliyetlerini ve re-
kabet edebilirliğini olumlu yönde etkileyecektir. Bu yönde önemli adımlar da
atılmaktadır. Yakın dönemde, Türk bankalarının risk yönetimi uygulamaları-
nın yönetim boyutu ve teknik yeterlilikleri konusunda önemli çalışmalar ya-
pılmaktadır. Bankalarımız konuya çok ciddi kaynaklar ayırmışlardır; önemli
uluslar arası uzmanlıklardan da yararlanılmıştır. Risk yönetimi artık Türk
bankalarının bankacılık kültüründe oturmuş bir kavramdır denilebilir.

Basel-II düzenlemesinin bankalar üzerindeki temel etkilerine bakıldığın-
da; düzenleme, borçlu-kredi kalitesine verilen önemin artmasına paralel
olarak zaman içinde kurallara uygun bir kredi kültürünün yerleşmesini des-
teklemektedir. Piyasa disiplini, şeffaflık ve rekabetin artması, daha etkin ha-
le gelmesi beklenmektedir. Müşteri ilişkileri ile ürün fiyatlamasında köklü de-
ğişiklikler olması muhtemeldir. Ancak, düzenleme uluslararası faaliyet gös-
teren bankalar ile bu kapsamda yer almayan bankalar üzerinde farklı etki-
ler yaratabileceği gibi gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin bankaları
üzerindeki etkileri de farklı olabilecektir.

Basel-II, bankaların sermaye yeterlilik oranının hesaplanmasında kendi
iç risk derecelendirme sistemlerini kullanabilecekleri içsel derecelendirme
metodunu geliştirmiştir. Belirli bir geçiş aşamasından sonra bankalarca bu
metodun uygulanmasını öngörmektedir. Yeni düzenleme ile kredi ve faaliyet
riskleri için öngördüğü gelişmiş metotların kullanılmaması durumunda ban-
kaların asgari sermaye ihtiyaçları artacaktır.

Basel-II düzenlemesi ile birlikte bankaların davranışını etkileyecek olan
yeni risk yönetimi anlayışı kredi müşterilerine de yansıyacaktır. Basel-II iyi
derecelendirme sistemlerine çok fazla odaklanmaktadır. Standart yaklaşım-
da kurumsal portföydeki firmaların (Kurumsal KOBİ’ler dahil) bağımsız de-
recelendirme kuruluşları tarafından derecelendirilmesi, perakende portföy-
de yer alan firmaların ise derecelendirilmeyip sabit bir oranla değerlendiril-
mesi öngörülmektedir. Daha gelişmiş yaklaşımlara bakıldığında ise; banka-
ların bunun yerine, özellikle kredileriyle ilgili kendi derecelendirme sistemle-
rine sahip olmaları gerektiği görülmektedir. Bu kapsamda her bankanın iler-
deki yıllarda kendi derecelendirme sistemini kurması ve kullanması beklen-
mektedir.

Basel-II önerisinde açıklanan gelişmiş metotları, risklerin ölçümünde kul-
lanmıyorsa, bankaların sermaye ihtiyaçları artacaktır. Bunu da firmalara kul-
landırdıkları kredi maliyetlerine yansıtmaları kaçınılmaz olacaktır.

Ülkemizde Basel II ile birlikte, kredinin sübjektif yöntemlerle “iyi” veya
“riskli” veya “az riskli” olduğunun belirlenmesi sürecine girilecek, fiyatlama-
nın buna göre yapılması kaçınılmaz olacaktır. Bu risk odaklı kredi fiyatlama-
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sı KOBİ’lerin kullanacakları kredilerin miktarlarını/fiyatlarını olumlu/olumsuz
yönde etkileyebilecektir. Kullandırılan kredinin türünden vadesine, temina-
tından firma kredi notuna kadar çeşitli kriterler firmaların kullanacakları kre-
dilerin fiyatlarına yansıyacaktır.

Mevcut sistemde, özel sektör firmalarına verilen krediler risk yapısına
bakılmaksızın, teminat yapısı dikkate alınarak büyük oranda yüzde 100 risk
ağırlığına sahipken, Basel-II’deki standart yöntem altında kurumsal portföy-
deki firmaların risk ağırlığı, firmaların kredi notuna bağlanmıştır.

Türkiye ekonomisi ve benzeri ekonomiler için KOBİ’lere yaklaşım çok
önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin
yeri ve önemi yüksek olduğundan, bu kuruluşların Basel II’ye geçmeden ön-
ce bazı hazırlıkları yerine getirmeleri gerekmektedir. Basel Mutabakatı’nın
getirdiği düzenlemelerin 2009 yılında yürürlüğe girmesi planlandığından,
bankalar ve KOBİ’ler değişim amacıyla yatırım yapmaya başlamak için mu-
tabakatın tamamlanmasını beklemek yerine, proaktif davranarak nerede
eksiklikler bulunduğunu analiz etmeli ve planlarını hazırlamalıdırlar.

Katkıları ve katılımlarından dolayı, seminerin sponsoru olan Garanti
Bankası ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Cüneyt SEZGİN’e teşekkür edi-
yorum. Açış oturumda konuşan, tebliğ sunan, oturum başkanlığı yapan, pa-
nel üyesi olan çok değerli katılımcılara teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı
sunuyoruz. Ayrıca, bu salonu seminer için tahsis eden, ikramlar yapan Vak-
fımız Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneş Sigorta Genel Müdürü Sayın M. İlker
AYCI Bey’e teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Sizleri tekrar sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
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T. GARANTİ BANKASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DR. CÜNEYT SEZGİN’İN KONUŞMASI

Ben Prof. Dr. Ahmet İncekara’ya ve şahsında İktisadi Araştırmalar Vak-
fı’na çok teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantının gerçekleştirilmesinde öna-
yak oldukları için ve bütün katılımcıları da saygıyla selamlıyorum. Bugün
hakikaten, gerek tebliğ oturumunda gerek panelde birbirinden değerli ko-
nuşmacılar var. Bu açıdan da kutluyorum Vakfı, bütün konuşmacıları bir
araya getirdikleri için. O yüzden ben, onların zaten enine boyuna işleyecek-
leri konular hakkında çok detaya girmeyeceğim. İzninizle kısıtlı bir sürede,
bir ufuk turu çizmeye çalışacağım. Bu ufuk turunun ana noktası risk yöneti-
mi olacak. Basel-II’yi de bu perspektif içinde yerleştirmeye çalışacağım,
hem dünya hem de Türkiye boyutunda.

Böyle bir toplantıda, risk yönetimiyle ilgili yapılan bir toplantıda dünya-
da yaşanan son dalgalanmalar, risk yönetimi açısından yapılan gözlemle-
ri ele almadan aslında konuları işlemek bence pek yerinde olmaz. O yüz-
den bende bu konuya değinmek istiyorum, son birkaç toplantıda konuşma-
larımda da hep bunu işledim. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Tür-
kiye’de yeterince iyi algılandığını ve tartışıldığını da düşünmüyorum doğ-
rusu. Üzerinde ısrarla durmaya çalıştığım konu şu; son dönemde dünya-
da yaşanan dalgalanmalar aslında ciddi bir risk yönetimi zaafını da bize
göstermiş oldu. Çünkü bildiğiniz gibi dünyada son dönemde yaşanan dal-
galanmalar, aslında gelişmiş piyasalardaki daralan kar marjlarında bu ül-
kelerde işlem yapan kuruluşların kendilerine alternatif ve daha yüksek ge-
tirili piyasalar aramaya çalışmasından başka bir şey değil. Bunlardan bir
tanesi, bizim gibi gelişmekte olan piyasalara ciddi bir kaynak akışı oldu
son birkaç yılda. Türkiye’de bundan nasibini aldı. Ekonomimizdeki olumlu
performansta önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan da ta-
bi ki, bütün bu paranın gelişmekte olan piyasalara gitmesi mümkün değil-
di. Birde kendi piyasalarında daha riskli segmentlere, daha riskli gurupla-
ra (Subprime) gitti. Bu bir yere kadar doğal karşılanabilirdi. Çünkü, netice-
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de kapitalist sistemin kendi birçok artıları yanı sıra bazı açmazları da var.
Sürekli kar yapmak, büyümek sistemin doğası gereği. Bu yüzden büyük
risk alınması kaçınılmazdı. Fakat burada kritik edilmesi gereken konu ve
üzerinde risk yöneticileri olarak birkaç kez düşünmemiz gereken konu, bu
riskin ne kadar iyi yönetildiği veya yönetilemediği. Benim ilgimi çeken ta-
rafı ise bu olayların daha çok Amerika’da gerçekleşmesi. Milyarlarca Do-
larlık kayıpların bu ülkede gerçekleşmesi. Amerika deyip geçmemek la-
zım, dünyanın en büyük ekonomisi olması bir yana, düzenlemelerin en ka-
tı olduğu ülkedir Amerika bildiğiniz gibi. Örneğin; bugün herkesin uzakta
durmaya çalıştığı Sarbanes-Oxley Düzenlemesi. Yani, şirketin şeffaflaş-
ma, raporlama standartlarının en katı olduğu, bunun ciddi bir iş yükü do-
ğurduğundan şikayet edildiği bir ülke Amerika. Yine Amerika aslında biraz
sonrasında geç kalmış olsa da, Basel-II’yi ilk savunan 1998 sonu 1999 ba-
şında dünyanın gündemine getiren piyasadır. Üstüne üstlük bu yapısal dü-
zenlemeler, yoğun kamu otoritelerin denetimleri ile destekleniyor. (ki kamu
otoritesi deyince de şunu söylemek lazım, Amerika’da tam dört kuruluş
bankacılık sistemini denetliyor.) Bir taraftan öyle yoğun düzenlemeler, bir
tarafta da ismini anmama gerek yok ama risk yönetimi konusunda veya iç
denetim/ kontrol alanlarında dünyada lider olarak kabul ettiğimiz, uygula-
maları örnek alınan kuruluşlar var. Böyle bir piyasada bu kadar büyük ka-
yıpların olması bizleri gerçekten olayı daha iyi analiz etmeye sevk ediyor.
Acaba ne oldu, ne ters gitti de bu piyasalarda bu tür problemler yaşandı.
Ve risk yönetiminde artık bu ülkelerde daha farklı bir bakış açısı getirmesi
gerektiği anlaşılıyor. Aslında ilk söylenenlerden farklı değil bu krizin so-
nunda geldiğimiz nokta; o da nedir, risk yönetimi sadece modeller, düzen-
lemeler değil, aslında risk yönetimi bir kültürdür. Risk yönetiminin bağım-
sızlığı, gerektiğinde bazı konularda bağımsız tavır alabilmesi bu tavrın yö-
netimde dikkate alınması ve aynı zamanda tabi bütün riskleri konsolide et-
mek, bütün risklerin birbiriyle ilişkilerini değerlendirmek gibi aslında temel
prensipler. Maalesef kitaplarda yazılı olsa da, düzenlemelere girse de, ku-
rumun kendi iç düzenlemelerine girse de uygulamada yeterince iyi uygu-
lanamıyor.

Benim bununla ilgili kişisel teorilerim var tabi ki. Öncelikle bugünkü yö-
netim felsefesinin neslin daha çok büyüme, karlılık gibi kavramlarla yetiş-
mesini bir neden olarak görüyorum. Aynı zamanda piyasanın baskısı da
var. Neticede sanıyorum temel böyle sistemden kaynaklanan birtakım so-
runlar var piyasalarda. Bunları gidermek için sanıyorum birkaç kriz yaşayıp,
bunlardan ders alınması gerekecek. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılması
gerekecek.

Öte yandan Basel-II’ninde getirdiği bazı kuralların yeterince tartışılma ve
uygulanma imkanı olmadığını düşünüyorum. Mesela bu krizde bazı sorular-
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la karşılaşıyoruz, işte Basel-II vardı da ne oldu diye. Ama kabul etmek ge-
rekir ki, Avrupa’da Basel-II devreye gireli daha bir yıl oldu. Amerika’da ise,
Basel-II’ye geçişte çok daha yavaş davranıldı. Ve sınırlı sayıda bankanın
buna geçmesi kabul edildi. O yüzden bütün bu uygulamalarda Basel-II’nin
aslında pekte bir payı yok. Yani Basel-II’nin olması zaten şu anda gerçekle-
şen risklere bir fayda sağlamazdı. Aynı zamanda Basel-II’yle ilgili bir prob-
lem de, Basel-II’nin doğal olarak daha çok sermaye yeterliliği kısmı tartışıl-
dı. Sermaye nasıl etkilenecek konusuna odaklanıldı. Doğaldır, çünkü so-
nuçta kullandırabileceğiniz kredileri, sizin kullandırabileceğiniz kaynakları,
bankanın dolaylı olarak karlılığını etkileyen kısmı, doğrudan etkileyen kısmı
bu, ölçülebilen kısmı bu. Ama Basel-II’nin esas pillar-2”si ve pillar-3”ü var
tabi ki. Piyasa disiplini kamu otoritesinin gözetimi ve denetimi, bunlar yete-
rince tartışılamadı. Bunlarla ilgili de henüz Avrupa bankaları, Amerika ban-
kaları da dahil, ciddi mesafe alınamadı. Aslında pillar-1”den daha bunlara
yeni sıra gelmeye başladı. Bunlar da yerleştiğinde daha iyi uygulamalar ola-
cağına ve Basel-II’nin gerçek etkisinin buralarda ortaya çıkacağına inanıyo-
rum. Ama bu kriz de bize gösterdi ki, bu düzenlemelerin mevcudiyeti fayda
sağlasa da alınan riskler giderek büyüyor. Daha da büyüyecek, daha da çe-
şitlenecek ve düzenlemeler her zaman arkadan gelecek. Önemli olan kuru-
mun kültürü, riske nasıl baktığı, risk yönetimine nasıl baktığı ve bu konular-
da gerçekten ne kadar gönülden, ne kadar öncelikli bir konu olarak tavır al-
dığı.

Buradan ülkemize gelecek olursak, benim yeterince tartışılmadığını
söylediğim nokta da bu. Şu anda Türkiye, daha sağlam konumda. Banka-
cılık sektörü daha sağlam konumda. Gerçekten de öyle. Birincisi biz 2000-
2001’de ciddi krizler yaşadık, bunlarla ilgili de birtakım kapsamlı önlemler
aldık ve bunların da faydasını gördüğümüzü düşünüyorum. Ama tabi bizi
esas bu krizden koruyan, Türk bankacılık sisteminin Subprime dediğimiz
konulara Türkiye’nin kendi koşulları dolayısıyla girememiş olması. Yani
Subprime dan Türkiye özellikle kaçındığından değil, zaten yeterince hiz-
met görmeyen, yeterince penetre edilmemiş bir Türk bankacılık sistemi
var. Daha prime’ın bile tamamı şu anda bankacılık sistemi tarafından hiz-
met almıyorken, tabi ki Subprime’a gelemedik. Dolayısıyla Türkiye’nin şu
an içinde bulunduğu konum aslında şu açıdan iyi; dışarıdaki kötü örnekle-
re göre kendimize dersler çıkartmak ve ona göre yol haritamızı belirleyip,
ilerlemek açısından önemli diye düşünüyorum. O yüzden de birazcık daha
bankacılık sektöründe risk yönetimi kültürü nedir, kurum çapında nasıl uy-
gulanır, birbirinden farklı riskler nasıl toplu ve şeffaf bir şekilde değerlendi-
rilir gibi konuları konuşmamız lazım. Bu konudaki düzenlemelere samimi
olarak destek vermemiz lazım. Risk yönetiminin bağımsızlığını kurumsal-
laştırmamız lazım. Ve Basel-II konusunda da gerçekten samimi çabaları
arttırmak lazım.
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Basel-II kanımca, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bütün sorunları
ortadan kaldıracak bir şey değil. Hatta şimdiden bazı taraflarıyla eskime-
ye başlayan bir düzenleme. Çünkü dediğim gibi tartışılmaya başlandığın-
dan bu yana nerdeyse on yıl geçti. Uygulamaya biraz geç girdi. O yüzden
muhtemeldir ki Basel-II’yi tam anlamıyla uygulasak bile, bir takım sorunlar-
la karşılaşacağız. Ama mutlaka kuvvetli bir enstrüman bazı standartları
oluşturmak açısından, bu noktada da baktığımızda Türkiye ile ilgili iyimser
olabileceğimiz bazı konular var, kötümser olmamızı gerektiren bazı alan-
lar var. İyimser olmamız gereken konu, bankacılık sisteminde gerçekten
bu konuda farkındalığın çok artmış olması, hazırlıkların önemli aşamalara
gelmiş bulunması gerçekten bu konuda bilgili, bilinçli profesyonellerin ye-
tişmiş olması, kurum kültürlerinde en azından bir ölçüde bu konunun yer-
leşmesinde mesafe alınmış olması çok olumlu. Fakat olumsuz noktalara
geldiğimizde de hala bu işten birebir etkilenecek olan reel sektörde bu ko-
nuyla ilgili gereken adımların atılmadığını görmekteyiz. Gereken adımların
atılması da kolay değil, çünkü tamamıyla şeffaflığa dayanan bu birtakım
veriler üzerinden, bir takım modellerin kullanılması arzu edilen veya plan-
lanan bir sistemde kayıt dışı ekonomi nasıl işleyecek ve kayıt dışı olan ra-
kamlar nasıl bankalar tarafından modellere yansıtılacak hala büyük bir
muamma. Kimse de bunun bir, iki, üç yıl içerisinde çözülmesini bekleme-
meli.

Öbür taraftan Türkiye gibi, IMF tarafından öngörülen neredeyse tüm
adımları atmasına rağmen ratingi hala “BB-“ den yukarıya çıkamamış bir ül-
kede (dolayısıyla yabancı parada kendi hazinesini ihraç ettiği kağıtlara %
100 risk ağırlığına koyacak olan Türkiye’nin en iyi şirketlerinin % 100 risk
ağırlığına koyacak olan Merkez Bankası’nda zorunlu karşılık olarak tuttuğu
yabancı parayı % 100 risk ağırlığına koyacak olan bir ülkede) Basel-II’yi na-
sıl uygulayacağız o da ciddi bir soru işareti. Dolayısıyla bu konuda hem ya-
pısal sorunlar olduğunu düşünüyorum, hem de yeterince bilgilenme, sahip-
lenmenin olmadığını. Konunun bazı paydaşlarından çok fazla yorum veya
katılımın gelmediğini de teslim etmek gerekir.

Bunlar bir araya getirildiğinde de, gerçekten burada belirsizlik olduğunu
kabul etmek zorundayız. Nitekim bu belirsizlik Basel-II’ye geçiş tarihimizle
ilgili de söz konusu. Dolayısıyla, bu paneli Basel-II Türkiye perspektifinde
yani olayın sadece bu boyutunda alırsak, daha çok belirsizliği ve olasılık-
ları konuşuyor olacağız korkarım. Ama onun dışındaki konularda risk yö-
netiminde bence enine boyuna mevcut yapıyı sorgulamamız ve dünyada-
ki gelişmelerden ders almak için yeterince tartışılmayan bu konuyu, Türki-
ye’de daha çok tartışmamız gerekir. Hatta Basel-II’den bile daha çok tar-
tışmamız gerekir diye düşünüyorum. Amerika’yı tekrar keşfetmemek için,
en azından şu anlamda bu zararları Türkiye’de tekrar ileride yaşamamak
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için. Ben sözlerimi izin verirseniz burada noktalıyorum. Herkese teşekkür
ediyorum.
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B.D.D.K. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EROL BERKTAŞ’IN KONUŞMASI

Değerli konuklar, hepimizin bildiği gibi bankalar ülke ekonomilerinin ih-
mal edilemez kurumlarındandır. Ve bankacılık sisteminde meydana gelebi-
lecek olumsuz bir gelişme, ülke ekonomisinde sarsıcı etkiler yaratabilmek-
tedir. Bankalar diğer işletmelerden farklı olarak, piyasadan bizim bildiğimiz
klasik bir şekilde para toplayarak, bu paraları kredi olarak ödünç verip, müş-
teri talebi halinde topladığı paraları geri ödemeye hazır olması gereken iş-
letmelerdir. Bir yönüyle güven unsuru, diğer yönüyle de ekonomik gelişme-
nin olmazsa olmaz kurumlarındandır. Bankalar faaliyetlerini sürdürürken
çok önemli risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu riskler günümüz banka-
cılık ile ilgili işlemlerin artarak çeşitlenmesi ve karmaşık bir hal alması nede-
niyle, iyi yönetilemediği takdirde ciddi ekonomik ve sosyal kayıplara yol aç-
maktadır. Ülkemiz mali sektörün yapı taşı olan bankacılık sistemi için, 1980
sonrası gerçekleşen finansal serbestleşmeye, olumsuz birtakım etkilerin
yanında önemli deneyimlerinde kazanıldığı bir süreç olmuştur. Bu süreçte,
geleneksel faaliyetler dışında üstlenilen fonksiyonlar, sisteme katılan yeni
ürünler ve ülke ekonomisinin dinamik yapısından kaynaklanan makroeko-
nomik sorunlar, bankaların risk yapısında değişiklikler meydana getirmiştir.
Söz konusu değişiklikler faizlerde, döviz kurlarında, menkul kıymet fiyatla-
rında önemli ölçüde dalgalanmalara neden olmuştur. Finansal araçların fi-
yatlarında ortaya çıkan dalgalanmaların bir sonucu olarak finansal kurumla-
rın ve işletmelerin önemli ölçüde riskleri artmıştır. Bu durumda finansal ku-
rumların yönetimini karmaşık hale getirmiş ve risk yönetimi yöntemlerini kul-
lanılmasını zorunlu kılmıştır.

Türkiye’de bankacılığın finansal yapı sorunları hemen her dönemde
güncelliğini korumuş, gerek çeşitli krizlerle, gerek diğer zamanlarda yasal
ve ekonomik yeni düzenlemelerle sürekli gündemde kalmıştır. Bu doğrultu-
da risk yönetiminin Türk bankacılık sistemi açısından ne derece önemli ol-
duğu her zaman görülmüştür. Avrupa birliği ile tam üyelik sürecinde olan
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Türkiye için, bankacılık sektörünün kalkınmanın finansmanındaki etkin rolü
göz önüne alındığında, sistemin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve ayakta
kalabilmesi için risk yönetiminin uluslararası standartlara uygun olarak tam
ve doğru bir şekilde uygulamaya konulması zorunludur. Risk kavramı, ha-
yatın her alanında karşımıza çıkmakla birlikte finans piyasalarında, özellik-
le bankacılıkta büyük önem taşımaktadır. Geniş bir çerçeve içinde bakıldı-
ğında risk getiriye ait olasılıkların bilinmesi durumudur. Başka bir ifadeyle,
belirsizliğin objektif ölçüsüdür. Bankacılık açısından bakıldığında ise, risk
bankanın zarara uğrama ihtimalini de anlatır. Risk yönetimi, muhtemel risk-
lerin veya mümkün risklerin saptanıp bertaraf edilmesi, bertaraf edilemiyor-
sa azaltılması veya telafi edilmesi üzerine kurulmuş bir tekniktir. Risk yöne-
timi bankalar için stratejik bir konudur. Bankacılığın kendisi direkt olarak risk
yönetimiyle ilgilidir. Bankacılık faaliyetlerini yönetmek riski yönetmektir. Ser-
maye piyasalarının gelişmesi, finansal işlemlerin çeşitlenmesi, dünya tica-
retinin artması ile yeni bir yapıya bürünen günümüz bankacılığı için, risk yö-
netimi göz ardı edilmesi imkansız bir fonksiyon halini almıştır. Risk yönetimi
zayıf olan bankalar olası krizleri öngöremez, olası krizlerde uğrayacakları
zararı tespit edemezler. Kendi öz kaynaklarına göre çok fazla risk alırlar.
Olası kayıpların büyüklüğünü sermaye yeterliliği çerçevesinde değerlendi-
remezler. Geçmişte birçok banka bu yüzden zor duruma düşmüştür. Güçlü
risk yönetimi olan bankalar ise aldıkları piyasa, kredi ve operasyonel riskle-
ri detaylı olarak inceler, olası krizlerde kayıpların daha önceden belirler bu
kayıpları minimize etmek için önceden önlemler alırlar. Aldıkları risk ile ka-
zançları karşılaştırır ve riski almaya değip değmeyeceğini önceden değer-
lendirirler. Bu işlevleri yerine getiren bankalar aldıkları her türlü riski ölçmek
için çeşitli analitik metotlar geliştirmiş, ölçümleri de riskleri izleyen ve rapor-
layan çeşitli politika ve süreçleri oluşturmuş bankalardır. Risk yönetiminin
amacı, bankanın risk almasını önlemek değildir, aksine karşılaşabilecek
riskleri azaltıp zararın doğmasını engelleyerek, faaliyet hacminin genişle-
mesini sağlayıp karlılığı ve finansal performansı artırmaktır.

Sonuç olarak, risk yönetiminin bankanın finansal performansını iyileştir-
me ve bankanın karşılanması imkansız faaliyetini tehlikeye sokacak zarar-
larla karşılaşmasını önlemek şeklinde iki temel amacı ortaya çıkmaktadır.
Risk yönetim süreci bankanın üst düzey yönetimi ile risk yönetimi gurubu-
nun beraberce belirlediği ve yönetim kurulunun onayladığı esaslar çerçeve-
sinde risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikalarıyla uygulama usulle-
rinin oluşturulması ve uygulanması, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlan-
ması, araştırılması, teyidi ve denetimi safhalarında meydana gelmektedir.
Bankacılık denetim otoritesinin risk yönetmedeki konumu ise, bankanın ser-
mayesi ile orantılı risk almasını sağlamaktır. Yani beklenmedik durumlarda
ortaya çıkabilecek zararın sermaye ile karşılanabilmesini sağlamak için ge-
reken önlemleri önceden almaktır. Sermayenin uluslararası dolaşımı ve da-
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ha iyi yönetilmesi amacıyla Bank for International Settlement-BIS öncülü-
ğünde oluşturulan Basel Bankacılık denetim komitesi sermaye yeterliliğine
ilişkin uzlaşıyı 1988 yılında yayınlamış ve kriterleri 100 den fazla ülke uygu-
lamaya başlamıştır. Buna rağmen 1990’lı yıllar ve sonrası yoğun bir şekilde
finansal krizlerin yaşanıldığı dönem olmuştur. Söz konusu dönemde Japon-
ya, Güney Kore, Endonezya, Rusya, Türkiye ve Arjantin’de makroekonomik
krizler yaşanmış ve bu ülkelerde özellikle finans sektörü derinden etkilen-
miştir. Reel sektör firmalarının ödeme kabiliyetini kaybetmesi ve bankaların
alacaklarının tahsilinde büyük sorunlarla karşılaşması gibi nedenler, bu ül-
kelerde bankacılık sektörünün yeniden yapılandırmasını geciktirmiş ve bu-
nun sonuncunda kriz yaşanan ülkelerde gayri safi yurtiçi hasılasının %
50’sine varan maliyetlere katlanılmak zorunda kalınmıştır.

Basel-I içerikli olması açısından, gelişmiş ülkelerin uluslararası alanda
faaliyet gösteren büyük oyuncuları ve akademik çevreleri tarafında olumsuz
eleştirilere maruz kalmıştır. Bu açıdan bakıldığında Basel-I ortaya çıktığı dö-
nemdeki ihtiyaçları karşılayan, ancak günümüzde risk ölçme yapısının ye-
tersizliği nedeniyle, yetersiz kalan bir uygulama haline gelmiştir. Böylece
Basel-I in yerine uygulamaya konan Basel-II riske daha duyarlı hale getiril-
miş ve risk ölçümünün gelişimi süreci ivme kazanmıştır. Sermaye yeterliliği
standart rasyo oranının risk bazlı olmaktan ziyade, likidite bağlı olması söz
konusu oranın, bankaları iflasa götüren temel bir risk olan kredi kullandırı-
mında yoğunlaşmayı dikkate almaması, bankaların sadece sermaye yeter-
liliği oranı tutturmak için sermaye artırımına gitmeleri ve bu durumun getiri-
sini dikkate almadan faaliyetlerini genişletmelerine sebep olması gibi hu-
suslar, Basel-I’e eleştiri olarak getirilmiş ve söz konusu uzlaşının gözden
geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede, haziran 1999’da ilk taslak
metni yayınlanan Basel-II yeni sermaye uzlaşısı daha hassas risk ölçümü-
ne ulaşma amacı taşıyan bir düzenleme olarak ortaya konulmuştur. Banka-
ların kredi riski taşıyan aktiflerini yeni bir karşı taraf sınıflandırmasına tabi
tutan düzenleme ile, karşı tarafların kredi değeri ön palana çıkarılmış, ulu-
sal denetim otoritelerinin denetimlerinin önemi vurgulanmış ve kamuyu ay-
dınlatma gereği belirlenerek şeffaflık sağlama yolunda adımlar atılmıştır.
Düzenlemenin taslaklar halinde farklı zamanlarda kamuoyunun bilgisine su-
nularak tartışılması sağlanmış ve haziran 2004’te en son şekli verilerek Ba-
sel-II sermaye uzlaşısı adı altında kesinleşmiş, metin olarak yayınlanmıştır.
Bunu takiben, sermaye ölçümü ve sermaye standartlarının uluslararası dü-
zeyde uyumlaştırılmasına ilişkin çalışmalar, haziran 2006 da sonuçlandırı-
larak Avrupa parlamentosu ve konseyinin 2006/48 ve 2006/49 sayılı direk-
tifleri ile AB müktesebatına dahil edilmiştir.

Birinci yapısal blok çerçevesinde Basel-II’nin getirdiği en önemli yenilik,
bütün bankalara uygulanabilecek tek tip sermaye yeterliliği ölçümünden
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vazgeçilmesidir. Basel-II’de Basel-I’deki kredi risk ölçüm yöntemi değiştiril-
miş, buna bağlı olarak piyasa riskinin ölçümünde spesifik riskle ilgili kısmi
değişiklik yapılmış, operasyonel riskler sermaye yeterliliği ölçümüne yeni bir
unsur olarak dahil edilmiş, faiz oranı riski başta olmak üzere diğer riskler-
den kaynaklanan sermaye yükümlülüğünün ise, banka denetim otoritelerin-
ce banka bazında takdir edilerek nihai sermaye yeterliliği oranına ulaşılma-
sı öngörülmüştür. Sermaye yeterlilik oranının payında herhangi bir değişik-
lik öngörülmezken, asgari % 8 olarak korunmuştur. Bu oranın ölçülmesinde-
ki amaç, bankanın sermaye tabanının risk ağırlık aktiflerinin ne ölçüde kar-
şıladığını ölçmektir. Söz konusu asgari sermaye düzeyi bankanın faaliyeti-
ni sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli optimum düzeyin hesaplan-
ması için sadece bir başlangıçtır.

İkinci yapısal blok olarak bahsedilen denetim otoritesinin incelemesi sü-
recinde, bankaya ve denetim otoritesine özel görevler yüklenmektedir. Ban-
kanın yönetim kuruluna ve yöneticilerine yüklenen görevler sayesinde iç
kontrol ve diğer kurumsal yönetim ilkelerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda, denetim otoritesinin asgari sermaye yükümlüğünü hesaplar-
ken, dikkate alınmayan riskleri de dikkate alarak, alınan risk ile ilgili olarak
yapılan hesaplamaların, bankanın risklilik düzeyine uygun olup olmadığını
kontrol etmesi ve banka için optimum olduğu kanaatine ulaşılan sermaye
yükümlülüğünün hesaplanması öngörülmüştür. Denetim otoritesine yaptığı
inceleme ve hesaplamalar sonucuna her bir banka için farklı düzeyde asga-
ri sermaye yükümlülüğü öngörebilme yetkisi de verilmiştir.

Piyasa disiplinliğine ilişkin üçüncü yapısal blokta ise, bankaların mali du-
rumları, risklilik düzeyleri ve sermaye yapılarına ilişkin niteliksel ve nicelik-
sel bilgileri hangi şekil kapsamında ve sıklıkta kamuoyuna açıklayacakları-
na dair esaslar belirlemekte. Yapılan düzenlemeler, müdahaleler kadar pi-
yasa disiplini ve şeffaflığında önemi vurgulanmaktadır. Piyasa disiplinin
amacı, minimum sermaye ve denetim otoritesinin incelenmesi konularını
içeren ilk iki dayanağın tamamlayıcısı olmaktır. Diğer bir deyişle, bankalar
ile ilgili sermaye yeterliliği risk yönetimi stratejileri, muhasebe politikaları, iş-
letme ve kurumsal yönetim bilgileri, mali durum ve performans bilgilerini ko-
laylıkla ve doğru bir şekilde piyasaya ve halka ulaştırılarak, bankaya mev-
duat yatıranlar ve banka hisselerine yatırım yapanlar tarafından kullanılma-
sını sağlamaktır. Denetim otoriteleri bu bilgilerin kamuya gerektiği gibi açık-
lanmasını sağlamakla görevlendirilmişlerdir.

Ülkemizde risk yönetimine ilişkin somut gelişmeler 2000 yıl Kasım kriziy-
le, 2001 yılı Şubat krizinden sonra ortaya çıkmıştır. BDDK 2001 yılı başın-
da yayınladığı bankaların iç denetim ve risk yönetim sistemleri hakkında yö-
netmelik ile, bankaları etkin bir iç denetim sistemiyle risk kontrol ve yönetim
sistemi kurmakla yükümlü tutmuştur. BDDK tarafından 2006 yılı kasım ayın-
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da yayınlanan bankaların iş sistemi hakkında yönetmelikte, bankalar tara-
fından kurulması gereken risk yönetim sistemleri ve bu sistemlerde banka
yönetim kurulunun ve üst yönetim kademelerinin üstlenmesi gereken so-
rumluluklar belirlenmiştir. Türkiye’de bankalar, risklerin belirlenmesi ve öl-
çülmesine yönelik çalışmalarını BDDK ve uluslararası düzenlemeler çerçe-
vesinde yürütmektedir. Risk yönetim fonksiyonu, iç kontrol birimleri, teftiş
kurulları ve risk yönetim birimleri tarafından icra edilmekte olup, bu birimle-
rin risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, yönetilmesi ve raporlanması görevle-
rini yerine getirmektedirler. BDDK, Basel-II’nin Türkiye’deki faaliyet göste-
ren bankalarca uygulanmasını zorunlu tutmuş ve BDDK uygulamalarında
AB müktesebatı esas alınmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda,

1- Bankaların sermaye yeterliliklerini kredi ve piyasa risklerine ek olarak
operasyonel risk unsurlarını da dahil ederek hesaplamaları,

2- Kredi riskinin belirlenmesinde derecelendirme sonuçlarının esas alın-
ması öngörülmüştür.

Haziran 2007 yılı itibariyle bankacılık sektöründeki kredi kuruluşları, ser-
maye yeterliliklerini operasyonel risk unsuruna dahil etmek suretiyle hesap-
lamaya başlamışlardır. Dolayısıyla, Avrupa birliğinin ilgili direktiflerindeki ko-
nuya ilişkin uygulamaya uyum sağlanmıştır. Bununla birlikte, aynı direktifler-
de yer alan kredi riskinin belirlenmesinde teminatının niteliğinin yerine dere-
celendirme sonuçlarının esas alınması uygulamasının 2009 yılı başı itiba-
riyle uygulanması karara bağlanmıştır. Genel olarak risk yönetiminin Türk
bankacılık sisteminde geldiği nokta risklerin belirlendiği, tanımlandığı, ölçül-
düğü ve kısmen de izlendiği aşamalardır. Bunun dışında risk ölçüm sonuç-
larının ve risk yönetim fonksiyonlarının öngörülerinin bankaların karar alma
süreçlerinde yer almaya başladığı da gözlenmektedir. Risk yönetimi fonksi-
yonunun bankaların hayatlarında vazgeçilmez olması, bu fonksiyonun baş-
ta üst yönetimler olmak üzere tüm çalışanlarca tam olarak benimsenmesi
zorunludur. Türk bankacılık sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşması, an-
cak risk yönetiminin felsefesinin özümsenmesi, piyasa riski ve operasyonel
riskinin standartlaştırılması, kredi risk yönetiminin geliştirilmesi, iç kontrol ve
derecelendirme sitemlerinin kurulması ve düzenleyici otoritenin gözetim ve
denetimiyle mümkündür.

Basel-II’ye geçiş, Türk bankacılık sistemi için daha sağlam ve etkin bir
bankacılık sisteminin oluşturulması ve finansal istikrar için gerekli risk yöne-
timi standartlarına erişilmesi amacıyla kullanılabilecek önemli bir fırsat ola-
rak görülmektedir. Basel-II teknik seviyesinin yüksek olması nedeniyle in-
san kaynağına ve bilgiişlem altyapı unsurlarına önemli miktarda yatırım ya-
pılmasını da gerektirmektedir. Bu nedenle BDDK tarafından gerçekleştirilen
yeni uzlaşının gerektirdiği mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, bankalarda
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gerekli eğitim ve altyapı çalışmaları da yapılmalıdır. Basel-II ile beraber şef-
faflık, piyasa disiplini, kurumsal yönetim, risk yönetimi gibi kavramların ka-
zanacağı önem, piyasalara hakim olan genel düşünce yapısını olumlu etki-
leyecek ve bankacılık sistemine güveni artıracaktır. Özellikle piyasa disipli-
ni altında bankaların kamuyu aydınlatıcı bilgiler, yatırımcılar ve tüm ekono-
mik birimlerden doğru ve zamanında paylaşması güven açısından önem
arz edecektir. İşletmeler açısından bakıldığında ise, işletmeler bankalardan
kredi kullanmak istediklerinde yüksek kredi notuna ihtiyaç duyacaklarından
kayıt içi işlemlere daha çok önem vereceklerdir. Daha şeffaf bir mali yapıya
kavuşmuş işletme için bankalar kolay ve isabetli seçim yaparak daha az risk
üstleneceklerdir. Türkiye halen Basel-II hazırlık çalışmalarının sürdüğü ül-
kelerdendir. Özellikle Avrupa ile dolayısıyla da dünyayla bütünleşmeye ça-
lışan Türkiye ve Türk finans sektörü için etkin ve uluslararası standartlara
sahip bir risk yönetimi politikasının uygulanması kaçınılmazdır. Bu anlamda
hem düzenleyici ve denetleyici otorite olarak BDDK’ya, hem de bankalara
çok büyük görevler düşmektedir. Hepinize teşekkür ediyorum, başarılar di-
liyorum.
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İ.A.V. BAŞKANI PROF. DR. AHMET İNCEKARA

Bizde teşekkür ediyoruz Erol Beye. Efendim, 2009 yılı başında, Türki-
ye’de uygulanmaya başlanacak olan Basel-II çerçevesindeki kararların, ku-
ralların hem Türk finans kesimi, hem de reel kesim için önemini çok büyük
ölçüde idrak ediyoruz. Ancak, reel kesim konusunda birtakım soru işaretle-
rinin olduğu, bankaların sadece kendi yönetiminden başlayarak risk unsur-
larını algılama, yönetme, raporlama, denetleme görevleri yanısıra, özellikle
reel kesim içinde çok önemli olan bu konuları düzene sokacak birtakım
adımları atmaya yönelik görevlerinin de olduğudur. Bu çok önemli, çünkü
bankacılığın, finans kesiminin elbette kendi içersinde ilişkileri var. Ama reel
kesimle doğrudan ilişkileri var. Bu açıdan Basel-II’nin ve bu konuda, risk yö-
netimi konusunda hem risklerin algılanması, hem de yönetimi konusunda
önemli derecede ekonomik açıdan etkileri çok daha geniş bir eğitim görevi
yapacağını tahmin ediyorum.

Ben açılış oturumunu burada kapatırken, Dr. Cüneyt Sezgin Bey’e de,
sayın Erol Berktaş’a da teşekkür ediyorum. Cüneyt bey elbette bu semine-
rin hem sponsoru hem de fikri olarak üstlenen, teklifi getiren arkadaşımız ve
sektör açısından da, reel kesim açısından da bu tür çalışmaların elbette
sürmesinden yanayız. Vakfımız, Türkiye finans kesimi ve reel kesim açısın-
dan, bütün ekonomi açısından bu tür görevlerini yerine getirdiği ölçüde ken-
dini elbette mutlu hissediyor ve görevini yaptığını düşünüyor.

Ayrıca seminerimize tebliği ile katılan ve biraz sonra sizlere 30-35 daki-
kalık bir süre içersinde hazırladığı tebliği sunacak olan Dr. Sayın Küçüköz-
men ve hocamız Prof. Dr. Mustafa Aysan Bey oturum başkanı olarak siz-
lerin karşısında yer alacaklar. Kendilerine ayrıca Bankalar Birliği Genel
Sekreteri değerli dostum, değerli arkadaşım, Doç. Dr. Ekrem Keskin Bey
ve panel üyesi diğer arkadaşlarımız Ayşe Botan Berker, Dr. Rıdvan Çabu-
kel, Ebru Ogan hanım, Dr. Tamer Saka bey, ve Onur Ümit beyler sizlerin
panel kısmında karşınızda olacaklar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Sizlere de katılımınız için teşekkür ediyorum. Bir teşekkür daha var. O da
yönetim kurulu üyemiz, elinizdeki yıllığımızda da göreceksiniz sayın İlker
Aycı Güneş Sigorta Genel Müdürü, bizlere bu güzel salonlarını tahsis etti-
ler arada sizlere çay, kahvede ikram edeceğiz. Onların bütçelerinden, on-
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lara da kurum olarak İlker Aycı beye de Güneş Sigorta’ya da teşekkür edi-
yoruz.
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TEBLİĞ OTURUMU

Başkan : Prof. Dr. Mustafa AYSAN
Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi

Tebliğci : Dr. C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN
T.C Merkez Bankası İdare Merkezi İletişim ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Tebliğ : Basel II’nin Çerçevesinde
Finans Sektöründe Risk Algılaması ve
Yönetimi
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BAŞKAN: PROF. DR. MUSTAFA AYSAN

Cüneyt Beyin bir sözü oldu risk yönetimi konusunda, orada bir görüşüm
var, onu söylemek istiyorum size, Küçüközmen’e sözü vermeden önce.
Şimdi Basel-II 2009’un yılbaşından itibaren uygulamaya başlanacak. Ban-
kacılık için çok büyük bir sorun getirmiyor. Bankacılar Basel-I’de hazırlandı-
lar, II’yede uyum sağlarlar benim görüşüm, orada büyük sorun yok. Yalnız
bankalara büyük bir görev getiriyor. Müşterinizi finansal rakamlar açısından
adam ediniz diye. Bizim piyasamız ekonomi daha çok küçük firmalarla do-
lu, aile işletmeleri ve kobilerle dolu. Onların kayıtları da çok düzgün değil.
Yani herhangi bir sebeple, biliyoruz sebeplerin çoğunu, ben finansal muha-
sebe hocasıyım. Onun için çok yakından biliyorum ki sadece kendilerinde
kabahat ama orada muhasebe uygulamamız geri kalmış, gerçek bu. Şimdi
tabi, bankalar müşterilerine bunu uygulatacaklar. Yani daha ileri muhasebe
standartlarında uygulatacaklar ve ona göre faiz uygulayacaklar. Onun için-
de çok büyük bir sorunumuz var. Yani muhasebe standartlarının sorunları
var, standartları uygularken bizim firmalarımızın sorunları var. Orada bu gö-
rüşümü sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi tabi bugün benim görevim konuş-
mak değil, onun için Coşkun Beye sözü verelim, bakalım o bize neler söy-
leyecek, buyurun efendim.

29



30



BASEL II ÇERÇEVESİNDE
FİNANS SEKTÖRÜNDE RİSK ALGILAMASI

VE YÖNETİMİ

Dr. C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN1
T.C Merkez Bankası

İdare Merkezi İletişim ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Bankaların sermaye yükümlülüklerinin hesaplanması ve bunun denetimi
ile piyasa disiplinine ilişkin bir dizi değişik ve yeniliği öngören Basel-II’nin
yayınlanması ve uygulama takviminin netleşmesi ile birlikte uygulamaya
ilişkin güçlüklerin yavaş yavaş kendini gösterdiği kanaatindeyim. Basel-II
süreçleri ve bunların uygulanmasına ilişkin çalışmaları oldukça yorucu, za-
man zaman bıktırıcı, heves kırıcı hatta kısır döngüye girilmesi kolay ve için-
den çıkılması zor türden çalışmalar olarak niteleyebiliriz. Örneğin Basel Ko-
mitesi dahi öncesini saymazsak 1999-2007 arası neredeyse 8 yıldır günde-
minin önemli bir kısmını bu işe ayırmış durumda. Ülkemizde 2008 yılında
uygulamaya geçmesi beklenen ancak 2009’da uygulanacağı duyurulan Ba-
sel-II’nin 2009 yılı başından itibaren ülkemizde de uygulanmaya geçmesi
beklenmektedir.

Basel-II gerçekten kapsamlı bir düzenleme, bir çok farklı alanı kapsıyor,
bir yere dokunduğunuzda başka yerlere de etkide bulunabiliyorsunuz. An-
cak yaşanan son gelişmeler Basel-II’nin krizlere ya da beklenmedik durum-
lara karşı yetersizliği üzerine odaklanmıştır. Finansal piyasalarda yaşanan
gelişmelere ilişkin olarak IMF tarafından yayınlanan son raporda kredi risk
yönetimi, derecelendirme ve derecelendirme kuruluşları, değerleme, kamu-
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ya bilgi açıklama, muhasebe ve Basel-II konularına değinilerek neler yapıl-
ması gerektiği vurgulanmıştır.

Özellikle merkez bankalarının likidite sağlama çerçevesinde, İngiliz Mer-
kez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) piyasayı rahatlatan
kararları krizin etkilerinin biraz olsun azalmasına katkıda bulunmuştur.

Bugün bankacılık farklı bir zemine doğru kaymaktadır. Çarpıcı bir örnek-
le açıklamak gerekirse “veri analizi, verinin görsel kontrolü, grafikler, olası-
lık teorisi, Bayes teoremi, örneklem, olasılık dağılım fonksiyonu, normal da-
ğılım, hipotez testleri, varyans analizi, lineer programlama, simpleks meto-
du, dinamik programlama, simülasyon, Monte Carlo yöntemi, proje değer-
lendirmesi, zaman serileri, VaR, duyarlılık analizi, senaryo analizi, yapay si-
nir ağları” gibi konular Bankacılığın Matematiği isimli bir kitabın içindekiler
sayfasından aldığım bölüm başlıkları.

Basel-II ile birlikte gelen yeniliklerden bir diğeri denetimin risk odaklı ya-
ni gelecek odaklı olması. Burada geriye bakılmasın türünden bir önerme
yok ancak geçmişi ve mevcut durumu değerlendirerek gelecekte nasıl bir
profil çizilebileceğinin önceden belirlenmeye çalışılması da önemli bir konu.
Yani geçmiş kayıt ve dosyaların incelenmesinin yanı sıra gelecek odaklı bir
çalışma, vizyona işaret ediliyor.

Bir kaç yıl önce İngiliz Mali Sektör Denetim Kurumu FSA’in The Econo-
mist Dergisi’ne verdiği bir iş ilanından bahsetmek istiyorum. İlan, düzenle-
me dairesi yöneticisi pozisyonu için verilmiş. İlanda deniliyor ki “..bizim dü-
zenleme felsefemize göre iyi işleyen ve etkin piyasalar düzenlemeye tabi
olunan durumdan daha etkin olabilirler”, yani düzenlemenin bozucu etkileri
olduğuna işaret ediyor bir anlamda. Ve devamla diyor ki “adaylar makro ik-
tisat ya da düzenlemenin iktisadiyatı konularında derin bilgiye sahip olma-
lı”. Yorumu sizlere bırakıyorum.

Konuşmamda Basel-II’yi farklı bir açıdan ele almak istiyorum. Öncelikle
Basel-II’nin çerçevesi bağlamında ele almanın yararlı olacağını düşünüyo-
rum: Basel-II birçok ilke ve standardın kesişim noktası olup birbiri ile tutarlı
ve birbirini destekleyen 3 sacayağı üzerine oturtulmuştur. Ancak yerel ko-
şullara uyum amacıyla münferiden denetim otoritelerinin keyfiyetine bırakı-
lan serbest alanlar da mevcuttur.

Sermaye yeterliliği açısından minimum standartlar olmasına rağmen
bunlar ileri düzey istatistiki yöntemleri de içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu
özelliği ile Basel-II düzenlemesi mevcut uygulamalar arasındaki farkın ka-
patılmasına, bir nevi yeknesaklaştırılmasına yönelik bir yaklaşımdır. Ancak
muhtelif portföyleri dikkate alan farklı yöntemleri içeren mönü yaklaşımıyla
da çok seçeneklilik ve yenilik sunmakta olup, basitten karmaşığa doğru
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muhtelif seçenekler sunmaktadır. Ancak diğer taraftan bu yöntem çeşitliliği-
ni anlamanın bile teknik bilgi ve deneyimi gerektirdiğini de ifade etmeliyim.
Özellikle bu yöntemlerin uygulanmasında kullanılacak modelin seçilmesi ve
uygulanması ileri seviyede teknik bilgiyi gerektirmektedir.

Bu noktada Basel-II nihai bir çözüm müdür diye sorulabilir. Bu sorunun
cevabı elbette hayır! olacaktır. Zira Basel-II dinamik, işleyen bir süreç. Risk
ölçüm ve yönetim teknolojileri sürekli gelişim ve ilerleme sürecinde, halen
ölçümlerin çoğu mükemmel olmaktan uzak. Risklerin hesaplanmasında kul-
lanılan veriler ve bunlara dayalı olarak seçilen yöntemler her türlü yoruma
ve tartışmaya açık. Diğer taraftan finansal ve reel sektör arasındaki etkile-
şim farklı boyutlarda (sahiplik, değişen ekonomik konjonktür, kredi verme is-
teksizliği gibi konularda). Portföy riski analizi Basel-II’de daha açık bir şekil-
de yapılmakta; ancak karmaşıklık net görüntüyü engellemekte, hatta saptı-
rabilmektedir (istismara açık alanlar). Sermaye yeterliliği sağlam banka(cı-
lık) için tek başına çözüm değildir! Ancak sermaye, finansal istikrarın bile-
şenlerinden biridir, bankalar için ilk ve son savunma hattıdır. Dolayısıyla Ba-
sel II, finansal istikrarı da gözetmesine rağmen daha karmaşık yapıya doğ-
ru atılmış bir doğru bir adımdır.

Basel-II’nin Etkileri
Basel-II’nin etkileri makro ve mikro; doğrudan ve dolaylı olarak ele alına-

bilir. Mikro olarak münferiden bankalar ve bir bütün olarak bankacılık sektö-
rü ve piyasası üzerine etkisi araştırılabilir. Bu konuda bir çok çalışma yapıl-
mıştır, bunların en önemlisi hiç şüphesiz QIS çalışmalarıdır2. Bu çalışmalar
gerek banka bazında gerekse bankacılık sistemleri bazında lehte ve aleyh-
te muhtelif sonuçlar içermektedir. Makro açıdan ise Basel-II’nin bir bütün
olarak bankacılık ve finans sistemi ve dolayısıyla tüm ekonomiyi nasıl etki-
lediği sorgulanmaktadır. Bu konuda da bilimsel dergilerde yayınlanmış bir
çok çalışma bulunmaktadır. Ne var ki bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu
gelişmiş ülkeleri ele almaktadır. Doğrudan etkiden kastedilen ise bir ülkenin
Basel II’yi uygulaması neticesinde oluşacak içsel etkinin boyutu ve dolaylı
etkide ise ülkelerin Basel II’yi uygulamalarının birbirleri üzerindeki etkisi de-
ğerlendirilebilir. Örneğin Almanya ve İtalya Başbakanları Basel-II’nin KO-
Bİ’leri üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak değişikliklerin yapıl-
masını ulusal menfaatleri açısından dile getirmişlerdir. Bu çerçevede en sık
tartışılan konu ülkemizin derece notu. Türkiye Basel-II’yi uygulamaya baş-
larsa kritik duruma düşecek mi? Bence düşmeyecek. Ülkemizin bu bağlam-
da kritik noktada olup olmaması dışsal bir konu. Yani bize borç verenlerin
portföyünü ilgilendiriyor. Elbette elinde YTL ya da yabancı para cinsinden
hazine bonosu bulunduran yerli bankalar da var. Burada risk ve risk ağırlı-
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ğı kadar getiri de önemli. Yani risk ve getiri arasındaki ilişkiye bakmak ge-
rek.

Ancak ilginçtir ki Basel II’nin uygulanmasına ilişkin ilk büyük tepkilerden
biri OCC Başkanı John Hawke tarafından dile getirilmiştir. Hawke Basel-II
için “They’re not written by or for bankers...They’re written by mathematici-
ans and economists for mathematicians and economists” yani Basel-II ban-
kacılar tarafından bankacılar için yazılmamıştır... Basel-II matematikçiler ve
ekonomistler tarafından matematikçiler ve ekonomistler için yazılmış bir dü-
zenlemedir3 demektedir. Burada biraz düşünmek gerekiyor. Bu sözler niçin
sarf edildi, etkisi oldu mu? Sonuç ne oldu?

Bu tepki zaman içinde yerini bularak bugün karşımıza Basel 1A olarak
çıkmıştır. Bu hususun atlanmaması çok önemli. Her şeyden önce farklı de-
netim otoritelerinin bulunduğu ABD’nin Basel-II’ye yaklaşımı çok iyi izlen-
meli ve değerlendirilmelidir. Şimdi bu açıdan bir bakalım ABD nasıl bir ülke?
Bugün 3 büyük derecelendirme kuruluşundan ikisi Amerikalı, Amerikan
bankacılık sistemi alanında tartışmasız dünyanın en büyüğü ve lideri konu-
munda, dünyanın en büyük danışmanlık şirketleri ve risk yazılımcıları Ame-
rikalı, Amerikan akademik dünyası da yine tartışmasız öncü konumunda.
Peki Amerika Basel-II’ye niçin çekince koyuyor dersiniz? Kendi bankacılık
sistemini ya da geniş anlamda finansal sistemini neye karşı korumak isti-
yor? FED, FDIC, OCC ve diğer Amerikan denetim otoriteleri Basel-II’ye
hangi açılardan ve hangi nedenlerden dolayı farklı yaklaşıyorlar? Peki ge-
nelde Kıt’a Avrupası, özelde AB’nin konuyu nasıl ele aldığı hakkında net,
doğru bir fikre sahip miyiz? Bu süreçler içinde yer almadan neler olup bitti-
ğini anlayabilme yeteneğimiz var mı?

Bugün Basel-II ile ilgili hangi konuyu ele alırsanız alın, ayakları yere ba-
san bir ölçme/biçme yapmadan afaki konuşmanın pek bir faydası olmuyor.
Tamamen ölçümlere dayalı ve giderek karmaşıklaşan fiyatlama tekniklerinin
yanı sıra yeni türeyen kredi riski türevleri, karmaşık yapıya sahip structured
finance products, CDO, CLO, CDS ve menkul kıymetleştirme süreçleri risk-
leri giderek görünmez hale getiriyor. Gelişmekte olan piyasalar (ve dolayı-
sıyla ülkeler) ile gelişmiş piyasalar (ve ülkeler) arasındaki makas gittikçe
açılıyor.

Özetle her sorunda düzenlemeye başvurmak hele plansız programsız
ve tepkisel düzenleme yapmak piyasanın etkinliğini bozmak için yeterli bir
araçtır. Piyasa eğer inovasyon yapamıyorsa düzenleme amacına ulaşama-
mış demektir.
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Uygulamada Karşılaşılabilecek Soru Ve Sorunlar
Varlıklarını ve faaliyetlerini sürdürmek zorunda olan bankaların Basel

II’ye hangi seviyede hazır oldukları ve bu konudaki çabaları bir başlangıç
noktası olarak alınabilir. Ardından denetim ve düzenleme otoritelerinin Ba-
sel II’ye hangi seviyede hazır oldukları değerlendirilebilir. Özellikle regula-
tory capture bağlamında denetim otoritesi – banka ilişkileri daha yakından
bir mercek altına alınabilir. Örneğin denetim otoritesi ile banka arasındaki
ilişkinin samimi bir zemine oturması, genellikle tek yönlü transferler ki hem
denetim otoriteleri kan kaybına uğruyor, hem de rekabette eşitlik zarar gö-
rüyor. Tabii ki burada ABD’den ve İngiltere’den bahsediyorum, zira bunlar
The Banker, Risk Magazine Financial Times gibi kaynaklardan okuyup siz-
lere aktardıklarım, yanlış anlaşılmasın sakın.

Karşılaşılabilecek sorunlardan biri de koordinasyon sorunu. Yani banka-
kamu, kamu-kamu ve banka-banka arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin
tatminkâr bir seviyede olup olmadığı. Bu çerçevede açık olmayan alanlar,
yanıtlanmamış sorular var mı türünden bir değerlendirme yapabilmek
önemli. Özellikle piyasa beklentileri hangi yönde, belirsizlikler var mı? Piya-
sa nasıl bir beklenti içinde? Hangi risk ölçüm modeli iyidir? Nitelikli insan
kaynağı nasıl oluşturulur, elde tutulur? Sürekli eğitim imkanları bağlamında
TBB projeleri, FSI Connect gibi kolaylıklardan ve akademik işbirliğinden ya-
rarlanılabilir.

Altyapı
Basel-II’yi uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken en

önemli faktörlerden biri de altyapı. Buna Basel-II altyapısı diyebilir miyiz?
Bence dememeliyiz. Basel-II’ye giden yolda öncelikle Basel Komitesi tara-
fından Eylül 1997’de yayınlanan Etkin Bankacılık Denetiminin Temel İlkele-
rine (Core Principles for Effective Banking Supervision, Eylül 1997) uyum
konusuna bakılmalı. Bugün IMF ve Dünya Bankası tarafından Mayıs
1999’dan itibaren uygulamaya konulan Finansal Sektör Değerlendirme
Programı (FSAP, Financial Sector Assessment Program) sonuçları artık bu
kurumların web-sitelerinden tüm dünyaya duyuruluyor. Bunlara uyum ve
buradan alınan puanlar çok önemli.

Diğer taraftan 2nci yapısal blok olan “denetim otoritesinin incelemesi”
ayağında ne kadar ilerleme kaydedilmiş durumda? Likidite riski, risk ölçüm
modellerinin onaylanması, kredi riski yönetim teknikleri, sübjektif değerlen-
dirme ve denetim kriterleri de bu çerçevede üzerinde durulması gereken
başlıca hususlar arasında yer almakta.

3. yapısal blok olan “Piyasa Disiplini ve Kamuya Bilgi Açıklama” çerçe-
vesinde ise piyasaya ne kadar anlaşılabilir işe yarar bilgi verildiği? Acaba
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Bu yapısal blok bankalarca ve denetim otoritelerince ne kadar benimsendi?
Bunların yanı sıra piyasada faaliyet gösteren diğer piyasa katılımcıları

ve KOBİ’ler ne durumdadır? Yeterli bir bilgilendirme süreci piyasaya hakim
midir?

Basel–II Çerçevesinde Farkında Olunması Gereken Diğer Hususlar
Öncelikle Basel-II uygulamasının, tanım, kullanım ve dayatmaya dayalı

ilkeler bütünü olmadığının farkında olunması gerekiyor. Zira bugün dahi ris-
ki “tam manasıyla” ölçen ve “doğru” olarak tescillenmiş bir risk ölçüm yön-
temi henüz yoktur. Halâ, riskin sadece bir takım özelliklerini biliyor ve buna
ilişkin bilim dallarından kısıtlı olarak yararlanıyoruz. Bu noktada belki de en
önemli hususlardan biri piyasa oyuncularının ve bankaların birbirinden fark-
lı ve fakat son derece değerli deneyim ve görüşlerinden faydalanılmasıdır.
Özellikle kaybedenlerin ve büyük zararlara uğrayanların deneyimleri en de-
ğerli bilgi hazineleridir. Çok yakın geçmişte yaşanan Societe Generale ve
Jerome Kerviel olayı hafızalarda halâ tazeliğini korumaktadır. 31 yaşında bir
trader ve 144 yıllık bir banka. Banka bu büyük zarar rağmen halen faaliye-
tini sürdürmekte ancak bir itibar kaybına uğradığı da kesin.

Makro – doğrudan etki: Döngüsellik (procyclicality) ve Risk Algıla-
ma

Basel-II ile birlikte ortaya çıkan olumsuzluklardan biri de finansal sistem
döngüsel (procyclical) olduğu yani işler iyi gittiğinde kredi kanallarını açık,
kötü gittiğinde ise kapalı olacağına ilişkin görüştür. Bu durum “işler kötü git-
meye başlayınca işleri daha da kötüleştirir, bu nedenle Basel-II çerçevesin-
de uygulanacak politikaların bu tür durumları belirgin hale getirecek şekilde
olmamasına özen gösterilmesi gerekir” tarzında dile getirilmektedir. Diğer
taraftan bilimsel çalışmalar da Basel-II’nin normal koşullarda dahi piyasanın
risk algılaması üzerinde olumsuz etkide bulunabileceği ve kriz olasılığını ar-
tıran bir takım unsurlar içerdiğini ifade etmektedir. Yani temel endişe Basel
II’nin büyük ölçüde riske duyarlı bir yaklaşım olması nedeniyle finansal sis-
temin döngüselliğini artırabilir endişesi olmakta. Peki bu bağlamda riski
doğru olarak nasıl algılayabiliriz? Modellere belli bir noktaya kadar güvenil-
mesi gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır. Modellerin güvenirliğinin test edil-
mesi, denetim otoritelerince onaylanması (validation) kolay işler değildir ve
bir takım gizli riskler içermektedir. Ancak zımni de olsa merkez bankalarının
son başvuru mercii olması (lender of last resort) ABD’deki krize FED’in liki-
dite sağlayarak müdahalesi ve benzer şekilde Northern Rock’a İngiliz Mer-
kez Bankası’nın likidite desteği finansal kurumları risk almaları hususunda
basiretsiz davranmaya teşvik edebilmektedir (bu bağlamda sınırsız mevdu-
at sigortası da finansal kurumların basiretsiz davranışlarını teşvik edebil-
mektedir).
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Bu bağlamda yaşanan Northern Rock krizinin de Basel-II ile olan ilişkisi-
ne değinmek muhtemelen faydalı olacaktır. Ocak 2007 tarihinde: Northern
Rock CEO’su Adam Applegarth, Banka’nın hissedarlarına şu müjdeyi ver-
di: “Basel-II uygulaması neticesinde gereğinden fazla sermaye tutulduğu
belirlenmiştir. Bu husus gereğince değerlendirilmiş olup hissedarlara çok
büyük miktarda *özel* bir temettü verilecektir”. Fazla yorum yapmadan Bu-
sinesweek Dergisi’nin’in son sayısından bir alıntı ile konuya açıklık getire-
lim: “it was a striking example of how badly banks can misjudge their own
risks-and the danger for regulators of relying too heavily on those judg-
ments”. Yani bu olay bankaların üstlendikleri riskleri ne kadar hatalı belirle-
yebileceğinin ve bu belirlemeye denetim otoritelerince duyulan güvenin ya-
ratacağı tehlikenin çarpıcı bir örneği.

Ne Yapılmalı? Nasıl Yapılmalı?
Finansal istikrara bir adım daha yaklaştıran Basel-II düzenlemesi mutla-

ka iyi tasarlanmış bir proje kapsamında ele alınmalıdır. Projenin amacı net
olmalı soru(n)ların ortaya konulması ve sınıflanması titizlikle yapılmalıdır. İl-
gili komite ve alt komitelerin kurulması sürdürülebilir bir faaliyet esasına gö-
re çalışması sağlanmalıdır. Yılda iki kez güçlü ve zayıf yanların belirlenme-
sine ve alınan mesafeye yönelik araştırma raporlarının yazılması bu bağ-
lamda fiziki ve insan kaynaklarına dayalı ihtiyaçlar belirlenmeli, gereksiz ya-
tırım riskinden kaçınılmalıdır. Mutlaka diğer ülkelerin ve kurumların dene-
yimlerinden yararlanılmalı, gereken her durumda danışmanlık hizmetine
başvurulmalıdır. Bu çerçevede bilgi altyapısının oluşturulması (yazılım, kay-
naklar (kütüphane, bilgi/data veri tabanları), eğitim (banka içi, dış kaynak
kullanımı – ihtiyaçlara özgü şekilde tasarlanmış) ve sürekli değerlendirme
için geri bildirim ortamının sağlanması da gerekli olup, projenin aşama aşa-
ma kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi sağlanmalıdır. Hazırlanan ilerleme ra-
porları kamuoyuyla da paylaşılmalı, bilgilendirme toplantıları ve sunumları
yapılmalıdır.

Düzenlemenin kültürel boyutunun anlaşılması ve zamanın iyi kullanılma-
sının gerekliliği de göz önünde bulundurularak Basel II’nin bankalarımız,
KOBİ’lerimiz, denetim otoritemiz ve ülkemiz için ne anlama geldiğinin far-
kında olunması sağlanmalıdır. Basel II’yi diğer düzenlemelerden farklı bir
şekilde yorumlamalıyız. Yani Basel-I gibi Basel-II’de bir şekilde uygulanacak
yanılgısına düşmemeliyiz. Zira Basel-II’nin bankalar ve ülke üzerindeki etki-
si bu düzenlemeye kazandırılan anlamla paralel ve o ölçüde güçlü olacak-
tır.

Değerlendirme ve Son Sözler
Basel-II hem bankalar hem de denetim otoriteleri için uygulaması kolay

olmayan ancak mükafatının büyük olduğu ifade edilen bir ev ödevidir. Ba-
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sel-II’nin Her yönüyle mükemmel olduğu iddia edilemez, örneğin makro
riskleri ölçebilme yeteneği yoktur, karşılaşılabilecek her sorunu çözebilme
gibi bir amacı/kapsamı da yoktur. Ancak sunduğu fırsatlar itibarıyla olumlu
tarafı çok daha ağır basmaktadır. Örneğin risk ölçüm ve yönetiminde farkın-
dalığı artırıyor, uygulama için gerek atıl kaynakları harekete geçiriyor olma-
sı, gerekse bu kaynakların en iyi ve verimli bir şekilde nasıl kullanılabilece-
ği hususunda fikir jimnastiği yapılmasına imkan tanıması ve geniş bir risk
yönetimi platformu oluşturması nedeniyle yeniliklerin önünü açan ve des-
tekleyen bir yapıya da sahip. Diğer bir ifadeyle bir çok iyi iş gibi her bir adım-
da “daha iyisini nasıl yaparız” diye bir çabanın içine girilmesine katkıda da
bulunuyor. Zira bugün finansal piyasalarda ne olup bittiğini anlayabilmek bi-
le sağlam bir bilgi altyapısını ve deneyimi gerektiriyor.
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BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN

İktisadi Araştırmalar Vakfı”na hem şahsım adına, hem de konuşmacı ar-
kadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ben üniversiteye asistan olarak baş-
ladığımda hocam asistan Prof. Dr. Ahmet İncekara doktordu. Yusuf hocada
keza o doçentliğe yakın doktordu. Çok güzel günlerimiz oldu birlikte üniver-
sitede. Hem hakikaten dostane yaklaşımları, hem de yol gösterici yaklaşım-
larıyla İstanbul Üniversitesine dışarıdan gelen asistanlar için sıcak bir yuva
kazandırmışlardı. Bir kez daha o nedenle kendisine teşekkür ediyorum. Bu-
günkü panelde teşekkürümün ikinci nedeni de bize daha kolay bir konum
seçmiş olmaları. Basel-II gibi son derece karmaşık ve kritik bir konuyu biz-
den önceki konuşmacılar hallettiler. Bize daha geleneksel bir ürün kaldı. O
nedenle de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben buradan başlamak istedim. Çün-
kü size bir grafik göstermek istiyorum ve konuşmacılarımızın da konuşma-
larının bir bölümünde bu grafikte yada haritada gösterilen risklere de atıfta
bulunmalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü dünya ekonomisi ile ilgili de-
ğerlendirme yapan çalışmalarda, risk haritasının ve koşulların nasıl değişti-
ğini gösteren bir grafik bu. Uluslararası para fonunun finansal istikrar foru-
mu bölümü tarafından bu ay içerisinde açıklanan bir tablo. Gördüğünüz gi-
bi geçen seneye göre, hatta geçen senenin sonlarına doğru ölçülen riskle-
re göre, özellikle kredi riskinde gelişmekte olan piyasaların riskinde, makro-
ekonomik riske ve piyasa riskinde ciddi artış var. Risk algılamasında düşüş
var. Finansal koşullarda son derece ciddi bir kötüleşme var, aslında ilginç
bir dönem. Bu nedenle konuşmacılarımızın hem bulunduğumuz koşulları
dikkate alan bir değerlendirme yapmasını, hem de kendi kurumları açısın-
dan, çünkü ilginç bir panel, reel sektör temsilcileri, banka temsilcileri ve so-
nuçta bu kurumlarla yakından ilgili iki ayrı sektör temsilcisi de, TMSF ve de-
recelendirme temsilcisi de bizimle beraber.

Kendi aramızda yaptığımız konuşmada alfabetik sırayla gideceğiz ama
bir ufak değişiklik var. Rıdvan bey başlayacak. İzninizle Rıdvan beyin pozis-
yonu ve kurumuyla ilgili şöyle kısa bir anekdotla konuşmaya başlamak isti-
yorum. Sonuçta dönüp dolaşıp oraya doğru gidiyor. Bir fıkra olduğu için, fık-
rada geçen ifadeler nedeniyle şimdiden beni bağışlamanızı rica ediyorum.
Biliyorsunuz dağ keçileri yamaçlarda en uç noktalarda taze yetişen otları
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severler. Çünkü çok güzel lezzetli otlar oralarda yetişir. İnatla bir dağ keçisi
yine en tehlikeli yamaçta yeni yetişmekte olan otlara, dizlerini de çökmüş
yetişmeye çalışıyor. Aşağıdan da o sırada bir eşek geçiyor. Bağırıyor, dik-
kat et düşeceksin diye. Keçide tabi hiç aldırmıyor, devam ediyor yine bak
dikkat et, düşeceksin. O da diyor ki sana ne kardeşim ulaşamadığın için öy-
le uyarılarda bulunuyorsun değil mi? diyor. Birkaç uyarıdan sonra, düşüp
öleceksin diyor, bunun üzerine sana ne düşersem, ölürsem, bu seni ilgilen-
dirmez ki diyor. Düşüp ölmen hiç beni ilgilendirmiyor ama diyor, yere düş-
tükten sonra seni benim sırtıma vuracaklar, köye kadar götürecekler, onu
düşünüyorum diyor. Dolayısıyla TMSF’nin üstlendiği roller açısından son
derece hassas bir anekdot. Rıdvan bey buyurun lütfen.
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DR. RIDVAN ÇABUKEL
T.M.S.F Risk İzleme Dairesi Başkanı ve T.M.S.F Başkan Yardımcısı

Mevduat Sigortacılığı Açısından Basel-II Düzenlemeleri4

Konuşmacı olarak beni davet ettikleri için İktisadi Araştırmalar Vakfı yö-
neticilerine teşekkür ediyorum. Basel II düzenlemeleri yönünde geçtiğimiz
beş yıl içerisinde ciddi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. En azından artık
kavramları konuşabiliyoruz. Örneğin piyasa riski denildiği zaman piyasa ris-
kinin ne olduğunu biliyoruz ve tartışabiliyoruz. İkibinli yılların başında devlet
iç borçlanma senetleri için sermaye yükümlülüğü doğması dahi algılanamı-
yordu. Bununla birlikte bankacılık sektöründe sağlanacak ilerlemenin dene-
tim otoritesi, bankalar, müşteriler ve reel sektör olmak üzere çok taraflı ol-
ması gerekiyor.

Bilindiği üzere Basel II’de birinci yapısal blok, bankaların sermaye yeter-
liliğini daha doğru bir şekilde ölçülmesine yönelik bir düzenlemedir. İkinci
yapısal blokla bankaların sermaye yeterliliği oranlarını her bir bankada fark-
lı belirleme imkanı da dahil olmak üzere denetim otoritesine ilave yetkiler
verilmektedir. Son olarak üçüncü yapısal blok ise piyasa disiplini sağlama-
ya yönelik düzenlemeler getirmektedir. Her üç yapısal bloğun etkinliği, ban-
kanın faaliyet izninin kaldırılmasına olan uzaklığını (distance-to-default) da-
ha doğru ölçmeye ve mevduat sigortacısının en büyük risklerinden biri olan
“düzenleyicinin ertelemesini” (regulatory forbarence) önlemeye imkan ver-
mektedir.

Mevduat Sigortacılığında Riskler
TMSF’nin mevduat sigorta kurumu olarak sigortalama, yatırım ve çö-

zümleme olmak üzere üç temel faaliyeti bulunmaktadır. Bu faaliyetler farklı
boyutlarda kredi riski, operasyonel risk ve piyasa riskini barındırmaktadır.
Basel II, TMSF için yüksek bir risk alanı olan sigortalama faaliyetindeki kre-
di riskini etkileyecektir.
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çevesinde Finans Kesiminde Risk Algısı ve Risklerin Yönetimi" konulu konferansta Fon
Başkan Yardımcısı Vekili ve Sigorta ve Risk İzleme Dairesi Başkanı Dr. Rıdvan ÇABUKEL
tarafından yapılan sunum ve konuşma esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.



Sigortalama faaliyetindeki kredi riskinin tespiti için sektörün yapısının in-
celenmesi gerekmektedir. Mevduat bankalarının Şubat 2008 dönemindeki
bilançosuna baktığımız zaman yaklaşık 575 milyar YTL’lik bir aktif toplamı
vardır. Bunun 291 milyar YTL’lik kısmı kredilerden oluşmaktadır. Hazine bo-
nosu/tahviller l80 milyar YTL, Diğer Aktifler ise 104 Milyar YTL tutarındadır.
Pasif yapısına baktığımızda ise 365 milyar YTL’lik mevduat büyüklüğü bu-
lunmaktadır. Bunun içerisinde sigortalı olan kısım 111 milyar YTL olup
TMSF olarak sorumlu olduğumuz tutar bu miktar ile sınırlıdır. Kredi riski an-
lamında TMSF’nin taahhüt ettiği ve herhangi bir banka iflas ettiği zaman
ödeyeceği kısım burasıdır.

Mevduat sigorta kurumlarının ödeme taahhütlerini yerine getirebilmeleri
için üye kuruluşlardan fon toplamaları gerekmektedir. Sigorta prim tahsilatı
olarak tanımlanan bu uygulamayı TMSF, kuruluş tarihi olan 1983’ten beri
yapmaktadır. Diğer taraftan, TMSF’nin taahhüt ettiği ve üzerinden prim top-
ladığı tutar 111 milyar YTL olmakla birlikte BDDK tarafından bir bankanın fa-
aliyet izninin kaldırılması veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve
denetiminin TMSF’ye devredilmesi seçenekleri, sonuçları bakımından fark-
lılık arz etmektedir. Bankanın devir edilmesi durumunda TMSF’nin sigorta
kapsamı değişmekte, pasifteki mevduatın tamamı ve diğer borçlarla birlikte
tüm yükümlülükleri kapsayan bir sorumluluk tutarı ortaya çıkmaktadır. Böy-
le bir durumda TMSF, mevduat, diğer borçlar ve bilanço dışı işlemlerin top-
lamı olan 776 milyar YTL’lik bir sorumluluğun altına girmektedir. Bu durum
en basit anlamda kredi riski mantığıyla fiyatlama veya metodoloji geliştirme
konusunda belirsizlik yaratmakta ve kredi riskinin boyutlarını değiştirmekte-
dir.
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Sigortalama Yatırım Çözümleme
Kredi Riski Yüksek Orta Yüksek
Operasyonel Risk Düşük Orta Yüksek
Piyasa Riski N/A Orta Düşük

Tablo 1: Mevduat Sigortacılığında Riskler



Mevduat Sigortacılığında Kredi Riski:
TMSF, maruz kaldığı kredi riski nedeniyle bir fon rezervi bulundurmakta-

dır. Söz konusu rezerv, beklenen ve beklenmeyen kayıpları karşılayacak
düzeyde olmalıdır. Bu anlamda, her bir banka için beklenen kayıp (EL) aşa-
ğıdaki şekilde hesaplanabilir.

EL= EAD*PD*LGD (1)
Mevduat Sigorta Rezervi= EL+UL (2)
Diğer taraftan, TMSF’nin beklenmeyen kayıplar (UL) nedeniyle de ser-

maye bulundurma yükümlülüğü vardır. Bu iki kalemi topladığımız zaman
mevduat sigorta rezervine ulaşıyoruz. TMSF, Mayıs 2008 itibariyle mevdu-
at sigorta rezervinde yaklaşık 4.2 milyar YTL’lik bir fon bulundurmaktadır.
Sadece sektörden toplanan sigorta primleriyle bu tutar yıllık yaklaşık 500
milyon YTL artmaktadır.

Herhangi bir üye bankanın temerrüde düşmesi durumunda TMSF’nin
uğrayacağı kaybın hesaplanması öncelikle temerrüde düşme olasılığı bulu-
nan bankanın aktiflerinin tahsil kabiliyetini, dolayısıyla piyasa değerlerini
tahmin edebilmeyi gerektirir. Herhangi bir şekilde bir banka TMSF’ye devre-
dildiğinde, TMSF sigortaya tabi mevduatı ödemekte ve mevduat sahibinin
yerine geçerek iflas masasından öncelikli alacaklı konumuna geçmektedir.
TMSF’nin iflas masasından alamadığı kısım bankanın çözümlenmesi ile
karşılanamayan kayıp olan LGD’dir. TMSF’nin bankanın aktiflerinin çözüm-
leyip oradan bir gelir elde etmesi gerekiyor. Bu yolla ödenen sigortalı mev-
duatın bir kısmı geri alınabilmektedir. TMSF olarak şu anda aktif satışları
yoluyla geri kazanım faaliyetleri yürütmekteyiz.
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Mevduat ve Katılım Bankaları Toplamı
Kredi 291 Mevduat 365
Hazine Bonosu/Tahvil 180 Sigortalı Mevduat 111
Diğer 104 Diğer 142

Özkaynak 68
ToplamAktif 575 Toplam Pasif 575
Bilanço dışı
(gayri nakdi & taahhütler) 269

Tablo 2: Bankacılık Sektörü Özet Bilançosu: (Milyar YTL, Şubat 2008)

Kaynak: BDDK Aylık Bülten Nisan 2008



Basel II ile bankanın temerrüt olasılığı olarak tanımlanan PD’nin tahmini
daha doğru ve sağlıklı hale gelirken LGD’nin de daha düşük seviyelerde ol-
ması mümkün hale gelmektedir. Çünkü “back to back” ve fiktif kredilendir-
me süreçlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi TMSF’nin geri kazanımı-
nı artıracaktır.

Türkiye Deneyimi
26 bankadan 20’si devir suretiyle 5’i ise tasfiye süreciyle TMSF’ye dev-

redilmiştir. Bugüne kadar tarihi maliyetlerle 28 milyar dolarlık bir kaynak ak-
tarımı olmuştur. Aralık 2007 itibariyle bunun 15.7 milyar doları tahsil edilmiş
ve yaklaşık 7 milyar dolarlık bir tahsilat beklentimiz bulunmaktadır. 20 ban-
kanın devir yoluyla TMSF’ye geçmesi sigortaya tabi mevduat tutarını (EAD)
artırmıştır. Tabi ki geçmişte bilançoların uluslararası muhasebe standartla-
rına uygun olmaması ve gerçeği yansıtmaması nedeniyle temerrüt olasılık-
ları (PD) doğru bir şekilde ölçülememiştir.

Kanada modeli esas alınarak geliştirdiğimiz “risk esaslı sigorta tarifesi”
bankanın faaliyetleri nedeniyle mevduat sigortacısının maruz kaldığı riski
bankalar arasında paylaştırmaya yarayan bir araçtır. Risk esaslı sigorta ta-
rifesi PD yanında, LGD’yi ölçmeye yarayan unsurlar içermektedir.

TMSF olarak amacımız temerrüt olasılıklarının (PD) doğru tahmin edil-
mesi ve düşürülmesidir. Bu da Basel-II’nin her üç yapısal bloğunun birlikte
uygulanması halinde gerçekleşebilecek bir durumdur. Sermaye yükümlülü-
ğünde görülen düşüşler bankaların sermaye yeterlilik rasyolarını yukarı
çekmektedir. Bankaların lehine gibi görülen bu durum aslında bankaları te-
merrüde yaklaştırmaktadır. Northern Rock krizinde yaşanan durum budur
ve bu olay dünyanın en iyi denetim otoritelerinden birisinin bulunduğu bir ül-
kede yaşanmıştır.

Sonuç
Basel II, kredilendirme süreçlerindeki iyileştirmeler nedeniyle LGD’yi tah-

min ve azaltma anlamında katkı sağlayacaktır. Ancak bu her üç yapısal blo-
ğun da bir bütün halinde uygulanması ile mümkün olacaktır.

BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Bizde size teşekkür ediyoruz. Ayşe Botan Berker, Fitch Ratings Genel

Müdürü. Kendisinin konuşmasının buraya gelmeden önce hazırladığı not-
larla sınırlı kalmasında yarar görüyorum. Kendisine yapılan veya yaptığı iş-
le ilgili eleştirileri, tenkitleri belki tartışma bölümünde değerlendiririz.
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AYŞE BOTAN BERKER
Fitch Ratings Türkiye Genel Müdürü

Bugünkü prezentasyonun önemli kısmı Basel-II ile ilgili ama başlangıçta
daha Basel-II hayatımıza girmeden, derecelendirmede kredi riskine ne şe-
kilde baktığımıza ilişkin iki tane küçük slayt göstermek istiyorum. Önemli
olan ratinglerin sadece kredi riskinin bir değerlendirmesi olduğu akılda tutu-
larak, ratingin ne olduğunu irdelemektir. Bu konudaki önceki soruları sonra
cevaplayacağım.

Analitik süreçte biz, derecelendirilen kuruluşun faaliyet alanına göre
farklı metodolojiler uyguluyoruz. Doğal olarak bankalar aracılık fonksiyonla-
rı yani mevduat toplayıp, para yatırma fonksiyonları nedeniyle daha farklı bir
metodolojiye tabidirler. Ayrıca bankaların finansal yükümlülüklerini zama-
nında yerine getirememeleri sistemik risk yaratarak daha büyük finansal
krizlere yol açacağı için, ülke ratingiyle daha doğrusu merkezi hükümet ra-
tingleri ile daha yakından ilişkilidir. Yakın zamana kadar merkezi hükümet
ratingi ile ülke rating tavanı aynı iken 2004 yılından itibaren ülke tavanı kav-
ramını, merkezi hükümet ratinglerinden ayırdık. Banka derecelendirmeleri
Merkezi hükümetin kredi temerrüdü ile yani merkezi hükümetin defaulta
yaklaşmasıyla daha yakından ilintili olduğu için farklı bir metodolojiyle de-
ğerlendiriyoruz. Bankaların kredi riski analizinde hem kalitatif hem kantitatif
faktörler değerlendiriliyor. Destek ve yönetim açısından yapılan değerlendir-
me kalitatif faktörler olup hissedarların kim olduğu, şube ağı, yönetimin ni-
teliği gibi detaylardan oluşmaktadır. Destekte sermayedarın veya ülke regü-
latörünün bankaları ne kadar desteklemeye eğilimi olduğu ve istekli olduğu-
na dair bizim verdiğimiz görüşü yansıtmaktadır ve verilen destek notları
bankaların genel temerrüt olasılıklarını çok etkilediği için kredi ratinglerine
doğrudan yansıtılmaktadır. Onun dışında faaliyet ortamı doğal olarak içinde
operasyonlarını yürüttükleri ekonominin genel değerlendirmesini gerektir-
mektedir. Bankalar ekonomik ortamdan doğrudan etkilenmekte olduğu için,
makro verilerin sıkı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Finansal gös-
tergeler de bilançolarla, gelir gider tablolarının analizini içerdiği gibi banka-
larla yaptığımız görüşmelerde üzerinde durduğumuz performansa ilişkin ve-
rilerin değerlendirilmesini ve raporlama düzeninden başlayarak faaliyet ris-
ki, performans riski finansal risk ve erken uyarı sinyallerini içine alan bir di-
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zi incelemeyi gerektiren analizi kapsamaktadır. Reel sektör şirketlerine, ya-
ni kurumsal finansman dediğimiz şirketlerin derecelendirmesinde ise gene
aynı şekilde kalitatif ve de kantitatif analizimiz var. Burada kalitatif analiz bi-
raz daha farklı oluyor. Ürünle ilgili olarak, ürünün fiyatlandırılması piyasada-
ki rekabet koşullarını incelemek gerekmektedir. Bankacılık sektörü bir bütün
olarak bakıldığından sektöre ilişkin verilerin analizinde kıyaslama yapmak
daha mümkün ama mesela demir çelik sektörü ile telekom sektöründeki iki
şirketi kıyaslayamıyorsunuz. Herkesi kendi sektöründe değerlendirmeniz
gerekiyor. Bütün rasyo analizlerinde mesela borçluluk oranları üzerinde ya-
pılan analizlerde bu oranlar daha çok sektörel özelliklerini yansıttığı için, şir-
ketlerin kendi sektörlerinin içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Reel sektörde
de yönetim kalitesi oldukça önemle üzerinde durduğumuz bir konu.Türki-
ye’de ve benzeri gelişmekte olan ülkelerde risk olarak algıladığımız en
önemli konulardan bir tanesi kurumsal yönetişim. Özellikle bugünlerde de
takip ediyorsunuzdur. Bazı şirketlerin özellikle de tahvil piyasalarına açıldık-
tan sonra beklenmeyen satın almalar yapmaları, ve kendi iş alanlarında ol-
mayan birleşmelere gitmeleri, tahvil yatırımcıları açısından son derece za-
rar verici gelişmelerdir. Şirketler artık sermaye piyasalarına açıldıktan son-
ra aile şirketi gibi davranamayacaklarını sadece ana sermayedarın istekle-
ri doğrultusunda işlem yapamayacaklarını henüz kavramış değiller. Giderek
bu tür bir bilincin Türkiye’de gelişeceğini umuyorum.

Onun dışında muhasebe standartlarının ne olduğu önemli. Hukuki dü-
zenlemeler çok önemli. Hukuki düzenlemeler gelişmekte olan ülkelerde ge-
ne oldukça belirsizlik yaratan ve önemle üzerinde durduğumuz bir konu. Hiç
beklenmedik bir anda örneğin şirketin vergi yükümlülüklerine extra bir yük
gelebiliyor. Şirketin ratingini yaptıktan sonra ne şirketin ne de rating kurulu-
şunun bilgisi dahilinde olmadan biranda inanılmaz yüksek bir geçmişten ka-
lan kamuya karşı bir yükümlülük ortaya çıkartılabiliyor veya geçmişe rucu
edilerek düzenlemeler değişebiliyor. Bu tür hukuki belirsizlikler gelişmekte
olan ülkelerdeki ratinglerin yapılabilmesinde sıkıntı yaratabiliyor. Kantitatif
analizler, kurumsal finansmanda daha nakit akımı bazlı oluyor. Nakit akı-
mında da çeşitli nakit akımı tariflerini bir arada kullanıyoruz ki, işte işletme
sermayesi öncesi, işletme sermaye sonrası o da şirketin içinde bulunduğu
sektörün gereklerine göre daha farklılıklar göstereceği için daha detaylı bir
analiz yapılabilsin. Slaytta gördüğünüz oranlar daha çok gene borçların
ödenebilirliği, yükümlülüklerin zamanında yerine getirebilirliği üzerine olan
oranları temsil etmektedir.

Açıklamaya çalıştığım gibi, rating, kredi riskinin analizi olduğu için temer-
rüt olasılığıyla oldukça bağlı. Ancak temerrüt olasılığının tam olarak karşılı-
ğı da olmadığını açıklamak isterim. Şimdi Basel II ile birlikte hayatımıza gi-
ren bir değişiklik kredi riskine yaklaşım. Herkesin bildiği gibi Basel-I de risk-
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li varlıklar karşılığı bulundurulması gereken sermaye % 8dir. Basel-II daha
kredi riskine daha rafine bir yaklaşım getiriyor. Ve çeşitli hem standart yak-
laşımıyla olsun, hem de içsel derecelendirmede olsun kredi kalitesine bir
farklılaştırma getiriyor. Şu çizgili olarak gördüğünüz çizgi tabi ki Basel-I in ne
şekilde bir sermaye gerektirdiği % 8’i gösteriyor. Onun dışında mavi olan
standart yaklaşım, kırmızıda gördüğünüz gibi içsel derecelendirme yaklaşı-
mını göstermektedir.

Bundan sonraki kısımda kredi riskine biz ne şekilde bakıyoruz onun üze-
rinde durmak isterim. Sermaye piyasalarına açılmayı düşünen şirketlere ve
bankalara özellikle bizim ve diğer rating kuruluşlarının ne şekilde baktığımı-
zı incelemelerini öneririm. Kredi riski için getirilen her iki yöntemde de yani
standart veya IRB,yani içsel derecelendirme bazlı yöntemde de riske göre
sermaye bulundurma konusunun önemini biliyoruz.

İkinci yapısal blok aslında bize göre, Basel-II”nin ana noktası, temel nok-
tası. Basel-II”nin üçüncü yapısal bloğu ise piyasa disiplinine ağırlık vermesi
nedeni ile bizim gibi kuruluşların ve de piyasanın da risk konusunda daha
detaylı bilgi sağlamasına yönelik son derece önemli diğer bir dayanak nok-
tasıdır. Temerrüt olasılığı verilerine ilişkin daha detaylı bilgileri de gene
üçüncü yapısal blok çerçevesinde elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Gene
de üstünde en önemli durulması gereken nokta, Basel-II” nin bir sihirli değ-
nek olmadığı ve risk ölçümlerinin aslında detaylarını incelemek gerektiğidir.
Sermaye gereksinimi hesabının altında yatan faktörlerin neler olduğuna te-
ker teker bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle de doğrudan birinci
yapısal blokta bakıldığında görülmeyen parçaların bir araya getirilip onların
incelenmesi gerekmektedir. Bu detaylara bakarsak, yani bankaların değer-
lendirmesinde göz önüne alınması gereken detay faktörler bize göre, önce-
likle varlıkların yapısı, özellikle de kredi müşterilerinin coğrafi dağılımı ve
kredibilite yapılarının risk ağırlığına yansıtılıp, yansıtılmadığının incelenme-
si öne çıkmaktadır. İpotek kredileri burada güzel bir örnek oluyor. Bankanın
ipotek kredileri portföyünün ne kadarı yüksek kredibilitesi olan kredilerden
ne kadarının da düşük kredibilitesi olan kredilerden oluştuğunun incelenme-
si gerekmektedir. Bankaların alacaklarını gösteren varlıklar Basel-II” nin he-
deflediği risk sınıfları ile uyumlumu, yoksa daha fazla bir risk profili içeriyor
mu Subprime bunun içine giriyor, bununda çok iyi bir şekilde incelenmesi
gerekiyor. Diğer bir önemli konu da veri kalitesi ve tarihçesidir. Biliyorsunuz
beş yıllık temerrüt olasılığı ile yedi yıllık temerrüt kayıt verisi öngörülüyor.
Ancak, bazı varlıkların ömürleri daha uzun olabiliyor. Bu vadeler bankalar
tarafından göz önüne alınıyor mu? Daha uzun ekonomik devreye sahip olan
varlıklar ne şekilde değerlendiriliyorlar. Veri setinin nasıl bir devreyi kapsa-
dığı bizim için çok önemli oluyor. Örneğin eski kriz dönemlerinin veri setine
yansıtılıp, yansıtılmaması gene bizim için önemli konulardan bir tanesi. İla-
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veten, veri setinin bankanın kendi kredi portföyü ile, gerçekte ne kadar
uyumlu olduğu üzerinde durulan önemli bir husustur.

Konsantrasyon riski biliyorsunuz bizim için önemli risklerden bir tanesi
ve de bu korelasyon katsayılarına da yansıtılıyor. Özellikle tek bir borçluya
ne kadar kredi verildiği, coğrafi ağırlık ve sektörel ağırlık konusundaki kon-
santrasyonların dikkate alınması gerekmektedir. Bankanın bu konsantras-
yonu ne şekilde değerlendirdiğini ayrıca inceliyoruz. Biliyorsunuz derece-
lendirmede de biz “ point in time” yani bir zaman içinde bir nokta değerlen-
dirmesi yapmıyoruz “through the cycle” yani bir ekonomik devreyi tamamla-
yacak bir şekilde yapıyoruz. Basel-II”nin aslında öngördüğü bir yıllık veriler
üzerinden temerrüt olasılıkları üzerinden modelleme yapılması. Ancak biz
daha çok bütün bir ekonomik devrenin tamamlanması üstünde duruyoruz.
Ve borçlunun değerlendirilirken bu devre içinde değerlendirilip değerlendiril-
mediğini incelememiz gerekiyor. Önemli olan sadece asgari sermaye yeter-
liliğini gösteren birinci yapısal bloğun aslında optimal sermayeyi gösterme-
diğidir. Özellikle bankalar borçluluk oranları yüksek olan kuruluşlar olduğu
için, sermayenin her türlü yükümlülüğü karşılamasının olanaksızlığı nede-
niyle biz ikinci yapısal bloğun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Birinci
blokta göz önüne alınmamış olan riskler, demin söylediğim kredi konsan-
trasyonu riski ve likidite riski -ki bu konu ile ilgili pozitif gelişme olarak yeni
düzenlemeden biraz evvel arkadaşlardan birisi bahsetti- devamla piyasada-
ki faiz oranı riski ikinci blokta değerlendirilmektedir. Bankanın içinde bulun-
duğu ekonomideki ve performansına etki yapabilecek dışsal faktörler ile yö-
netişimin kalitesi ve risk yönetimi ve kontrolleri çok önemli konular. Bu gör-
düğünüz grafik bizim aslında en önemli grafiklerimizden birisi.Birinci bölüm-
de beklenen kayıplar gösterilmekte ortadaki bölüm beklenmeyen kaybı gös-
teriyor ve bu regülatörce zorunlu tutulan sermaye miktarı ancak bu kısmı
karşılayabiliyor.

Ancak, katastrofik kayıplar dediğimiz kısmı için ne kadar sermaye bulun-
durulduğu yönetimin vereceği bir karar. TMSF’deki arkadaşımın söylediği
gibi gözetim otoritesinin bankalar için farklı farklı sermaye yeterliliği yani ne
kadar sermaye gerektiğini tespit etmesi düşünülebilir Korelasyon kat sayısı
konusunda bir ek yapmak istiyorum. Kredi modellerinde korelasyon kat sa-
yısı değiştikçe modeldeki formüllerin elde edeceğimiz sonuçlar değişiyor.
Ayrıca güven aralığını değiştirdiğimiz zaman örneğin daha yüksek bir güven
aralığı olarak %99,95 yerine %99,99 kullandığınız zaman daha yüksek bir
temerrüt olasılığına ulaşıyorsunuz. Yani kredi risk parametrelerinin aslında
kullanılacak kredi modelleri için son derece önemli olduğunu vurgulamak is-
tiyorum ve biz giderek bunlara dikkat edeceğiz. Sunumumun devamında da
operasyonel risk var. Onu bir başka sefere bırakıyorum.
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BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Ayşe hanım ilginç bir yerde bıraktınız. Tabi otoritenin bankaların serma-

ye yeterliliğinin farklılaştırılmasıyla derecelendirme kuruluşlarının bankalara
verdiği derecelendirmeler paralel olmazsa bunların nasıl sonuçlar alacağı
da çok ayrı bir tartışma, ciddi bir tartışma konusu. Sırada Ebru Ogan var.
Türkiye Garanti Bankası Risk Yönetimi Müdürü. Ama sayın Ogan’a şu so-
ruyu da sormak istiyorum. Bizden önceki konuşmalarda konuşmacılarımız
risk yönetiminin hakkıyla daha henüz yapılmadığını ama bu yönde ilerleme
olduğunu da söylediler. Ve Nasrettin Hocaya da atıfta bulunuldu. Umarım
bu fıkrasını Nasrettin Hocanın duymamışsınızdır. Bende bir yabancıdan
duydum, bir yerde okumadım. Nasrettin Hocanın oturduğu bölge ormanla
yakın ve her sabah Nasrettin Hoca heybesine taşları doldurur, ormana doğ-
ru taş fırlatırmış. Ormanla köy arasında da okul yolu var, çocuklar gelip ge-
çiyor. Köylüler hocaya kızıyorlar, hocam ne yapıyorsun çocukların kafasına
taş gelecek. Ben onları dağdan gelecek ormandan gelecek yabani hayvan-
lara karşı koruyorum. Bir gün iki gün üç ay bir yıl, hocam bir yıldır taş atı-
yorsun, ormandan hiç yabani hayvan gelmiyor ki diye yorumlamışlar. Hoca
da demiş ki, demek ki attığım taşlar işe yarıyor. Hoca aslında iyi bir risk yö-
neticisi, sürekli savunma halinde, acaba bankalarımızdaki yaklaşımda böy-
le mi yoksa gerçekten yönetimin karar alma sürecine katkıda bulunacak şe-
kilde mi bakalım Sayın Ogan’ın konuşmasından bunu çıkartabilecek miyiz.
Buyurun.
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EBRU OGAN
T. Garanti Bankası Risk Yönetimi Müdürü

Değerli konuklar hoş geldiniz. Ben sunumumda hemen hemen hiç Ba-
sel II’ye yer vermedim çünkü her şeyden önce risk yönetimini, hem finans
kesiminde hem reel sektörde zaten yasal mevzuattan veya Basel gibi uy-
gulamalardan bağımsız olarak yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat
bu tabi çok ucu açık bir konu, zaten sunum olarak da hazırlarken şunu dü-
şündüm; konu bağlığı “finans sektöründe ve reel sektörde risk yönetimi”
deyince hangi taraftan yaklaşmak lazım. O kadar geniş ki, birçok risk var
ve yönetim ve denetim açısından da yapılan birçok uygulama var. Sunumu
genel olarak son yaşanan kriz, etkisi ne şekilde gelişiyor ve bundan sonra
neler beklenebilir, neler yapmak gerekir çerçevesinde hazırladım. Son dö-
nemde yaşanan Subprime mortgage krizi aslında yapısı derinliği ve süresi
anlamında önemli ekonomik dalgalanmalardan birisi oldu ve birçok şey öğ-
retti. Daha önceki döneme bakacak olursak, hakikaten risk iştahında bir
artma olduğunu söyleyebiliriz. Hem eldeki likidite, hem kar baskısı ve fi-
nansal kesimde hacimleri artırma isteği ile daha karmaşık ürünlerle, daha
fazla kredi verilmeye başlandı ve aslında belki de potansiyel riskler çok dik-
kate alınmadı. Riskler ölçülmedi demek istemiyorum ama risk iştahının art-
masıyla da kredilerde bir artış olduğunu düşünüyorum. Ve hemen Ekrem
Bey’in sorusuna bir cevap olarak şöyle diyebilirim aslında, bu krizde de
gördük ki, kredi verip bunları hedge etmek ya da riski bertaraf etmek ama-
cıyla bankalar riskleri üçüncü taraflara satmaya başladılar. Fakat bir nokta-
da o kadar fazla türev enstruman yazıldı ki bu krediler üzerine, riskin nere-
ye gittiği kimin bilançosunda kaldığı anlaşılmaz hale geldi ya da görmez-
den gelindi. Bu enstrumanların bağlı olduğu aktifin piyasa değerinde düşüş
başlayınca ki, bence tam olarak hesaplanılmamış olan risk buradaydı, zin-
cirleme bir etkiyle bütün büyük kuruluşlar etkilendi. Risk ölçümlemeleri ya-
pıldıysa bile riskleri hedge etmek, önlemek adına da aslında farklı riskler
alındığını ve bunların çok iyi tespit edilemediği, ölçülemediği ve raporlana-
madığını düşünüyorum.

Genel görünüme bakacak olursak bugün piyasalarda bu krizlerden son-
ra yaşanan durum nedir? Enflasyon, cari açık, artan petrol fiyatları gibi gös-
tergeler hala bir baskı olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de gi-
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dişat böyle gibi duruyor. Son dönemde mesela ulusal para tabanlarında yi-
ne daralma var. Bir dönem iyileşme yaşandı fakat Mart sonundan Nisan or-
talarına doğru bakacak olursak, hem Japonya’da hem Avrupa’da hem Ame-
rika’da para tabanları daralıyor. Dolayısıyla likiditede bir sıkışma var ve ha-
la devam ediyor. Türkiye açısından enflasyon, cari açık ve artan petrol fiyat-
ları bir etki. Bunun dışında yine iç ve dış borç stokunda artış var ve aynı eği-
limde devam ediyor. Bunlar da tabi faiz oranlarında artış veya faizlerde ve
kurlarda önümüzdeki dönem yine bir dalgalanma beklememiz gerektiğini
gösteriyor. Bütün bunlardan yola çıkarak, yani bu görüntüye bakarak aslın-
da şunu söyleyebiliriz; küresel risk algısı hala devam ediyor. Bir de yeni
gündemde olan konulardan biri emtia fiyatlarındaki dalgalanma ve fiyatlar-
da ortaya çıkan yükselme endişesi. Bunu da işin içine kattığımızda aslında
önümüzdeki dönem krizin uzantısı olarak devam eden risklere karşı tedbir-
li olmamızı gerektiriyor. Gerekli tedbirleri gerçekten hem denetim, hem iyi
risk yönetimi anlamında algılamamız gerekiyor. Biz şuana kadar Türkiye’de
sınırlı olarak etkilendik bu krizlerden. Birçok yerde de görmüş, okumuşsu-
nuzdur, bunun altında yatan en önemli sebep aslında biz bu tarz riskleri ala-
bilecek piyasalara sahip değiliz. O kadar sofistiki ürünler henüz kullanmıyo-
ruz. Likidite anlamında da yine bu piyasalara göre geçtiğimiz dönemde da-
ha rahattık. Fakat bu durum, önümüzdeki dönem için yapının kırılgan olma-
dığını göstermiyor. Tam tersi, aslında daha dikkatli olmamız gerektiğini gös-
teriyor.

Finans sektörü açısından risk yönetimi nasıl diye bakacak olursak, as-
lında benim görüşüm kötü gitmiyor. “Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim
sistemlerini” düzenleyen bir mevzuat var. Bankalar risk yönetimi yapılanma-
larını kurdular, oluşturdular ve bir süredir bu yapıyla çalışıyorlar. Yönetim
kurulu etkin iç sistemlerin yerleştirilmesinden ve sağlıklı işletilmesinden ni-
hai sorumlu. Model, sistem ve insan kaynağına yatırımlar yapılıyor. Bunlar,
yeterli ya da yetersiz demek istemiyorum ama bunlara belirli yatırımlar ya-
pıldı ve devam ediyor. Basel-II çalışmaları yürütülüyor. Şuan standart yön-
temle sermaye yeterliliği hesaplanıyor olmakla birlikte operasyonel riskleri
de - halihazırda Basel-II de olmasına rağmen - mevcut düzenlemeye kattık
ve hesaplıyoruz.

Türkiye açısından Risk yönetimi anlamında yapılanlara genel olarak ba-
kacak olursak, belirli modeller ve sistemler yerleştirildi. Özellikle piyasa ris-
ki tarafında modeller kullanıyoruz. Duyarlılık analizleri yapılıyor, nakit akış
yönetimine önem veriliyor, aktif pasif riski statik/stokastik yöntemler ile ölçü-
lüyor. Yine çok karmaşık ürünler olmasa da faiz oranı swapı ve benzeri
ürünlerle bilanço riskilerini hedge etmeye çalışıyor bankacılık sektörü.

Kredi riski açısından, Basel-II den bağımsız ele alacak olursak, banka-
lar içsel risk derecelendirme sistemlerini veya mevcut olan sistemlerini ista-
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tiksel tabanlı yöntemlerle değiştirmeye ve buna ilişkin veriler toplamaya, da-
ha dikkatli analizler yapmaya başladılar. Bunlar kredi tahsis sürecinde
önemle kullanılıyor. Teminatlara önem veriliyor. Operasyonel risk açısından
bakacak olursak etkin iç kontrol süreçlerinin yerleştirilmesi, yerinde ve mer-
kezi kontrol ve denetimler ile operasyonel risk kayıp veri tabanı oluşturulma-
sı çalışmaları yürütülüyor. Dolayısıyla risk yönetimi açısından alınmış bir yol
var. Daha gidecek yolumuz var fakat hem Basel-II uygulaması anlamında,
hem risk yönetimi uygulaması anlamında aslında sektör önemli gelişme
kaydetmiş durumda. Sektör, dediğimiz gibi 2000-2001 krizlerinden dolayı o
döneme göre daha güçlü hale geldiği için Subprime krizinden daha az etki-
lendi. Fakat önümüzdeki dönem için iç ve dış ekonomik gelişmeler ve poli-
tik gelişmeler önemle izlememiz gereken konular. Bunlara bağlı olarak piya-
sa riskleri ve dolaylı olarak da kredi riskleri artabilecek. Dolayısıyla bunları
öngörecek çalışmaların yapılması yararlı.

Önümüzdeki döneme ilişkin risk yönetimi açısından en önemli konular-
dan biri de likidite risklerinin yönetimi. Diğeri de, sermaye yeterliliği ve ser-
mayenin aslında verimli kullanılması yine finans kesimi açısından risk - ge-
tiri dengesinin gözetilerek sermayenin yönetilmesi. Bunun dışında finansal
kesimden bağımsız olarak düzenlemelerin zamanında ve eksiksiz çıkması,
ayrıca, Basel-II’nin de sektör ve piyasa ihtiyaçları göz önüne alınarak uygu-
lanması yani olduğu gibi değil de sektör ihtiyaçlarına uygun hale getirilerek
uygulanması önemli diye düşünüyorum.

Risk yönetimi açısından neler yapmak gerekir diye bakacak olursak, ta-
bi ki model ve ölçüm sistemleri uygulanmaya başladı ama bunlar her zaman
gözden geçirilip iyileştirilmeli ve geliştirilmeli. Ne kadar iyi model veya ölçüm
yöntemlerine sahip olursanız olun bunları etkin bir şekilde kullanmadığımız
sürece çok bir faydası yok. Reel sektörde de durum çok farklı değil. Bura-
da bahsettiğimiz tüm piyasa kredi ve operasyonel risklere tabi ki reel sek-
törde aynı şekilde maruz. Bunun dışında kendi yaptıkları işe ilişkin iş riskle-
ri var. Düzenlemeler nedeniyle oluşan riskleri var. Reel sektör açısından da
bu maruz kalınan risklerin boyutu tabi önümüzdeki dönemde çizdiğimiz bu
koşullar nedeniyle aslında artabilir. Özellikle uzun vadeli yatırımlara yönelik
kaynak yaratılmasını sağlayacak piyasaların az olması reel sektör açısın-
dan problem. Yine reel sektöründe kendi risklerini yeterince bilmesi ve ta-
nımlaması, kendi işlerinde risk yönetimi kültürünü yerleştirmeleri önemli.
Risklerini bertaraf edecek ürünleri tanımaları önemli, bankacılık kesiminin
veya finans kesiminin kullandığı ürünler nelerdir ve bunları kendi riskleri açı-
sından nasıl değerlendirebilirler? Yine reel sektör açısından sermaye ve
borçluluk oranının yüksek olması dikkat edilmesi gereken ayrı bir nokta.
Açık pozisyondan dolayı kur riski taşıyorlar ve kayıt düzeninde aksamalar
var. Kurumsallaşmada güçlükler yaşayabiliyorlar. Reel sektörün ne yapma-
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sı gerekiyor böyle bir dönemde? Öncelikle reel sektörün de kendi içinde
yaptığı her işte riskini tanımlaması gerektiğini, yani riskini öncelikle bilmesi
gerektiğini düşünüyorum. İşlerini de risk boyutunu dikkate alarak yapılandır-
ması gerektiğini düşünüyorum.

Bunun dışında yine piyasa ürünlerini ve enstrümanlarını anlaması ve
bunları işinde nasıl kullanabileceğini öğrenmesi, risk yönetimini bir kültür
olarak kurum içersinde yerleştirmesi ve yine buna uygun risk yönetiminde
uzmanlaşmış bir kadro oluşturmak için insan kaynağına yatırım yapması,
teknolojiye yatırım yapması yararlı olacaktır. Aslında risk yönetimi stratejik
iş planlarının içinde olmalı ve bu konuda en üst derecede sorumlu taraf şir-
ketin sahibi ve/veya üst düzey yöneticileri olmalı görüşündeyim.

Bunun dışında tabi yine muhasebe altyapısının uluslar arası standartla-
ra uyumlandırılması ve doğru, zamanında raporlama, şeffaf bilgi akışı da
önemli. Aynı şekilde finans kesimiyle de iyi bir iletişim içersinde olmak önü-
müzdeki dönem reel sektörün çalışması gereken alanlar diye düşünüyo-
rum.

Son olarak Supervisors Group - sekiz ulusal denetim otoritesinin on bir
finansal kuruluş üzerinde yaptığı bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Mart
2008’de yayınlandı. Belki birçoğunuz okumuşunuzdur. İyi bir rapor olduğu
için sonuçlarını özet olarak sizinle paylaşmak istedim. Grup çalışmayı on bir
banka çerçevesinde yaptığı için çalışma kısıtlı olabilir, daha fazla bankayla
yapmak gerekebilir. Muhtemelen de çalışmayı tekrarlayacaklar. Çalışmada
bu krizleri çok fazla etki almadan atlatan kuruluşların nasıl risk yönetimi
yaptıklarını incelemişler. Bir kere bu kuruluşlarda riskler tanımlanmış ve et-
kin analiz/ölçüm yöntemlerini kullanıyorlar. Üst yönetim iş kolları ve kontrol
birimleri arasında sağlam iletişim ve koordinasyon var. Karmaşık enstrü-
manların değerlendirmesi ile ilgili esnek ve takip edilebilir süreçler geliştir-
mişler. Bilgi veren, işler ile uyumlu risk ölçümü yönetimi ve raporlama sis-
temleri yerleştirmişler. Güçlü içsel riske dayalı fiyatlama süreçleri bulunuyor.
Riske değişik bakış açıları geliştiren ölçüm araçlarını bir arada kullanıyorlar.
Likidite riskine karşı acil durum planları var. Riske maruz değer gibi şarta
bağlı modellerin yanında stres testi ve senaryo analizi gibi şarta bağlı olma-
yan yöntemleri de mutlaka kullanıyorlar ve değerlendiriyorlar. Piyasa koşul-
larına hızlı uyum sağlayabilen ve esnek yapıda olan risk yönetim sistemle-
rine sahipler. Sonuçları da sıklıkla değerlendirip, gerekli aksiyonların ve ted-
birlerin zamanında alınmasını sağlıyorlar. Ve bu kuruluşlarda her şeyden
önemlisi bütün bu sonuçlar kurumun her seviyesi ile paylaşılıyor ve bir ara-
ya gelinip değerlendiriliyor. Sanırım riskleri en önemli değerlendirme yön-
temlerinden bir tanesi kurum içinde iyi bir iletişim ve koordinasyon. Teşek-
kür ederim.
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BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Ebru hanım bizde size teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki iki konuşma-

cımız finansal sektör dışında, bende ilk kez risk yönetimiyle ilgili bu sektör-
lerin değerlendirmesini dinleyeceğim. Ama izin verirseniz yine risk yönetici-
liği ile ilgili bir fıkra anlatayayım. İki önemli risk yöneticisi var. Risk yönetimi
direktörü ve risk yönetimi müdürü. Bir hikaye anlatırlar, ilk defa kıtalararası
uçacak bir öğretim üyesi kendisi istatistikçi, uçağa binmekten çok korkuyor
çünkü uçakta bombalı bir terörist olma ihtimalinden korkuyor. Araştırıyor,
daha önceki uçak olaylarında bombalı bir terörist olma ihtimalini binde bir
buluyor. Çok ihtiyatlı birisi olduğu için aynı anda iki tane bombalı terörist ol-
ma ihtimalini araştırıyor, hesaplıyor yüz binde bir çıkıyor. İhtiyatlı olmasının
gerekçesiyle beraber riski daha da düşürmek için eline bir bomba alıp uça-
ğa biniyor. Dolayısıyla riski yönetmenin bu yönden yaklaşımı da var. Reel
sektörde acaba böyle mi yapılıyor sayın Dr. Tamer Saka bize Sabancı Hol-
ding’te ki uygulamalar açısından bir değerlendirme yapacak, buyurun lüt-
fen.
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DR. TAMER SAKA
Sabancı Holding Risk Yönetimi Direktörü

Yapacağım tespitler genel konularla ilgili ve açıkçası Sabancı Holding
uygulamasını burada anlatmayacağım..Risk yönetiminden veya şu anda
çok riskli bir ortamda olduğumuzdan bahsediyoruz ama, bence konuşulma-
sı gereken öncelikli konu, riskin tanımında uzlaşmaktır. Risk nedir, riskten
ne anlamamız gerekir? Arkasından tanımını yapmış olduğumuz riskin boyu-
tunu anlama şansımız var. Tabi biz riski tanımlarken hep şunu diyoruz. Şir-
ketlerimize karşı risk sadece tehdit demek değildir. Risk kendi bünyesinde
hem tehdidi hem fırsatı içeren bir kavramdır. Bundan ne demek istiyoruz,
akılı bir risk yönetimi şirket için fırsatları maksimize eden, tehditleri de mini-
mize eden bir süreçtir. Sadece olumsuzluklara, kötülüklere bakarak risk yö-
netimi yapılmayacağını düşünüyoruz. Tabi burada fırsatın veya tehdidin ne
olduğunun tanımlanmasının şirketin çok sağlıklı yapıyor olması gerekiyor.
Çünkü bir krizden bahsediyoruz, birçok bankayı etkilediğini görüyoruz. Bir
sonraki aşamada bunun reel sektöre yansıyacağı konusunda tereddüdü-
müz yok. Bizim açımızdan baktığımız zaman şu anda kayıp yazan banka-
lar zamanında bu pozisyondan ne kadar kazandı diye düşünmüyoruz. Aca-
ba şu anda karşı karşıya olduğu kayıplar onların ön gördüğü kayıplar mı o
çerçevede mi bu bankalar hareket ediyor, bunları şu anda bilmiyoruz. Ben-
ce şu anda eksik bilgiyle konuşuyoruz, tüm kamu oyu olarak baktığımız za-
man, bunları anlıyor ve görüyor olmamız lazım. Hatta sermayelerine ek ser-
maye koyuyor olacak duruma gelmesi dahi, o bankanın kötü yönetildiği an-
lamına gelmez.

Netice itibariyle eğer o sermayeler zamanında bu riskle ilgili alınan po-
zisyondan arzu ettiği kazancını sağlamışsa bu riski de göğüslemişse , şu
anda riskin gereğini yerine getiriyor olabilir. O yüzden bence her kurumun
kendi özelinde bu değerlendirmeleri yapmak daha sağlıklı sonuçlar vere-
cektir. Ama görünen odur ki bir sıkıntı vardır ve bu sıkıntının yarattığı prob-
lem devam etmektedir ve edecektir. Risk yönetimi açısından baktığınız za-
man gerek reel sektör olsun gerek finans sektörü olsun, hakikaten son de-
rece önemli tarihi günlerden geçiyor. Bize göre birçok ezberimizi artık unut-
mamız gereken bir döneme giriyoruz. Ekonomi varsayımları ekonomik teo-
remlerinin yeniden sorgulanması gereken yeniden yazılması gereken bir

57



süreç yaşayacağız diye düşünüyoruz. Bunu düşünmemizin sebebi alışıla-
gelmiş ekonomilerde gerek ülke otoritelerinin gerekse, şirketlerin kendi risk-
lerini yönetmek açısından daha geniş alanlarının olmasıdır. Maalesef artık
bu alanlar yavaş yavaş daralıyor. Bugün milyar dolarlar, yüz milyar dolarla-
rın iki kişinin, üç kişinin kararına bağlı olduğu fonlar ortaya çıkıyor. Bu fon-
ların Türkiye piyasalardaki derinliğini hepimiz biliyoruz. Türkiye’ye günlük
on milyar doların girip çıktığını düşünün, döviz piyasalarına borsaya, bunun
etkilerinin yönetilebiliyor olması ne artık lokal otoritenin ne de eskisi gibi o
ortamda iş yapan şirketlerin kontrolündedir ve yöneticilerinin kendi risklerini
yönetme şansları da azalmaktadır. O nedenle önümüzdeki dönemde IMF
dünya bankası veya yepyeni bir gurup, yepyeni bir otorite altında zannedi-
yorum ki merkezi global risk yönetim acenteleri kurumları, standartları ile
karşılaşıyor olacağız.

Bu çerçeveden bakıldığında bence Basel-II”nin uygulama sürecinde
sancılar yaşanacaktır. Basel-II nin değişen şartlar ve o değişen şartların
oluşturduğu noktada ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmadığı kanaatinde-
yim. Tabi ki bizi daha iyi yönetime itecek her türlü araç iyidir ama bence bu
noktada temel hedef değildir. Tartışma sürecine de baktığımız zaman geç-
mişte Basel-II amaç mıdır, yoksa araç mıdır, bana göre karışmış bir olgudur.
Ben Basel-II’yi olduğundan çok daha önem verilmiş bir kavram olarak görü-
yorum. Geldiğimiz aşamada da zaten bunun için şartlara uyum sağlaması,
gözden geçirilmesi gereken bir süreci olacak diye düşünüyorum.

Reel sektörde risk yönetimini finans sektörüyle karşılaştırdığımız zaman
son derece kötü durumda. Finans sektöründe şu anda bankalarımızda risk
yönetimi çalışmalarının belli bir noktaya geldiği hepimizce muhakkak ama
gördüğüm bazı eksiklik var. Bu eksiklik kurumsal risk yönetimi kavramının
bankalarımıza henüz girememiş olmasıdır. Şu anda değerlendirilmektedir
ve bir sonraki aşama bankanın tüm operasyonlarını, tüm süreçlerini içeren
entegre bir yaklaşımın yani risk yönetiminin banka operasyonlarının merke-
zine oturduğu bir risk yönetimi anlayışına geçiyor olmasıdır. Bu aşamaya
geçmek için bankalar hazırdır ama henüz bu aşamaya geçildiğini düşünmü-
yorum. Tabloya baktığımızda malesef reel sektörde durum çok daha kötü-
dür. Esasen ülke olarak kültürümüzde risk yönetimine çok yatkın değiliz.
Bunun getirdiği engeller vardır, insanımızda, girişimcimizde, iş yapan kişile-
rimizde risk yönetimine bakış açısı farklıdır. Bizim risk yönetimi anlayışımız
kriz yönetimidir, reel sektör tarafından baktığımızda risk yönetim dediğimiz
zaman aslında kriz yönetimini anlarız. Kriz yönetimini risk yönetimi olarak
biliriz.Bu yaklaşımdan mümkün mertebe yavaş yavaş uzaklaşıyor olmamız
gerekiyor. Geçmişe göre gelişme vardır. Şirketlerde bu konuyla ilgili yapı-
lanmalar başlamıştır. Bizim temsil ettiğimiz şirkette başta olmak üzere, reel
sektördeki şirketlerde bu konuya ilgi vardır. Bu konuyla ilgili yatırım yapma
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isteği olan ve yavaş yavaş yatırım yapan şirketler vardır ama gideceğimiz
yol burada da epey uzundur. Karamsar bir tablo çizmek istemem ama ge-
nel olarak ülke yönetiminden, regülasyon tarafından, şirket tarafından ve
sektör açısından baktığımızda tablo böyleyken risk yönetimi noktasında gi-
dilecek yerin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Risk yönetiminde iyi
olan, iyi olduğunu düşündüğümüz piyasalardaki ortaya çıkan tabloya baktı-
ğımızda büyük risklerle karşı karşıya olduğumuzu düşünmemek mümkün
değil. Şirketlerimizin karşı karşıya olduğu, Basel-II tarafında da biraz etkisiz
olduğu için o konuya değinmek istiyorum. Şirketlerdeki riski nasıl tanımla-
yacağız konusu bence önümüzdeki dönemde üzerinde fikir jimnastiği yap-
mamız gereken önemli bir konu. Çünkü ne dış denetim, ne regülasyon oto-
ritelerinin yapmış olduğu çalışmalar ne de rating konusu şu anda şirketlerin
karşı karşıya olduğu riskleri takip etmek, anlamak için yeterli araçlar değil,
bunun olmadığını da sonuçlarıyla görüyoruz.

Şirketin riskini anlamamız gerekiyor, örneğin hiçbir modelde açıklanma-
yan bakılmayan repitasyon riskinin nasıl yönetildiği çok önemli. İleriye dö-
nük olarak şirketin aldığı pozisyonların çok iyi analiz edilmesi gerekir. Şu an
itibariyle çok büyük bir şirkette bu anlamda baktığınız zaman mevcut du-
rumda bu tip çalışmaların ortaya çıkartılması nerdeyse mümkün değildir.
Eğer biz bu riski anlamazsak bunu Basel-II de nasıl uygulayacağız, nasıl
bankalar bunları derecelendirecek, fiyatlandıracak, buda çok önemlidir. Şir-
ketin bilançosunun sağlam olması o şirketin karşı karşıya olduğu risklerle il-
gili bize çok fazla bilgi verir ama yeterli derecede bilgi vermeyecektir. Örne-
ğin Arthur Andersen’in bilançosu çok kuvvetliydi. Repütasyon çok kuvvetliy-
di, yapısı çok kuvvetliydi. Ama üç ay içinde 85 bin kişinin çalıştığı 13 milyar
dolar cirosu olan bir şirket yok oldu, ortadan kalktı. Şimdi şirketin bu nokta-
da bilançosuna kredibilitesine bakarak sonuç almak sağlıklı olmayacaktır.
Bu noktada Basel-II in karşıtı kesinlikle değilim ama sistemin nasıl çalışaca-
ğını çok iyi anlamak gerekiyor. Tartışmayı açmak anlamında da son bir seg-
mentle bitirmek istiyorum. Bana göre ülke ekonomisinin çeşitli verilere göre
% 50 sinin kayıt dışında olduğu düşünülen bir ekonominin, yakın tarihte
bence Basel-II’nin bu halliyle bile uygulamasının mümkün olmadığı pratik
olarak kanaatindeyim. .

BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Teşekkür ederiz Tamer Saka. Onur Ümit Bey son konuşmacımız ama

ben kendisini fevkalade şanslı bir konuşmacı olarak görüyorum. Nedeni ise
şu; hakikaten son derece dikkatli ve konsantrasyonu hiç bozulmayan dinle-
yici kitlemiz var. Oysa bir başka konuşmacının son konuşmacı olduğunu
sandığı bir toplantıda bir tek dinleyici kalmış, çok güzel şeyler anlatmış an-
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latmış ama sabırla gidecek mi diye bakıyor o tek kişiye. Sonunda konuşma-
sını bitirmiş. Demiş ki; size çok teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediniz,
konuya verdiğiniz önemi gösteriyor. Ikına sıkıla öndeki tek kişi sizden son-
raki son konuşmacı benim, onun için buradayım demiş. Böylesine güzel bir
dinleyici gurubuna konuşmak hele hele sizin son konuşmacı olduğunuzu
düşünürsek önemli bir şans. Onur Ümit bey Doğuş Holding”in Risk Yöneti-
mi Müdürü. Kendisinden de yine finansal olmayan bir kurumun hem risk yö-
netimine hem de Tamer beyinde değindiği gibi Basel-II ye bakışını dinleye-
ceğiz. Buyurun.
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ONUR ÜMİT
Doğuş Holding Risk Yönetimi Müdürü

Teşekkürler sayın Başkan. Ümit ediyorum bu konuda size ışık tutaca-
ğım. Ben Tamer Bey’den sonra sözü almakta şanslıyım, çünkü biraz daha
fazla örneklere yer vermek ve spesifik kavramlardan ziyade pratik bir şekil-
de ne yapılabilir buna değinmek istiyorum. Bugün ben aslında risk yöneti-
minin başına bir kelime eklemek istiyorum. Kurumsal risk yönetimi. Tamer
bey entegre risk yönetimi derken aslında bunu da kastetti diye düşünüyo-
rum. Bugün biraz kurumsal risk yönetiminden bahsetmek istiyorum. Daha
sonra, vizyon ve hedeflerden ve Türkiye’deki reel sektördeki genel durum-
dan bahsedeceğim. Kurumsal risk yönetimine yaklaşımın nasıl yapılabile-
ceğini biraz anlatıp en nihayetinde yaratacağı katma değerlerle sunumumu
toparlamak istiyorum. Artış ve düşüş trendi gösteren birçok kavrama bugün
oldukça değinildi. Müşteriler bizlerden daha çok şey bekliyorlar. Belirsizlik-
ler daha çok arttı, rekabet daha çok arttı, düzenlemeler daha çok arttı. Bu-
na karşılık yatırımcının güveni daha azalıyor, global kaynaklar azalıyor. Bü-
tün bunlar, aslında risklerin yapısının değiştiğini gösteriyor bize. Şimdi biz
aslında Doğuş Grubu’nda, Doğuş Holding olarak risk yönetimi vizyonumuz-
da hedeflerimizi etkileyebilecek belirsizlikleri ortaya çıkartmak istiyoruz. Bi-
raz evvel Tamer Bey çok güzel söyledi, “riskin tanımını yapmalıyız” dedi,
bugün “sizi bir uçaktan aşağıya paraşütle mi atarsam, paraşütsüz mü atar-
sam daha riskli olur” diye sorarsam, aslında paraşütle atlamanızın daha
riskli olduğunu düşünmeliyiz, çünkü bu durumda paraşütün açılmama riski
var. Diğer durumda aslında hiçbir risk yok. Onun için biz de Doğuş Grubu
olarak hedeflerimizi etkileyebilecek belirsizlikleri çıkartmaya çalışıyoruz ve
bununla ilgili en iyi aksiyonları proaktif bir şekilde nasıl ortaya koyarız, nasıl
gerçekleştiririz buna bakmaya çalışıyoruz.

Tabii ki en nihayetinde de hissedar olarak, hissedarın risk alma isteğiyle
yapılan işler uyumlu mu bunu gözetmek hedefimiz. Çünkü sonuçta hisse-
dar, şirketlere birtakım varlıklarını kullanması için ödünç veriyor. Mesela si-
zin satış müdürünüz aslında sizin itibarınızı zedeleyecek şekilde, belki sa-
tışları maksimize etmek adına birtakım faaliyetlerde bulunabilir, evet yıl so-
nunda da istediği satışları gerçekleştirmiş olabilir ama aslında bu arada si-
zin itibarınızı riske etmiştir. Holding risk yönetimi olarak biz biraz da burada-
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ki dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bölüm olarak ana hedefimiz; aslında bir
erken uyarı sistemi oluşturarak, gerektiğinde bayrak kaldırabilmek. Diğer
hedeflerimiz; gerektiğinde şirketlerimize almaları yönünde tavsiye ettiğimiz
aksiyonlarda danışmanlık verebilmek, üst yönetime sürekli bir raporlama
yapabilmek ve özellikle iş geliştirme başta olmak üzere çeşitli alanlarda risk
analizleri yaparak destek fonksiyonu olmak.

Ben risk yönetiminin aslında çok iyi bir üst yönetim aracı olduğunu düşü-
nüyorum. Yani karar alma süreçlerine destek veren bir fonksiyonumuz var
bizim. Şimdi Türkiye’de reel sektördeki genel duruma baktığımız zaman sa-
dece belirli risklere odaklanıldığını görüyoruz. Biraz sonra bunu biraz daha
açacağım. Benim en çok gördüğüm sıkıntı; risk yönetiminin sigortayla eşde-
ğer görülmesi, aslında risk yönetimi tamamen sigortayla iç içe olmakla be-
raber ayrıldığı birçok nokta var. Ve en fazla gördüğüm kavram karmaşala-
rından birisi de bankacılıktaki risk yönetimiyle karıştırılması. Şimdi burada
kastettiğimi biraz daha açacağım. Bakın, kurumsal risk yönetiminde bugün
konuşulan birçok risk, örneğin piyasa riski, pazar riski, kur riski, faiz riski gi-
bi kavramlardır. Bununla beraber esasında kurumsal risk yönetimi dediği-
miz zaman bu kapsama giren çok daha farklı risklerden de bahsedilebilir .
Şöyle açıklayabilirim; bizim benimsediğimiz modelde dış çevre, süreç ve
karar alma diye üç tane fonksiyonun altında toplanan riskler var. Bugün si-
zin bulunduğunuz binanın inşaatı kötü bir çimentodan yapılmışsa sizin bir
deprem riskiniz de vardır mesela ve bu bir dış çevre riski olarak öne çıkar.
Belki deprem riski sizin üzerinizde çok fazla yapabileceğiniz bir şey değil
ama bu riske maruz kalmadığınızı göstermiyor ve kurumsal risk yönetimini
ben finansal risk yönetiminden en çok burada ayırıyorum. Bu tür kavramlar
kurumsal risk yönetiminde işin içine giriyor. Süreç riskleri zaten sizin kendi
yaptığınız işleri en çok ilgilendiriyor. Bu konuya Tamer Bey de biraz değin-
di. Ben birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Mesela sizin kanal etkin-
liğiniz, sizin döngü süreniz, pazara bir ürünü ne kadar zamanda ve ne ka-
dar doğru adette sürdüğünüz gibi konular aslında yine sizin risklerinizi gös-
teriyor. Son olarak karar alma bilgisi risklerinde de keza bir işe girelim mi,
girmeyelim mi, burada bir yatırım yapalım mı, yapmayalım mı, elimizdeki
muhasebesel raporlar doğru mu, değil mi gibi sorulara yanıt arıyoruz. Bütün
bunlar aslında şirketin karşı karşıya kaldığı riskler. Kurumsal risk yönetimi-
ni şirketin tüm fonksiyonlarını kapsayacak şekilde yapmak ve biraz evvel
bahsettiğim riskleri de kapsayacak şekilde yapmak lazım gerektiğini düşü-
nüyoruz. Bugün insan kaynaklarında çalışanların memnuniyetsizliği de as-
lında o şirket için bir risktir. Ya da yetiştirdiğiniz bir personel bir anda ayrıl-
maya karar verirse ve siz, onun yerine gelecek insanları yetiştirememiş du-
rumda iseniz, bir anda işinizin kesintiye uğrama riski ile karşı karşıyasınız
demektir.
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Burada benim altını çizmek istedim diğer bir konu, üst düzey sahiplilik ve
sorumluluğun hakikaten kurumsal risk yönetiminde önemli olduğudur. Çok
fazla yukarıdan aşağıya baskı ile, yani politikalar ve prosedürler yayınlaya-
rak bu sürecin verimli ilerlemeyeceği kanısındayız. Burada üst yönetimin bu
desteği göstermesi şart. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Nasıl bir yapısı var
pratikte risk yönetiminin? İçimizde otomotiv sektöründen tanıdığım arkadaş-
lar var ve mesela bir tane örnek vermek istiyorum. Avrupa’da otomotiv sek-
törünün blok muafiyetinden çıkarılması gündemde biliyorsunuz. Şimdi bu
aslında bir risk değil, kesin bir gerçek, yani Avrupa’da otomotiv sektöründe
blok muafiyeti kaldırılıyor. Şimdi bu sizin için bir sebep (driver), aslında si-
zin riskiniz otomotivde blok muafiyetinin kaldırılmasından dolayı elinizdeki
bayilerin başka markalara geçmesi, sizin satışlarınızın ve pazar payınızın
düşmesi gibi konular. Bunun da size finansal etkileri olabilir, operasyonel et-
kileri olabilir, birçok etkisi olabilir. Ve siz bunun karşısında ne gibi aksiyonlar
alabilirsiniz? Süreç olarak baktığınız zaman Doğuş Grubu’nda risk yöneti-
mini bu şekilde oturtmaya ve ilerletmeye çalışıyoruz. Yani, sebebi bulmaya
çalışıyoruz, olabilecek risk nedir, bize yüklediği etki nedir ve karşısında biz
ne yapabiliriz? Mutlaka görmüş olanlarınız vardır, burada size bir “risk heat
map” göstermek istiyorum, yani bir risk ısı haritası. Bu haritanın ben özellik-
le üst düzey yönetim raporlama yaparken pratikte de kullanılabilir olduğunu
düşünüyorum. Ve bu her şirkette farklı bir şekilde yapılabilecektir. Riski biz
en nihayetinde iki açıdan ele almaya çalışıyoruz. Bir, bu riskin gerçekleşme
ihtimali nedir? Biz bunu bu modelde yatay eksene oturtmaya çalışıyoruz,
nadirden neredeyse kesine kadar. Tabi buradaki olasılıklar her şirket için
farklı olacaktır. Diğer eksende, potansiyel etkisini inceliyoruz. Baktığınızda
ihmal edilebilir de bir risk olabilir, kritik bir riskte olabilir. Bu analizde yine gö-
receli bir kavramdır. Benim için 100 bin lira önemlidir, sizin şirketiniz için 1
milyon dolar önemlidir. Veya benim için hakkımda 100 tane dava açılması
çok büyük bir problem olmayabilir, ancak sizin için 5 tane davanın bile açıl-
ması şirketinizde farklı etkiler yaratabilir. Bunlar göreceli kavramlar ama en
nihayetinde böyle baktığınız zaman riskleri de bir haritaya oturtup öncelik-
lendirebiliyorsunuz. En nihayetinde kırmızı bölgeye düşen risklerle ilgili ak-
siyonlar alınması bizim için daha öncelikli oluyor.

Son olarak, etkin bir kurumsal risk yönetimi organizasyonel yapısının na-
sıl olması gerekir ve bu iş pratiğe nasıl dökülebilir ona değinmek istiyorum.
Risk yönetimi icranın bir organıdır. Yani Genel Müdür’ün veya CEO’nun as-
lında bir destek fonksiyonudur. Bu yüzden direk raporlama kanalı CEO ve-
ya Genel Müdür olmak durumundadır. Bundan bağımsız olarak yönetim ku-
rulu üyelerinden de oluşan bir risk komitesi olması aslında bu politika ve
prosedürlerin yayınlanması sürecinde üst yönetimin konuya olan desteğini
gösterecektir. Bunun altında da şirketlerde birer risk yöneticisinin olması
hem iletişimi sağlamak adına, hem de şirkete destek olabilecek kadronun
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oluşturulması anlamında önemli olacaktır. Burada farkındaysanız denetim
ve risk fonksiyonlarını ayırıyoruz. Denetim bizim bakış açımızda aslında
gerçekleşmiş ve geçmişte olan olaylara bakmakla beraber risk yönetimi ile-
ride olabilecek olaylara bakmaya çalışıyor. Ve birbirlerini de besleyen de-
partmanlar olduğunu düşünüyorum. Sonuçta amaç denetim bölümünü risk
yönetiminin bulduğu riskleri denetlemeye yönlendirebilmek. Denetimden çı-
kan raporlara göre de risk yönetiminin aksiyonları takip etmesi çok daha
sağlıklı bir yapı oluşturuyor. Kurumsal Risk yönetiminin yaratacağı katma
değer zaten bugün de sık sık gündeme geldi. Ben burada en fazla riskli du-
rumlarda uğranan kayıplarda yaşanan azalmayı ön plana çıkartmak istiyo-
rum. Sunumumu burada bitirirken, dinlediğiniz ve katılımınız için teşekkür
ediyorum.
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PANEL
SORU-CEVAP

BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Bizde teşekkür ederiz. Değerli konuklar haftanın son günü ve bugünün

son saatlerinde, çalışma saatlerinin son saatlerinde gerçekten son derece
keyifli bir toplantı yaptığımızı düşünüyorum.

Konuşmacılarımızdan Rıdvan Bey, sermaye yeterliliğinin doğru ölçülme-
si için risklerin doğru yönetilmesi ve doğru ölçülmesinin öneminden bahset-
ti. Ayşe hanım, derecelendirme kuruluşlarının, kurumların faaliyetlerine gö-
re farklı yöntemler izlediklerini ama Basel-II kapsamında özellikle denetim
otoritesinin farklı risklere ve sermaye yeterliliğine ayrılması gerektiğini söy-
ledi. Ebru hanım, risk algılamasının önemli ölçüde arttığını, öte yandan risk
yönetiminde de özellikle bankalar açısından çok önemli yatırımlar yapıldığı-
nı ve iyileşme olduğunu söyledi. Ve önümüzdeki dönemde piyasa riski, liki-
dite riski dolayısıyla sermayenin yönetiminin fevkalade önemli hale geldiği-
ni anlattı. Basel-II ile ilgili söylediği ise, Basel-II nin ülke ve sektör ihtiyaçla-
rı dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Tamer bey, risk yöneti-
mine yeni bir tanım veya tanım ortaklığı getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu
konuda aynı kavramları konuşup farklı sonuçlara gidebiliyormuyuz tehlike-
sini azaltmak gerekir dedi. Kazanç ve tehditleri de bir arada içerdiğini risk
yönetiminin, küresel ve uluslararası yapıdaki gelişmeler dikkate alınarak
Basel-II ile ilgili kapsama alanının genişletilmesi, hatta yeniden gözden ge-
çirilmesini söyledi ve en önemli vurgusu ise, kayıt dışının bu kadar yüksek
olduğu bir ülkede Basel-II yi uygulamanın zorluğundan bahsetti. Ben Onur
beyi risk yönetimini çok ciddi bir araç olarak kullanmakta olduklarını gör-
düm. Bir risk yönetimi arkadaşlığı yapıyorlar kurumlarında ve böylelikle he-
defi etkileyebilecek belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını, hatta or-
taya çıkabilecek zararları en düşük noktaya getirmek istediklerini söylüyor.
Bir erken uyarı modeli halinde bunu kullandıklarını söylüyor. Ve yönetiminin
de bu yönde ciddi bir destek olduğunu anlattığını söylüyor ki, çok güzel çok
olumlu gelişmeler bunlar.

Soruları size açmadan önce, aynı kavramları konuştuğumuz halde fark-
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lı sonuçlar çıkarabilir miyiz. Aynı kavramlarla konuşup, farklı sonuçlara git-
memek açısından Tamer beyin getirdiği tanım çok önemli. Hepimiz riski
doğru tanımlıyor muyuz ve doğru algılıyor muyuz deyip hatta hayatımız hep
riskle iç içe ve tabi bunların yönetilmesiyle ilgili becerileri geliştirmekte bizim
elimizde. Unutmayalım hem reel sektör, hem de bankacılık için risk üçüncü
boyuttur. Üçüncü boyut ise gelecek. Risk alma demek bir ülkenin ne finan-
sal sektörünün nede reel sektörünün gelişmesini destekler. Oysa risk al ve
iyi yönet kavramları önemli. O nedenle gerek otoritemizin gerek bankaları-
mızın gerekse banka dışı kurumlarımızın yöneteceği riskleri alması yada al-
dığı riskleri yönetmesi beklenen bir gelişme olmalı.

Sorusu olan dinleyicilerimiz varsa kime yönlendiriyorlarsa lütfen sorula-
rını sorsunlar. Korsan tebliğ olmasın lütfen, mümkün olduğu kadar kısa ve
anlaşılabilir bir soru olsun. Buyurun lütfen.

AV. DR. MURTEZA ZENGİN
İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim. Aynı zamanda avu-

katlık yapıyorum, riskin ne olduğunu az çok biliyoruz. Ben Tamer beye sor-
mak istiyorum. En büyük risk nedir acaba, yani riskler sıralaması yapılırsa
bir firmanın veyahut kuruluşun, bankanın da olabilir, en büyük riski ne ola-
rak düşünüyorlar, teşekkür ederim.

BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Tamer bey şanslısınız. En büyük riskler sıralaması nedir diye sorulmadı,

en büyük riski soruyor. Bir cevap lütfen. Teşekkürler.
DR. TAMER SAKA
Ben bunu bir soruyla cevaplandırayım, kim için en büyük risk. Risk he-

pimizin birey olarak ve kurumlarında geçmiş tecrübelerinden şekillenen bir
unsur. Benim için çok önemli bir risk, sizin için az bir risk olabilir. Keza şir-
ketler içinde öyle. Bir şirket için çok büyük risk olan bir konu, diğer bir şirket
için fırsat olarak görülüyor olabilir. Her kurum için risk farklıdır, her bireyin
riski farklıdır.Ülke için sorarsanız o başkadır. Benim görüşüm bir başkasın-
dan farklı olur. O yüzden çok spesifik bir cevap soruya veremeyeceğim ku-
sura bakmayın.

KUTLU MERİH
İyi tanımlanmamış kavramlardan bizler pek hoşlanmayız. Bu bütün top-

lantıda riski iyi tanımlayamadık gibi geldi. Tamer bey tanımlayalım dedi ama
tanımlamadı. Benim kanaatim şöyle, eğer riski tartışacaksak, bu ortamda
tartışacaksak, tartışmamız gereken ve yönetilmesi gereken risk karşımıza
bir takım olarak çıkıyor. Yani risk diye teknik bir kavram yok. Bir risk kompo-
zisyonu, bir risk kompleksi var, onu iyi tanımlamazsak nasıl yöneteceğimiz
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hakkında çok ciddi şeyler söyleyemeyiz gibi geldi. Bu birinci sorum, yani
böyle bir tanım var mı, burada anlaşabileceğimiz bir tanım var mı?. Kim ta-
nımlayacak, nasıl tanımlayacak. Eğer tanımlarsak 400 sayfalık bir kitap ge-
rektirir gibi geliyor bana riskin tanımı.

İkinci bir sorum var. Tabi kim tanımlayacaksa, ona soruyorum bu soruyu.
İlginç bir şey. Rıdvan Beyde zannedersem Ebru hanımda bir grafik risklerin
dağılımını gösterdi ve çok romantik geldi o dağılım bana. Gözle baktığımız
zaman o tip riskli olayların dağılımı biraz tombul kuyruklu dediğimiz şeyler
oluyor. Yani minimal ve maksimal olaylar sandığımız kadar küçük ihtimalli
değiller. Bunu biz depremlerden biliyoruz. Depremlerde biliyorsunuz richter
ölçeğidir ve büyük depremle küçük deprem arasında çok ihtimalli fark yok-
tur, yani her birisi her an olabilir. Onun için o şeyi soracağım, o dağılım em-
prik mi hani bir araştırmadan yahutta, bir risk yönetiminin kullandığı rutin bir
dağılım mı, yoksa öyle bir dağılımı tanımlamamız ve bulmamız mı gereki-
yor. teşekkür ederim.

BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Risk tanımı konusunda en çok bilinen yada üzerinde uzlaşılan tanımla il-

gili konuşmacılarımızdan söz almak isteyen olur mu.
ONUR ÜMİT
Riskin ne olduğu konusunda aslında çok kısa bir tane tanım var, “etkisi

olan belirsizlik” yani “uncertainty that matters” diyor Amerikalı yöneticiler.
Her belirsizlik bir risk yaratmıyor, sizin hedeflerinize etkisi olan belirsizlikler
risk unsuru oluyor. Riskin en sade tanımı bence bu.

BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Risk nedir diye tanımı var. Orada da ben bir parça etki yapayım. Belir-

sizlik olayların ortaya çıkma ihtimalinin bilinmediği bir durum. Risk ise, olay-
ların ortaya çıkma ihtimalinin bilindiği ve bu ihtimallere göre kazanç ve ka-
yıpların hesaplanabildiği bir durumdur diyor kitaplar.

AYŞE BOTAN BERKER
Bende benzer bir şey söyleyecektim. Kazanç kayıp hani onu da serma-

yeyi kaybetme ve daha çok bizim bakış açımızla birlikte sermayeden ne ke-
der kayıp olabilecek yani bu tür belirsizlikler karşısında.

DR. TAMER SAKA
Mesela farklı bir şey söyleyeyim. Uzlaşının ne kadar zor olduğu burada

ortaya çıksın. Biz riski iş sonuçlarına olan etkisine göre değerlendiriyoruz.
Yani iş sonuçlarına etkisi olacak veya fırsat yaratacak her türlü olay ve un-
suru biz de risk olarak görüyoruz.
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EBRU OGAN
Benim daha çok kendimi yakın bulduğum tanım, ekonomik kayıp veya

gelirdeki dalgalanma, artı yada eksi yöndeki kuyruğun iki tarafı da değil as-
lında

BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Gördüğünüz gibi aynı kavramdan farklı sonuçlar çıkartabiliyoruz. Rıdvan

bey ve ebru hanıma ikinci soru var. Sizlere yönelik.
DR. TAMER SAKA
Yakalayamamış olmamız gayet doğal. Çünkü örnek olarak verilen ben-

zer bir model bizde de var. Bizim risk modelimizde birinci derecede risk di-
ye tanımladığımız yaklaşık 70 e yakın risk var. Şimdi onun altına bir aşama
daha indiğimiz zaman, bu sayı 500’lere çıkıyor. Bunu daha da arttırmak
mümkün ama soruyu ben şöyle anlamıştım sorunuzu, genel olarak risk ne-
dir? Spesifik olarak her riskin tanımı, her şirket için oturulup üzerinde kafa
yorulması gereken, o şirketin durumuna, insan kaynağına, iş yapısına, büt-
çesine, hedefine göre tanımlanması gereken bir unsur. Her şirketin risk ta-
nımı, ana riski farklıdır. Ne anlarız tanımı eş olabilir ama onun bir adım son-
rasında o kredi riskini ben nasıl ölçerim, hangi yöntemde ölçerim, o yönte-
mi nasıl yorumlarım, nasıl raporlarım bütün bunlar şirketin ihtiyaçlarına gö-
re değişiyor. O yüzden tek bir tanım bulmak zor.

BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
İzin verirseniz karşılıklı konuşmaya dönüştürmeyelim. Demek ki bir kere

uzlaştığımız konu ortak bir tanım yapılmasının zor olduğu. İkincisi nerden
baktığınıza ve nerde durduğunuza da çok bağımlı. Ama ortak bir tanımı yok
hakikaten literatürde de yok. O nedenle ikinci sorunun cevabını almak için,
ama Ahmet hocam not alıyor, galiba bir sonraki seminer risk nedir, nasıl ta-
nımlanır üzerine.

KUTLU MERİH
Ben son bir şey söyleyeyim hocam, çok boyutlu olduğunda anlaştık.

En az üç boyutu var, ekonomik, politik ve operasyonel boyutları var. O bo-
yutlarda çoğalıyor, demek ki çok boyutlu bir olay ve önce hangi boyutlar-
da bizim riskimiz bizi ilgilendiriyor onun üzerine konuşmak gerekiyor. yani
bankada farklı bir boyut, reel sektörde mesela otomotivde farklı olabilir.
Onun için tanımlamamız lazım önce. Tanımlamadan çok riskten bahsettik,
o da beni biraz tedirgin etti. Onun için müdahale etim. Çok teşekkür edi-
yorum.
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BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Biz teşekkür ederiz. Ama hala ikinci soruya yanıt arıyoruz. Buyurun Rıd-

van bey.
DR. RIDVAN ÇABUKEL
Burada gösterdiğimiz şey daha çok empirik olmayan dağılım anlamında,

normal beta dağılım olarak hatırladığım. Normal dağılım anlamında ki tam
normal dağılım değil bu. yok normal dağılım doğru ama empirik olarakta ba-
zı keylere mesela bir çok büyük bir örneklemin olduğu durumda bunu em-
pirik olarakta ölçmeniz mümkün.

EBRU OGAN
Rıdvan beye katılıyorum, sunumumda yoktu Ayşe hanımın sunumunda

olabilir. Fakat şunu cevap olarak söyleyeyim. Aslında gerçek veri üzerinden
çıkarak bir dağılım yapmak daha doğru tabi, yani normal dağılımı piyasa ris-
ki tarafında daha çok kabul ediyoruz ama kredi ve operasyonel risklerde bu
pek mümkün değil.

COŞKUN KILIÇ – ZİRAAT BANKASI
Rıdvan beye sormak istiyorum. 26 bankada kamuca üstlenilen riskte pi-

yasaya bırakılsaydı alternatif ekonominin yükleneceği risk ne olurdu. Böyle
bir çalışma yapıldı mı? Teşekkür ederim.

DR. RIDVAN ÇABUKEL
Açıkçası bunu tahmin etmek gerçekten çok güç. Şuanda Amerika’da ya-

şanan krizin boyutuna baktığınız zaman, ne kadar Merkez Bankacılığı an-
lamında ne kadar para verildiğine bakın, meblağ şuanda kestirilemiyor.
Muhtemelen 200 milyarı geçtiğini tahmin ediyorum. Avrupa’da bundan üç,
dört ay önce yaklaşık 500 milyar Euro’ydu bu rakam. İngiltere için baktığı-
mızda sadece Northern Rock krizinde İngiltere merkez bankasının koymuş
olduğu para 50 milyar dolar. Yani bu anlamda piyasaya bırakılabilecek pek
bir şey değil bu ve bu anlamda yüklenmemiz gerekiyordu. Yok, yapılabile-
cek bir şey değil. Arjantin’de benzer bir kriz oldu, piyasaya bırakıldı diyebi-
liriz Arjantin krizinde, hala Arjantin’deki bankacılık sisteminin tekrar rehabi-
lite olması mümkün olmadı.

BAŞKAN: DOÇ. DR. EKREM KESKİN
Arjantin ilginçtir. Arjantin 1970’li yıllarda İngiltere’ye kafa tutan bir ülkey-

di. Bugün dünya siyasetinde ve ekonomisinde görünen bir ülke değil. ilginç
bir örnek. Evet, soru var mı salondan, galiba yok.

Değerli konuklar, bugün bizlerle birlikte oldunuz, zamanınızı bizimle ge-
çirdiniz. Umarım, hepimiz için faydalı bir toplantı olmuştur. Birkaç kişiye te-
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şekkür edelim. Öncelikle konuşmacılarımıza teşekkür ederim. Bize birikim-
lerini, deneyimlerini ve yapmakta oldukları işlerle ilgili bilgileri aktardılar ve
son derecede açıktılar bu konuda bilgileri sunmakta. Zamana da galiba dik-
katle uyduk. İkincisi, bu toplantıyı düzenleyen İktisadi Araştırmalar Vakfı’na
çok teşekkür ederim. Üçüncüsü de, sizlere, sabırla dinlediniz ve hatta çok
önemli olumlu katkılarda sağladınız. O nedenle hepimizi, benimle beraber
olmaya ve katılmaya davet ediyorum. Belki kendimizi alkışlamak için. Çok
sağ olun, bir ufak anekdotla bitirmek istiyorum. Umarım içinizde vardır, çün-
kü çok sevdiğim renkli kişilikler. Rizeli, Bayburtlu ve Oflu arkadaş bina yap-
manın son derece riskli olduğu bir yerde inşaat yapıyorlar. Bayburtlu keres-
tesiyle katılıyor, Rizeli demiriyle, Oflu ise çimentosuyla. Akşam betonu attık-
tan sonra yatıyorlar kurusun diye. Sabah kalkıyorlar ki bina çökmüş. Bay-
burtlu dizlerine vuruyor, ağlıyor, gitti keresteciklerim diye, binanın altında
kalmış. Rizeli, gitti biriktirdiğim paralar, demirler diye kenarda ağlıyor. Oflu
ise gayet sakin, ona soruyorlar sen niye üzülmüyorsun, iyi ki diyor çimento-
yu koymamışım. Risk yönetimine çok dikkatli ve çok hassas bakmak lazım.
Eğer hepimiz bir şeyler koyar ve ona rağmen ortaya çıkabilecek olay karşı-
sında durursak hiç olmazsa yaptığımız işle ilgili avunma şansına sahip olu-
ruz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum, teşekkür ediyorum.
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