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“Hoppala bu da nereden çıktı?”
demeyin. Yerel yönetimlerin tutumları
nedeniyle binlerce sorunları duran şehirlerimiz varken, ‘onları bırak dağlara
bak’ diye düşünebilir misiniz? Osmanlı
döneminde ‘yıldız’ kelimesi nasıl yasaklanıyordu ise şimdi de ‘dağ’ kelime-

sinden çekinir olduk sanki… Ancak
Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman
yaptığı önemli çalışmalarla bizlerin
gözünü dağlara çevirdi. Çevre bilinci
konusunda hassas çalışmalar yapan;
bu konuda başta İzmir Büyükşehir
Belediyesi olmak üzere belediyecilere çevre ve demokrasi konusunda
eğitimler veren Prof. Dr. Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve
İdari İlimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları
Ana Bilim Dalı Başkanı. Geçtiğimiz
günlerde çevresindekilerle bir araya
gelerek Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi Kulübü’nü kur-

dular. Başkanlığa ise Prof. Dr. Zerrin
Karaman seçildi. Peki günümüzde bu
kulüp ne işe yarar diye sorduğumuzda
kendilerinden öğrendiğimiz kadarıyla
kulübün misyonu şöyle açıklanıyor:
Derneğin Misyonu: Dağlık alanlarda
ve etkisi altındaki kıyı ve kırsal bölgelerde küresel sürdürülebilir kalkınmayı
sağlamak, yerleşik halkın yaşam kalitesini artırmak, mevcut doğal kaynakların
bitki örtüsü(flora), hayvan türleri(fauna)
gibi ekolojik yaşamın aurasının bütünleşikliğine özen gösterilmesinde yapıcı ve
yol gösterici rol oynamaktır.
Derneğin Vizyonu: Dağlık alanlarda
yaşayan nüfusun sosyal ve ekonomik

yaşam koşullarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ile dağ eko-sisteminin korunması ve katılımcı bir anlayışla akılcı
yönetilmesi hususunda ulusal ve uluslar
arası düzeyde etkin bir rol oynamaktır.
Kulübün bünyesinde çok değerli
isimler yer alıyor. Genel sekreterlikte
araştırma görevlisi Yakup Özkaya; üyeler arasında ise Prof. Dr Ömür Nezcan
Timurcandaş Özmen, Rezzan Selçuk,
Yunus Emre Özer, Seza Yorulmaz ve
Özer Urgancı yer alıyor.
Yerel yönetim konusu ortaya atıldığında ilk akla gelen Prof. Zerrin Toprak
Karaman’dır. Bu nedenle hocanın işi de

Çin ESBAŞ’ı pürdikkat izledi K
Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ’ın, Dünya Serbest Bölgeler içinde örnek gösterilmesi Çinlilerin de dikkatini
çekti. Çinliler, İzmir’de düzenlenen konferansa iştirak ederek ESBAŞ’ın çalışmalarını mercek altına aldı.
H.Merkezi/ E.Çözüm
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konomi Bakanlığı himayesinde 13.
Dünya Serbest Bölgeler Konferansı
Ege Serbest Bölgesi’nde yapıldı.
Çin’den Dubai’ye, Amerika’dan İtalya’ya
kadar 32 farklı ülkeden siyasetçi, teknokrat,
bürokrat ve yatırımcı katıldı. 300’ü aşkın
temsilcinin katıldığı toplantıda ESBAŞ adeta gövde gösterisi yaptı. Konferansa en çok
ilgi gösteren ülke ise en kalabalık katılımcı
ile gelen Çin oldu.
EKONOMİDE HAVA AÇIK

Dünya Serbest Bölgeler Konvansiyonu Başkanı Graham Mather, geçtiğimiz
günlerde Çin’de yaptığı temaslardan sonra
ESBAŞ’a gelerek konvansiyona katıldı.
Mather, ESBAŞ’ın çok mükemmel bir yönetimde olduğunu söyleyerek Çin ile mukayese edildiğinde Çin’e ESBAŞ’ı örnek gösterdiğini söyledi. Mather topantıda yaptığı
konuşmasına şöyle devam etti: “Dünyadaki
ekonomik iklimde havanın açtığı ve beklentilerin iyimser olduğunu söyleyebiliriz.
Küçük adımlarla
da olsa ekonomide
bir toparlanma var
bu durum dünya
serbest bölgelerini de etkiliyor.
Çin Şangay’da
pilot bir serbest
ticaret bölgesi
kuruldu. Kuzey
Kore serbest bölge
kurma ve yatırımcılara avantajlar
sunma kararı aldı.
ESBAŞ’ta ki zirve
sayesinde yeni serbest bölgelere deneyimlerimizi aktarma fırsatı bulacağız. Şimdiye
kadar ortam serbest bölgeler için hiç bu
kadar önemli olmamıştı” dedi.
İSTİHDAM SAYISI ARTIYOR
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler
Genel Müdürü Uğur Öztürk de serbest bölgelerin dünya ekonomisinde giderek artan
bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak serbest bölgelerdeki ticaret hacminde ilk sırayı
Ege Serbest Bölgesi’nin aldığını, serbest
bölgelerdeki istihdam sayısının 57 bin 88’e
ulaştığını belirtti.

300’ü aşkın serbest bölge delegesinin
katıldığı toplantıda ESBAŞ Yönetim Kurulu
üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da bir konuşma yaparak şunları söyledi: “16 çeyrektir
kesintisiz büyümesini sürdüren Türkiye’nin
yabancı yatırımlar için fırsatlar sunuyor.
Cari açık gibi risklere karşın Türkiye daha
iyi durumdadır. Türkiye ve İzmir şu an yatırım cenneti. Risk olmadan yatırım yapılabilecek bir ülke ve kenttesiniz. ESBAŞ modeli
dünyaya bir örnektir” dedi.
AÇIK ARA LİDERİZ
ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr.
Faruk Güler, ESBAŞ’ın ticaret hacmi sınırlamasında
da Türkiye’deki
serbest bölgeler
arasında açık ara
lider olduğunu
kaydederek şunları
söyledi: “Serbest
bölgeler ülkelerin ekonomisini
büyütürken, yeni
pazarlar oluşmasına da katkı
sağlıyor. ABD,
İtalya, Kore gibi gelişmiş ülkeler de serbest
bölgelerin sağladığı yatırım avantajlarından
istifade edebilmek için bu modeli uygulamaya başladı. Serbest bölgeler, önümüzdeki süreçte daha da önem kazanacak.” Türkiye’de
1987’lerde oluşturulmaya başlanan serbest
bölgelerin ülkelerin ekonomik gelişiminde
önemli bir rol üstlendiğini, kendilerinin de
devletle serbest bölge anlaşmasını yapan
ilk özel şirket olarak Türkiye’deki toplam
ticaretin yüzde 25-27’sini gerçekleştirmenin
onurunu yaşadıklarını kaydeden Dr. Güler,
ESBAŞ olarak Türkiye’nin 22 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin 5 milyar dolarını

Büyüme rakamlarında
ihracat vurgusu
Tüm dünyada ekonomik krizin izleri sürerken Türkiye’nin
büyüme rakamları açıklamalarında korkulan yaşanmadı. Yüzde
4.4’lük büyüme iş dünyası tarafından olumlu karşılandı. Sonuçlardan ihracata dayalı büyüme modeline devam vurgusu çıktı.
H.Merkezi/ E.Çözüm

TÜİK tarafından açıklanan büyüme
rakamı verilerine göre; Türkiye
üçüncü çeyrekte beklentilerin üstünde bir performans ile yüzde 4.4
büyüdü. İlk çeyrekte yüzde 3, ikinci
çeyrekte yüzde 4,5 olan büyüme
üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 olarak
gerçekleşti. Bunun sonucunda da
ilk 9 aylık büyüme yüzde 4 oldu.
Üçüncü çeyrekte AB’nin yüzde 0,4
küçüldüğü, ABD’nin yüzde 1,8,
Almanya’nin yüzde 1,1, Fransa’nın
yüzde 0,2, Brezilya’nın yüzde 2,2,
Rusya’nn yüzde 1,2, Meksika’nın
yüzde 1,3 ve Güney Kore’nin
yüzde 3,3 büyüdüğü bir ortamda
Türkiye’nin yakaladığı yüzde 4,4
büyümeyi son derece önemli bir
başarı olarak değerlendirildi.
Ankara Ticaret Odası (ATO),
Başkanı Salih Bezci, büyüme
rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında “dünyadaki durgunluk dikkate alındığında büyüme
rakamları umut verici” dedi. ATO
Başkanı Bezci, Temmuz-Eylül
dönemi için yüzde 4 civarında
bir büyüme rakamı beklenirken
beklentilerin üzerinde bir büyüme
gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği ülkeleri başta ol-

mak üzere tüm dünyanın ekonomik
krizi hala atlatamadığına dikkat
çeken Bezci, “Büyüme verilerine bakıldığında iç talebe dayalı
büyüme gerçekleştirildiğini ihracat
verilerinin eksilerde olduğunu
görüyoruz. Türkiye’nin pazarı
konumundaki ülkelerin ekonomisi
düzeldikçe ihracata, ihracat verileri
de büyüme rakamlarına yansıyacaktır ” dedi.
Dünyanın krizle boğuştuğu dönemde Türkiye’nin üst üste 16 çeyrektir büyüme kaydettiğini belirten
Bezci, 3. çeyrek verilerinin yılsonu
için hedeflenen yüzde 4’lük büyümeye rahatlıkla ulaşılacağını
gösterdiğini söyledi. Ekonomisindeki gelişmelerin dünya ülkeleriyle
birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bezci, ABD’nin
krizden çıkarken dünyayı yeni bir
krize sokma tehlikesi bulunduğuna
dikkat çekti.
Bezci, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın iç tasarrufları artırmaya yönelik söylemlerinin önemine
de dikkat çekerek, “Türk halkı
tasarruflarını artırmaya yönelmiş
gözüküyor. Bu tasarruflar ilerleyen dönemde yatırıma yansıyacak
yatırımlar da ister istemez büyüme
rakamlarına olumlu katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

gerçekleştirdiklerini belirtti.
ESBAŞ ÖRNEĞİ
Serbest bölgelerin dünyada 65 milyon
insanı istihdam ettiğini dile getiren Güler,
bu bölgelerin ana kaynağı yatırımcıların ise
en çok dikkat çektiği konunun ilgili ülkenin
mevzuatları olduğunu belirtti. Güler, “Vergi, gümrük, ithalat, ihracat, çevre, çalışma
mevzuatlarının kendilerine ne getireceğini
çok iyi tartmak durumundadırlar. Türkiye
dışında 6 farklı ülkede milyonlarca dolar
yatırımı olan bir insan olarak söylüyorum.
Yabancı yatırımcının en dikkat ettiği konu
mevzuattır” diye konuştu. Dr. Faruk Güler,
“ Özellikle üretimden ticarete dönüş oranı
da çok yüksek. Türkiye’deki en büyük sorun
ticaret açığı, yüzde 60 oranında ihracatımız
ithalatımızı karşılıyor. Son üç yılda serbest
bölgelerin ithalatı karşılama oranı yüzde
110. ESBAŞ örneğinde bu oran yüzde 265.
Bu, serbest bölgelerdeki şirketler daha fazla
döviz kazandırıyor. Üretim kanadı bizde ağır
olduğu için ithalattan daha fazla ihracatımız
var. Dolayısıyla serbest bölgeler ticaretteki
döviz açığını kapatıcı önemli bir misyonu var.
Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın yüzde
13’ü de bizden yapılıyor. Biz gerçekten ilk
kuruluş amacında var olan ihracatı arttırmak
ve gelişmeyi sağlamak için güzel bir model
oluşturduk. Görüyoruz ki amacımıza ulaşmışız” şeklinde konuştu.
Güler, g açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“ESBAŞ’da 1989’da Serbest Bölge Anlaşması’nı devletle yapan ilk özel kurum oldu.
Geldiğimiz noktada ESBAŞ öyle bir noktaya geldi ki hem sahip olduğu tüm araziyi
kullandı hem de dünyanın önde gelen şirketleri kendi bünyesine aldı, üretim yapıyor.
Hem de bu örnek çeşitli ülkelerce takdirle
karşılanıyor. Neredeyse her hafta bir serbest
bölge kurmak isteyen bir ülke işbirliği teklifleri yapıyor ve deneyimlerimizi öğrenmek
istiyor. ESBAŞ çok güzel bir örnek.”

10 yeni
parselde 2 bin
500 kişiye
istihdam

H.Merkezi/ E.Çözüm

İZMIR Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi’ nde 10 yeni
parsel satışa çıkarılıyor.
Aralık ayının sonuna doğru
yapılması planlanan ihale
ile yeni sahiplerini bulacak
parseller için yoğun talep
gelmesi bekleniyor.
Toplam alanı 6 milyon
300 bin m2 olan ve halihazırda 630 sanayi parselinin
bulunduğu İAOSB’ de imar
planında yapılan çalışmalar
sonucu 10 yeni sanayi parseli daha elde edildi. Bölgenin
kuzeybatısında bulunan
yaklaşık 65 bin m2’ lik
alanda yapılan imar tadilatı
sonrasında kazanılan 2 adet
4 bin 500 m2, 8 adet de 7
bin m2’ lik sanayi parselleri
önümüzdeki günlerde satışa
çıkarılacak. İAOSB’ nin
yürüttüğü titiz çalışmalar
sonucunda sırasıyla, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Valilik, İl İdare Kurulu
ile Tapu ve Kadastroda takip
edilen yasal süreçlerin ardından geliştirilen parsellerin 2
bin 500 kişiye daha istihdam
sağlaması bekleniyor.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ ne talebin çok
olduğunu, genişleme alanı
olmadığı için bu taleplere
cevap veremediklerini her
fırsatta dile getiren İAOSB
Yönetim Kurulu Başkanı
Hilmi Uğurtaş, kazanılan bu
yeni alanlarla birlikte İAOSB’ nin daha fazla üretim
ve istihdama ev sahipliği
yapacağını dile getirdi.
Şehir içinde OSB hizmeti
sunulduğuna dikkat çeken
Uğurtaş, İAOSB’ nin İzmir
Limanına 20 km, havalimanına 45 km, tır gümrüğüne
8 km uzaklıkta olduğunu söyleyerek bu kadar
avantajlı konumda bir OSB
daha olmadığını vurguladı.
Jeopolitik öneminin yanı
sıra, İAOSB’ de mükemmel
bir altyapı sistemi olduğunu
belirten Uğurtaş, Yönetim
Kurulu’ nun, yenilikçi bir
yaklaşımla, bölge katılımcılarının vizyonlarını
geliştirecek, ihracatlarını
arttıracak, onları ar-ge
ve inovasyon projelerine
yöneltecek pek çok başarılı
çalışmayı da hayata geçirdiğini vurguladı.
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dağlık alanlar konusunda bir araştırma yapmak istedik fakat ulaşamadık.
Neyse ki kulübün Genel Sekreteri Araştırma Görevlisi Yakup Özkaya bize
yardımcı oldular. Konuyu bir de ondan
dinledik. Gerçekten de kulüplerinin
yaptığı çalışmaların topluma ne derece
katkılı olduğunu öğrendik. Kulüp
üyelerinin çalışmalarının özünde dağlık
alanlarda yaşayan insanların toplum
içindeki yerleri, yaşam tarzları, kültürel
nitelikleri, ekonomik yapıları, ekonomiye katkıları yer alıyor. Çağımızın
gelecek sosyal ve ekonomik yapısına
ışık tutacak bu kulübü kutlar ve başarılarının devamını dilerim.

Şeffaflık ve piyasa
amuyu aydınlatma,
kamunun bilgilendirildisiplini
mesi, kamuya açıklama,
piyasa disiplini, kuruma
özgü (gizli) bilgi, bilginin kıyaslanabilir olması, bilginin gerekli ve
Doç. Dr.Coşkun Küçüközmen
önemli olması, makul yatırımcı...
coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr
Bu anahtar kelimeler ve kavramlar
Basel-II’nin uygulamaya geçmesiyşüphesiz bankaların daha dikkatli ve basiretle birlikte finansal piyasalarda karşımıza
li bir şekilde çalışmalarını teşvik edecektir.
sıkça çıkacak, özellikle yatırımcılar için
ÜÇÜNCÜ YAPISAL BLOKLA GETIRILEN
vazgeçilmez öneme sahip olacak... Bu
BAZI UYGULAMALAR
yazıda Basel-II’nin üçüncü yapısal bloğu
Üçüncü blok kapsamında öngörülen
olan piyasa disiplini ele alınarak şeffaflık ve
hususlardan önemli görülenleri Basel-II’de
bilgilendirme kavramları çerçevesinde öz
yer alan paragraf numaraları da belirtilerek
olarak irdelenmektedir.
aşağıda ele alınmaktadır. Uygun bilgilendirBilindiği gibi “Sermaye Ölçümünün ve
menin sağlanmasını teminen yerel denetim
Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyotoritelerine bankalarca raporlanan bilgileri
de Birbiriyle Uyumlaştırılması (Yeni Basel
kısmen ya da tamamen kamuya açık hale
Sermaye Uzlaşısı; Basel-II)” Basel Bankacılık
getirebilme yetkisi de tanınmıştır (paragraf
Denetim Komitesi tarafından hazırlanarak ilk
811). Bu çerçevede denetim otoritelerinin uykez 1999 Haziran ayında kamuoyuna duyurulgulamanın sağlıklı işlemesini teminen birçok
muştu. 2004 Haziran ayında son hali verilerek
mekanizmaya sahip hale getirilmesi öngöuygulama takvimi netleştirilen risk odaklı dürülmüştür. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren
zenleme niteliğini haiz Basel-II’nin uygulamabu mekanizmalar, bankaların davranışlarını
ya geçmesine oldukça az bir süre kalmıştır1.
değiştirmelerinin temini için teknik bir dizi
Geçen zaman zarfında yoğun bir eleştiri
önkoşulun ya da kolaylıkların sağlanmasının
bombardımanına tutulmasına rağmen Basel-II,
yanı sıra banka yönetimiyle diyalog kurulması
uluslararası bankacılık ve finans camiası tarasuretiyle iknadan bankanın sözlü/yazılı olarak
fından kabul görmüş en kapsamlı ve bir o kadar
uyarılmasına veya bankaya para cezası verilda karmaşık bir uygulamadır. Basel-II aynı
mesine kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir.
zamanda uygulamaya geçmeden önce banka
Diğer taraftan yıllık finansal raporlarda
portföylerine sayısal etki çalışmaları kapsayer alan bilgilerin genellikle denetimden
mında test amacıyla uygulanan ve teknik tarafı
geçmiş bilgiler olması ve bu tip açıklamaoldukça baskın olan bir düzenlemedir.
larla birlikte yayımlanan ek bilgilerin de bu
Bugüne kadar yapılan çalışmaların
bilgilerle uyumlu olması gerektiği hususu
neredeyse tamamında Basel-II’nin birinci
öngörülmüştür. Bu noktadan hareketle
yapısal bloğu olan “asgari sermaye gereği”
“bir bilginin geçerlilik incelemesinden
incelenmiş, bu bölüm bankacılar kadar akageçmeden açıklanmış olması durumunda,
demik kesimin de büyük ilgisini çekmiştir.
banka yönetimi en kısa zamanda bu bilginin
Diğer taraftan birinci yapısal blok kadar
kamuyu bilgilendirme genel prensiplerine
önemli olan ikinci yapısal blok “denetim
uygun biçimde tasdik edilmesini sağlaması
otoritesinin incelemesi” ve üçüncü yapısal
gereklidir” denilmektedir (paragraf 816).
blok “piyasa disiplini” bölümleri ise pek
Üçüncü yapısal blok kapsamında vurgulafazla irdelenmemiştir. Yukarıda da ifade
nan bir diğer önemli husus önemlilik kavraedildiği üzere bu yazının ana teması Bamıdır. Buna göre “bir banka hangi bilgilerin
sel-II’nin üçüncü bloğu olan piyasa disiplini
açıklanmasının uygun olduğuna önemlilik
kavramını ele almaktır.
kavramını temel alarak karar vermelidir”. Bu
PIYASA DISIPLINI
çerçevede unutulması veya yanlış biçimde
Genel olarak ifade edilecek olursa
ifade edilmesi durumunda ekonomik kararüçüncü yapısal blok olan piyasa disiplinilarını oluşturmak için bu bilgiye güvenen bir
nin amacı birinci ve ikinci yapısal blokları
kullanıcının değerlendirme veya kararlarını
tamamlamaktır. Basel Komitesi bu çerçevede
değiştirecek veya önemli ölçüde etkileyecek
bir dizi kamuyu bilgilendirme yükümlülüğü
olan bir bilginin önemli olarak kabul edilebiihdas ederek piyasa disiplinini teşvik etmeyi
leceği ifade edilmiştir (paragraf 817).
amaçlamaktadır. Bunlar arasında uygulamanın
Üçüncü yapısal blok çerçevesinde en
kapsamı, sermaye yeterliliği, maruz kalınan
önemli olan hususlardan bir diğeri de hiç
riskler, risk değerlendirme süreci yer almakta
şüphesiz bankaya ait özel ve gizli bilgiler ile
olup bu şekilde yatırımcıların bankanın risklilik
bunların kapsamıdır. Bankaya ait özel bilgiseviyesi ve risklerini nasıl yönettiği hususları
lerden kasıt rakiplerle paylaşıldığı takdirde
hakkında önemli bilgilere sahip olmalarına
bankanın bu sistem ve ürünler için yapmış
olanak sağlanmaktadır.
olduğu yatırımların değerinin düşmesine
Fed Başkanlarından Alan Greenspan’ın Maneden olabilecek ve bu yoldan bankanın
yıs 2003’te bir konferansta söyledikleri aslında
rekabetçi gücünü zayıflatabilecek bilgilerBasel-II’nin üçüncü bloğunun niteliğini çok net
dir (bankanın geliştirdiği finansal ürünler
açıklıyor: “Şeffaflık, piyasa oyuncularını sadece
ve sahip olduğu risk yönetim sistemleri ve
bilgi vermeye değil, aynı zamanda o bilgiyi onu
bilgi teknolojisi hakkında detaylı bilgiler
anlamlı kılacak bir çerçevenin içine oturtmaya
gibi). Bu çerçevede önceden olduğu gibi
zorlamaktadır”. Piyasa disiplininin sağlanmaBasel-II’de de “yasal bir sözleşme veya iki
sıyla mudilerin, yatırımcıların ve ilgili diğer
taraflı bir ilişkiye dayanması bağlamında
tarafların finansal kararlarını belirlemede doğru
müşteriler ile ilgili bilgiler genellikle gizli
ve anlamlı bilgiye ulaşmalarının sağlanması ve
bilgiler” olarak kabul edilmektedir. Bu
bu yolla piyasadaki risk ve belirsizliklerin en
bağlamda Basel Komitesi anlamlı bilgi
aza indirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede
açıklamalarına duyulan ihtiyaç ile bankaya
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebiözel bilgiler ve gizli bilgilerin korunması
lecek her türlü bilginin piyasa katılımcılarına
arasında uygun bir denge kurulabileceğizamanında, eksiksiz ve öngörülen standart
ne olan inancını da ifade etmektedir. Zira
ve nitelikleri haiz bir şekilde açıklanması hedefpiyasa disiplininin sağlanması çerçevesinlenmektedir. Dolayısıyla piyasa disiplininin
de açıklanması gerekecek bilgilerin bazı
sağlanması, dolaylı da olsa finansal istikrarın
bölümlerinin özel veya gizli bilgi niteliğinde
sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.
olduğu istisnai durumlarda bile bu bilgilerin
Piyasa disiplini, esas itibarıyla bankalakamuya açıklanması bankanın pozisyonuna
rın kamuya açıkladıkları bilgilerin şeffaflık
önemli ölçüde zarar verebilecektir. Bu gibi
seviyesinin artırılması yoluyla bankaların
hallerde, bankanın bilginin bu nitelikteki
daha basiretli hareket etmelerinin teşvikini ve
bileşenlerini açıklaması zorunlu tutulmabu yolla piyasa disiplininin sağlanmasını da
mış, ancak ilgili konuda daha genel bilgiler
öngörmektedir. Basel Komitesi bu çerçevede
sunarak ve bazı hususların açıklanmadığını
yatırımcıların ve ilgili diğer tarafların bankabelirterek bunun gerekçesini açıklamak
ların sermaye seviyeleri ve bunun detaylarına
zorunluluğu getirilmiştir (paragraf 819).
ilişkin daha fazla anlamlı ve şeffaf bilgi elde
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edebileceklerine, bu şekilde diledikleri banka
Piyasa disiplini çerçevesinde ülkemiz açısınhakkında daha sağlıklı bir risk ve kalite değerdan gelinen noktada son altı yılda gerek BDDK,
lendirmesi yapmalarının mümkün olabileceğine SPK ve İMKB gerekse Türkiye Bankalar Birliği
tarafından bankaların finansal durumlarına ilişkin
inanmaktadır.
olarak kamuya giderek artan bir şekilde kapsamlı
Piyasa disiplininin sağlanmasına yönelik
olan bu blokta prensip olarak bankaların kamu- bilgiler verildiği görülmektedir. Bu bilgilerin
yorumlanması ve değerlendirilmesi elbette bir
ya yapacakları açıklamaların, üst düzey yönetimin ve yönetim kurulunun bankanın risklerini uzmanlığı gerektirmektedir. Bilgilerin hatalı
yorumlanması ya da taraflı değerlendirilmesi
ölçme, değerlendirme ve yönetme tarzlarıykurumlara münferiden zarar verebileceği gibi
la tutarlı olması öngörülmektedir. Örneğin
sisteme de zarar verebilir. Dolayısıyla bu tür
bankalar birinci yapısal blok kapsamında
kanallardan elde edilen bilgilendirin hassasiyetle
maruz kaldıkları muhtelif risklerin ölçümü
yorumlanması gerekmektedir. Bu bağlamda
ve bu riskler nedeniyle bulunduracakları
finansal okur-yazarlık yeteneğin okullarda ilköğasgari sermaye düzeyinin belirlenmesi için
retim yıllarından başlayarak kazandırılması da
belirli yaklaşım ve yöntemler kullanmaktageleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır.
dırlar. Bu yöntemler doğası gereği oldukça
Sektörde ve yatırımcılarda bu konuda bir farkınkapsamlı ve karmaşık araç ve yöntemler
dalık oluşturulmasına rağmen alınması gereken
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kötü nidaha çok mesafe vardır.
yet söz konusu olmasa bile hata yapılma ve
(*) Bu yazı 1 Mayıs 2006 tarihinde Ankayanılma olasılığı yüksek olan bu süreçlere
ra’da kaleme alınmıştır.
ilişkin bilgilerin de kamuya açıklanması hiç

