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BANKALARIN 2000 RANDEVUSU

Ülkemizin, tarihindeki en büyük felaketlerden biri ile uğraşmakta olduğu şu günlerde
yaklaşmakta olan bir başka tehlikenin ayak sesleri iyice duyulur hale geldi ; 2000 yılı sorunu...

Yaşamakta olduğumuz üzücü ve istenmeyen olaylar bir ayı aşkın bir süredir yetkililerin ve tüm
kamuoyunun ilgisini de ister istemez başka yönlere çekti. Ne var ki, bilinen tüm felaketlerden
çok farklı bir özelliğe sahip olan ve etkisini tüm dünya üzerinde hissettiren bir başka sorun da bu
arada gelip kapımıza dayandı. İnsanların tüm dünya genelinde hummalı bir çalışma yaparak
hazırlık yapmakta oldukları 2000 yılı sorunu konusunda ülkemizde de çeşitli platformlarda uyum
çalışmaları sürdürülmektedir.

Üzücü deprem felaketinin ardından şoku ilk atlatan kuruluşların başında gelen bankacılar bugün
bir konferans düzenleyerek durumlarını değerlendirdiler. Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve
Türkiye Bankalar Birliği’nin önderliğinde düzenlenen konferansta bugüne kadar gerçekleştirilen
çalışmalar değerlendirildi, eksik kalan hususlar tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Süreyya Serdengeçti
Bankacılık Sektöründeki 2000 yılı uyum çalışmalarının oldukça ileri düzeylere ulaşmış olduğunu
görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kamu kesiminde yapılan çalışmalardan da
övgüyle söz eden Serdengeçti, bu sayede bankacıların bir kısım riskleri daha iyi analiz etme
olanağına kavuştuğunu ve bunları değerlendirebilmesi gerektiğini bildirdi. Geçmişte yaşanan ve
halen de yaşanmakta olan felaketlerde yaşanan sorunların iyi değerlendirilmesini de isteyen
Serdengeçti, tüm bu yaşananlardan çıkarılan derslerin ve edinilen tecrübelerin, ne zaman
karşılaşılacağı bilinen 2000 yılı sorununun önceden bilinme avantajı ile birleştirilmesini istedi.

Süreyya Serdengeçti konuşmasında Merkez Bankasının, ülkemizde 2000 yılı sorununun
çözülmesi için tüm bilgisini ve birikimini paylaşmaya hazır olduğunu bildirerek, Bankacılık
Sektöründe 2000 yılı uyum çalışmalarının zamanında ve gerektiği gibi yapılabilmesi için konuyu
takip edeceklerini söyledi.

Daha sonra söz alan, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürü Adnan Yaylacı ise
bankaların 2000 yılı sorununun çözümüne yönelik önemli mesafeler katettiğini ve çalışmaların bu
ayın sonunda tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Adnan Yaylacı, Hazine Müsteşarlığı’nın
bankalarda yapılan çalışmaları yakından takip ederek konuyla ilgili yapılması gerekenler
açısından gerekli girişimlerde bulunduğunu belirtmiş, sorunun sakin bir şekilde ve detaylı
çalışmalarla gereken özen gösterildiği takdirde rahatlıkla çözülebileceğini vurgulamıştır.

Merkez Bankası Bankacılık Genel Müdürü Vefa Çelik ise 2000 yılı uyum çalışmalarının temel
aşamalarını hatırlattıktan sonra iş sürekliliğinin çok önemli olduğunu, bunu sağlamak için ise
beklenmedik durumlara da hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi. Her kuruluşun mutlaka
beklenmedik durum planları yapmasının ve bunları çalışanlarına anlatmasının zorunlu olduğunu
vurgulayan Çelik, her türlü olumsuzluğun yaşanabileceği düşünülerek Kriz Merkezleri
oluşturulmasının da gerekli olduğunu anlattı.
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Toplantıda son olarak söz alan Merkez Bankası Hukuk Müşaviri Dr. Osman R. Günver ise 2000
yılı sorununu hukuksal yaklaşımla yorumladı. Konuşmasında oldukça ilginç noktalara değinen
Günver 2000 yılı ile birlikte karşı karşıya kalınabilinecek ve ülkemizde özellikle eksikliği
hissedilen kullanıcı, satıcı ve müşteri hak ve sorumlulukları konularında derlediği bilgileri aktardı.


