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* MERKEZ BANKASI İSTANBUL'DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA "2000 YILI SORUNU"NU 

TARTIŞTI 

  

Merkez Bankasınca, bankaların katılımıyla 17 Eylül 1998 tarihinde 

İstanbul'da "2000 Yılı Sorununun Bankacılık Sektöründe Yaratabileceği 

Sorunlar" konulu bir toplantı düzenledi. 

Organizasyonu Türkiye Bankalar Birliği'nce yapılan sözkonusu toplantıya 

Merkez Bankası'ndan Başkan Yardımcısı Süreyya Serdengeçti, Bankacılık Genel 

Müdürü Vefa Çelik ve Bilgi İşlem Genel Müdürü Mahmut Eroğul konuşmacı 

olarak katıldılar. Ayrıca, toplantıya Türkiye'de faaliyette bulunan 

bankaların temsilcilerinin yanısıra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müşteşarlığından da temsilciler katıldı.  

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Süreyya Serdengeçti yaptığı açılış 

konuşmasında, 2000 Yılı Probleminin basında uzun süredir yer aldığını ve 

herkesin konu hakkında bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, 2000 yılına 470 

gün kala bankaların birinci önceliği 2000 yılı uyumluluğu konusuna 

vermelerini istedi ve daha sonra konuşmasına şöyle devam etti: " 2000 yılı 

hazırlıklarının kurumlarımızda sürdürülmekte olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Bugün konunun salt teknik çalışmalarla sınırlı olmadığını, 3 Ocak 2000 günü 

bir bankanın çalışamıyor olmasının finans sistemine ne boyutta olumsuz 

etkileri olabileceğini hiç birimiz düşünmek bile istemiyor olabiliriz. 

Ancak, tasarruf sahiplerinin bankacılık sistemine olan güveninin 

kaybolmasına sebep olabilecek böyle bir olasılığa engel olmak için birlikte 

hareket etmek zorundayız. İç ve Dış basının güven sarsıcı yayınlarının 

2000'e yaklaştıkça artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle hedefimiz tüm 

bankaların kendi teknik çalışmalarını tamamlayıp, birlikte testler yapıp, 

sorunun giderildiğini birlikte kamuoyuna açıklaması olmalıdır. Bu tür bir 

açıklamanın öncesinde de bankaların 2000 yılı uyumluluk çalışmalarının 

hangi aşamalarında olduğunu kamu oyuna belli periodlarda açıklamalarının 

yararlı olacağı kanısındayız. Bu, belli aralıklarla doldurulacak bir 

anketin toplu olarak internet üzerinde kamuya açılması şeklinde olabilir. 

Bank for International Settlement (BIS) benzeri bir çalışmayı ülkeler 

bazında yapmaktadır." 

Toplantının amacı bilgisayar sistemlerinde 2000 yılına geçişle birlikte 

ortaya çıkacak sorunların önemine bankacılık sektörünün dikkatini çekmek, 

sorunu zamanında ve etkin bir şekilde çözmek için bankalar tarafından 

yapılan hazırlık çalışmalarının bu konuda Merkez Bankası tarafından 

hazırlanan ve sektördeki tüm bankalar ve özel finans kurumları tarafından 

doldurulan anket bilgi formlarından elde edilen bilgiler ışığında 



değerlendirilerek alınması gereken önlemlerin tartışılması olarak ortaya 

çıkmıştır. 

Toplantıda daha sonra Merkez Bankası 2000 yılı komitesi üyesi Mahmut Eroğul 

ile Komite Başkanı Vefa Çelik konunun genel görünüşü ve bugünkü durumuna 

ilişkin açıklamalarda bulundular. Eroğul yaptığı konuşmasında konunun idari 

yanının teknik yanından daha önemli olduğunu vurgulayarak sorunun niteliği, 

kapsamı ve etkileri konusunda bilgi verdi. Komite Başkanı Vefa Çelik ise, 

komite tarafından yürütülen sektörün konu hakkında bilgilendirilmesi ve 

hazırlık seviyesini saptamaya yönelik çalışmaların sonuçları hakkında 

katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. Çelik, Merkez Bankasının bir gözetim 

otoritesi ve BIS üyesi olması nedeniyle konuyla özel olarak 

ilgilendiklerini açıklayarak başladığı konuşmasında, sektörün yaklaşık üçte 

birinin çözüme yönelik çalışmalarının hala yetersiz seviyede olduğunun 

anlaşıldığını belirterek, bankaların gerekli önlemleri bir an önce 

almalarının önemini vurguladı. Çelik, Merkez Bankası 2000 Yılı Komitesinin, 

sorunun çözümüne yönelik olarak uluslararası alanda faaliyet gösteren 

"Joint Year 2000 Council" ile de bilgi paylaşımı ve işbirliği yaptığını 

belirterek, sektörde sorunun giderilmesinin takipçisi olduklarını açıkladı. 

Toplantının sonunda sektör temsilcilerinin görüş ve sorularıyla katıldığı 

tartışma bölümünde; hazırlık açısından geride kalan bankaların 

çalışmalarını hızlandırması, internet aracılığı ile kamu oyunun sektörün 

genel ve bankaların özel durumları hakkında bilgilendirilmesi gereği 

vurgulanarak, denetim, yaptırım ve izleme mekanizmaları hakkında görüşler 

ortaya atılarak mevduat sahiplerinin sisteme olan güveninin devamının 

sağlanmasına yönelik tedbirler üzerinde duruldu. 

  

  


