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Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Başkanlar, Değerli Meslektaşlarım, Değerli 

Konuklar, Medyamızın Değerli Temsilcileri. Günaydın.  

 

Kredi Kayıt Bürosu’nun yeni faaliyet binasının açılması ile pozitif ve negatif çek ve 

risk bilgilerinin bankalar üzerinden ve elektronik ortamda paylaşılmasının tanıtılması 

amacıyla düzenlenen toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum.  

 

Küresel ekonominin koşulları dikkate alındığında, risk; iyi yönetenler için fırsat, 

yönetemeyenler için ise tehdit oluşturabilecektir. Risk almayanların büyümesi ve 

rekabet gücü ise sınırlı kalacaktır.   

 

İşletmelerimizin sağlıklı olarak büyümesi için belirleyici olan temel faktörlerden bir 

tanesinin özkaynaklarımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Özkaynakların güçlendirilmesi 

kadar önemli bir konu borçlanmanın rasyonel yapılması, risklerin doğru fiyatlanması 

ve yönetilmesidir.  

 

Riske dayalı yönetim makro ve mikro anlamda, modern yönetim anlayışının temel 

konularından bir tanesidir. Bu anlayış, özellikle finansal sektördeki düzenlemelere 

daha fazla yansımakta, risk ve sermaye arasındaki ilişki geçmişe nazaran çok daha 

güçlü kurulmaktadır. Riskleri doğru yönetmenin temel kuralı kredi değerliliğinin ve 

ödeme gücünün ölçülmesini sağlayacak doğru bilgidir.  

 

Risk Merkezi bu anlamda çok önemli bir işleve sahip olacaktır. Kurumsal ve bireysel 

pozitif ve negatif risk bilgilerinin ayrıntılı olarak, zamanında ve ekonomik olarak 

izlenmesine imkan vererek, risk ve fiyatlama yelpazesinin daha geniş aralıklarda 

uygulanmasını mümkün kılacaktır. Böylece ekonomik faaliyetin finansmanında çok 

daha sağlıklı kararlar alınabilecektir. Bunun anlamı kaynakların daha verimli 

kullanılması ve tasarrufun artmasıdır.  

 

Risk Merkezi, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi 

veren ve yöneten finansal kurumların işbirliği ile oluşturulmaktadır. Risk Merkezi 
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finansal kurumlar yanında kurumsal ve bireysel müşterilere ilişkin risk 

bilgilerine sahip finansal olmayan kuruluşların da bilgi aktaracağı ve bilgi 

paylaşacağı bir yapıda kurulmuştur. Bu yönüyle, Risk Merkezi tüm sektörler ile 

işbirliği içinde olacaktır. Bugün, bu yolda önemli adımlardan bir tanesi atılacaktır.  

 

Bu vesileyle, Risk Merkezi çalışmalarının ilerlemekte olduğunu, bu ay içinde Merkez 

Bankası’ndaki bilgilerin Risk Merkezi tarafından teslim alınacağını, test amaçlı üç 

aylık bir dönemden sonra, ikinci çeyrekten itibaren paralel uygulamaya geçileceğini 

ve yılın ikinci yarısından itibaren Risk Merkezi’nin yasanın ve düzenlemelerin 

öngördüğü işlevine başlayacağını bildirmek isterim. Bilgilerin toplanması, işlenmesi 

ve paylaşılması Risk Merkezi sorumluluğunda, Kredi Kayıt Bürosu tarafından 

yapılacaktır. 

 

Sayın Başbakan Yardımcım, 

 

İzninizle, bu aşamada,  bir konuyu gündeme getirmek isterim.  Bugün tanıtımını 

yapacağımız sistemle, çek kabul edenler çek keşidecisinin bilgilerini, ister 

bankalardan, isterse elektronik yöntemle kısa sürede görebilecektir. Bu nedenle, 

bankaların çek yaprağı başına olan sorumluluklarının kaldırılmasını talep ediyoruz. 

Bu sayede, bankalar çek defterleri için sermaye ayırmak zorunda kalmayacakları için 

maliyet düşücektir. Çek defteri için teminat istenmeyeceğinden, özellikle küçük ölçekli 

işletmelerimiz ve esnaflarımız açısından çek kullanımı daha ekonomik hale 

gelebilecektir. 

 

Reel sektör temsilcileri tarafından da destekleneceğini beklediğimiz talebimizin 

Hükümetimiz tarafından uygun görülerek düzenlemelerde kısa sürede gerekli 

değişikliğin yapılmasını arz ediyoruz.   

 

Kredi Kayıt Bürosu ve Risk Merkezi çalışmalarına katkısı olan herkese teşekkür 

ediyorum. Yeni dönem uygulamalarının taraflara ve ekonomimize hayırlı olmasını 

diliyor, katılımınız nedeniyle şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. 

 


