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Sayın Başbakan Yardımcım, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sayın 

Başkanı, Arap Bankalar Birliğinin Sayın Başkanı, Sayın Konuklar, Sayın Meslektaşlarım, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri hepinizi şahsım ve Türkiye Bankalar Birliği adına 

saygıyla selamlıyorum. Finansal kurumlarımız arasındaki ikili ve bölgesel işbirliğinin 

geliştirilmesini amaçlayan bu toplantıya katılmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek 

isterim.  

 

Hükümetlerimiz nezdinde siyasi alanda oluşturulan yapıcı ilişkilerin ticarete, yatırıma ve 

finansal sektör faaliyetlerine de olumlu yansıdığı ve işlerimizi geliştirdiğini açıkça 

görüyoruz. Küresel gelişmeler ciddi riskler yanında önemli fırsatlar da getirdi. Bir yandan 

krizin etkileri bertaraf edilmeye çalışılırken bir taraftan da ortaya çıkan yeni dengelerin 

sağlıklı olarak geliştirilmesi çabaları var.  Ekonomi politik ve finansal sektöre ilişkin 

vizyon, politikalar, stratejiler hem otoriteler hem de yatırımcılar tarafından yeniden 

gözden geçiriliyor.   

 

Ekonomik ilişkilerin sürdürülebilir başarıyı yakalaması için istikrarı temin eden 

makroekonomik zemine, sağlıklı çalışan finansal sektöre, büyüme potansiyeline, 

uluslararası rekabeti ve yatırımları özendiren ekonomi politikası uygulamalarına 

gereksinim vardır. Yakın dönemde yaşadıklarımız, bu hususlarda ilerleme sağlayan 

ülkelerin daha hızlı büyüdüklerini, zenginleştiklerini ve rekabetçi bir yapı kazandıklarını 

göstermektedir.  

 

Türkiye ekonomisi ve finansal sektörü küresel piyasalarda ciddi sıkıntıların yaşandığı bir 

dönemde olumlu bir performans göstermiştir. Üretim artmaya, bankacılık sektörü 

ekonomik faaliyeti fonlamaya devam etmiştir. Uluslararası kredi notu artmıştır. Bunda, 

başarılı kriz yönetimi yanında bankalarımızın özkaynaklarının güçlü, aktif kalitesinin iyi 

olması, kredilerin mevduata dayalı olması, bankalarımızın muhafazakar davranması, iyi 

risk yönetimi yanında etkin denetim yapılmasının önemli katkısı olmuştur. Bankacılık 

sektörüne duyulan güvenin yüksek kalması sayesinde işadamlarımız yatırım ve ticaret 

yapmaya devam etmişlerdir.  
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Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ve bankacılık faaliyeti giderek artan bir 

ivmeye sahiptir. Arap Bankalar Birliği’ne üye ülkeler esas alınarak yapılan 

değerlendirmeye göre, Türkiye de dahil edildiğinde, 3 trilyon doların üzerinde büyük 

ölçekte bir ekonomik büyüklüğe ve 4 trilyon dolara yakın bankacılık aktifine 

ulaşılmaktadır. Türkiye ile bu ülkeler arasındaki dış ticaret hacmi 45 milyar dolara 

yükselmiştir. Bu hacim Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 28’ini 

oluşturmaktadır. Bu pay son beş yılda 6 puan, son on yılda 16 puan artmıştır. Türkiye’ye 

gelen doğrudan yabancı sermaye girişi içinde bu ülkelerden gelen yatırımların payı 2012 

yılında yüzde 8 dolayındadır. Finansal sektör açısından bakıldığında bu ülkelerde 

Türkiye’de yerleşik bankalara ait 17 şube, 1 temsilcilik ve 1 ortaklık vardır. Türkiye’de 

faaliyet gösteren bu ülkelere ait 8 banka vardır. Bu bankaların toplam aktifleri 2012 Eylül 

itibariyle 30 milyar dolar, sektördeki payı ise yüzde 4 düzeyindedir. Yakın dönemde, 

ilişkilerin karşılıklı yatırımlar ve krediler yoluyla çok daha anlamlı büyüklüklere 

ulaşacağına inanıyorum.  

 

İstikrarı gözeten ekonomi politikası, işleyen piyasaları, büyüme potansiyeli, sağlıklı 

çalışan finansal sektörü, deneyimli kurumsal yapısı ile Türkiye ekonomik işbirliğinde 

Türkiye her zaman güvenilir ve güçlü bir ortaktır. Türkiye Bankalar Birliği olarak Arap 

Bankalar Birliği ve üye ülkeler ile işbirliğinin geliştirilmesini önemsiyoruz ve bu yöndeki 

çabaları destekliyoruz. Bu çabanın bölgemiz, işadamlarımız ve toplumlarımız için önemli 

faydalar sağlayacağına; ticareti, yatırımı, üretimi, turizmi ve finansal ilişkileri 

büyüteceğine inanıyorum. Özel sektör girişimcilerinin inisiyatifinin de katılmasıyla, 

sürecin hem daha hızlı olması hem de uzun soluklu hale gelmesi mümkün olabilecektir.  

 

Sizleri İstanbul’da görmekten duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmek 

istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunarım.  

 
 
 
 
 


