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“Bankacılık çok özel bir sektördür, hassasiyetle değerlendirilmelidir.” 
 
Temel işlevleri müşterilerinin ve ekonominin ihtiyaç duyduğu finansal 
hizmetleri sunmak ve ödeme sisteminin çalışmasını sağlamak olan bankalar 
ekonomik faaliyetin çok önemli bir parçasıdır. Finansal sektör herhangi bir 
sektör, bankalar herhangi bir işletme değildirler. Tüm işlemleri kayıt altındadır 
ve kamuoyuna karşı şeffaftır. Sistemsel sorumlulukları vardır; birinin 
durumunun sıkıntıya düşmesi diğerlerinin durumunu da etkileyebilmektedir. 
Sürekli gözetim ve denetim altındadır. Devletin ve halkın beklentisi bankaların 
itibarının yüksek, mali bünyesinin sağlıklı olması, faaliyetini güvenilir şekilde, 
istikrar içinde ve rekabetçi bir yapıda sürdürmesidir.  
 
Ülkemizde finansal sektörün geliştirilmesi, bankaların güçlendirilmesi, 
rekabetçi bir ortamın yaratılması, piyasaların işleyişinin önündeki engellerin 
kaldırılması, kamu müdahalesinin azaltılması ve denetimde etkinliğin 
sağlanması yönünde çok önemli mesafeler alınmıştır. Daha iyi düzenleme, 
denetim ve rekabet bankaların etkinliğini arttırmıştır, finansal hizmetlere ve 
ürünlere erişebilirliği olumlu yönde etkilemiş, sektörde istikrarı desteklemiştir.  
 
 
Ülkemizde uluslararası rekabete en açık ve rekabetin en yoğun olduğu sektör 
bankacılıktır. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değerinin üçte birinden 
fazlası bankalardır. Teknolojiye dayalı hizmet anlayışı hakimdir. Bankalarımız 
müşterilerine dünya kalitesinde ürün ve hizmet sunmaktadır. Faiz marjı 
düşerken işlem hacmi büyümüştür. Otoritelerin aldığı kararlar, kararın 
amacına uygun olarak anında piyasalara yansıtılmaktadır. Bu göstergeler 
sektörde güçlü rekabetin çok yalın ifadesidir.  
 
Dünayda çok ciddi banka yıkımlarının ve kaosların yaşanmakta olduğu 
günümüzde bankalarımız sapasağlam ayakta durmuş, ekonomik faaliyeti 
fonlamaya devam etmişlerdir. Kredi portföyü büyümüş ve kredilerin yapısı 
değişmiştir. Hizmet ve ürünler çok çeşitlenmiştir. Bundan on yıl önce 
bilançosunun yarısından fazlası devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan 
sektörde bugün kredilerin aktif içindeki payı yüzde 60’a yaklaşmıştır. 
Bankalarımız büyümekte ve ekonomimizin büyütülmesinde daha fazla 
sorumluluk almaktadır. Ancak, finansal sektörün büyütülmesi ve etkin 
kullanılması sadece bankacıların değil her kesimin desteklediği bir husus 
olmalıdır. Banka sisteminin itibarının ve sisteme duyulan güvenin 
artırılmasında sadece bankalara değil tüm kişi ve kurumlara önemli görev ve 
sorumluluklar düşmektedir.  
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Bankaların mali bünyelerinin güçlü olması her zamankinden daha büyük bir 
önem arz etmektedir. Bunları söylerken, bankacılık sektörü rekabet 
kurallarından istisna tutulsun  istemiyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
bankacılık sektörünün rekabet kurallarından bağışık 
olmadığının/olamayacağının bilincindeyiz. Türk bankacılık sektöründe son on 
yıl içinde elde edilen başarılarda rekabetçi ve etkili bir piyasa mekanizmasının 
varlığının önemli katkıları olduğu yadsınamaz. Ancak, regüle edilen diğer 
piyasalarda olduğu gibi, bankacılık sektöründe de rekabet kuralları tek başına 
piyasayı düzenleme konusunda yeterli olamamaktadır. Işte bu mülahazalar 
sonucunda sektöre özel düzenleyici kurumlar ortaya çıkmıştır. Böyle bir 
yapının varlığı Rekabet Kurumu ile sektöre özel düzenleyici kurumlar 
arasındaki yakın işbirliğini kaçınılmaz kılıyor. Bu nedenle, rekabete ilişkin 
düzenlemeler yapılırken ve uygulanırken bankacılığın kendine özgü yapısının 
ve işleyişinin hassasiyetle dikkate alınmasını talep ediyoruz. Sektörde 
kırılganlığı artırmaya yönelik değil, istikrarı da gözeten bir yaklaşımın 
gösterilmesini bekliyoruz. Bankaları çok yakından izleyen düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar arasında daha yakın işbirliği yapılmasını istiyoruz. 
 

Dünya ekonomisinin tecrübe ettiği en ciddi krizin hala sürdüğü bir dönemde, 
olumsuzlukların önce banka bilançolarına sonra ekonomimize sıçramaması 
için Hükümetin, ilgili kurumların ve banka yöneticilerinin çok ciddi bir çaba sarf 
ettiği bir dönemde riskleri, tehditleri, alınması gereken önlemleri birlikte 
konuşarak değerlendirmenin olumlu sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Bundan 
en büyük faydayı ise halkımız ve ülkemiz gördü. Bankacılık sektörünün özel 
durumu ve hassas oluşu, sektörün nitelikleri ile istikrar kaygıları ihlal tespitinde 
veya yaptırım uygulanmasında hafifletici unsur olarak dikkate alınmalıdır. 
Rekabet ihlalinde yaptırımlarda diğer sektörlere benzer bir tutum içinde 
olunmasının sadece bankalara değil, ekonomiye vereceği olumsuzluklar çok 
dikkatle değerlendirilmelidir.  

Bir ekonomide rekabetin olması sadece piyasa ekonomisi kurallarının etkin 
olarak uygulanması ile değil aynı zamanda sağlıklı ve etkin olarak çalışan 
kurumların varlığıyla mümkündür. Nitekim yakın dönem gelişmeler bu 
konunun önemini açıkça ortaya koymuştur. Çünkü bankacılık sektörüne 
devletin, özel sektörden sokaktaki vatandaşa kadar ülkemizin tüm kesimlerinin 
ihtiyacı vardır. 
 
  


