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Sayın Müsteşarım, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanım, Arap
Ekonomi Birliği Konseyi ve Arap Ligi Genel Sekreterim, Arap Bankalar Birliği Genel
Sekreterim, Medyamızın Değerli temsilcileri, Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Bankalar
Birliği ve Arap Bankalar Birliği işbirliğinde geleneksel hale getirdiğimiz toplantımıza
hoşgeldiniz.
Uzunca bir aradan sonra, küresel ekonomide daha hissedilir bir toparlanma
gözlenmektedir. Büyüme hızının bu yıl yüzde 4’e yakın olması tahmin edilmektedir.
Gelişmiş ülkelerin büyümeye yeniden pozitif katkı vermesi sayesinde dünyada ticaret
hacminde beklenen artış olumlu bir gelişmedir. Ancak, genelde yüksek güven ve
huzurdan bahsetmek için henüz erkendir.. Kalıcı bir istikrardan ve sürekli bir büyümeden
bahsetmek için ise üretim ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yapısal reformların
sürdürülmesine daha fazla çaba sarf etmek zorundayız.
Çok sayıda ülkenin büyümesinin önündeki önemli engellerden bir tanesi büyümenin
finansmanı için gerekli kaynakların yaratılmasındaki güçlüklerdir. Bu ülkelerin çoğu
büyüme arzusu ile geleneksel üretim ve finansman yapısının korunmasına yönelik
politikalar arasında kısır bir döngüde yer almaktadır. Oysa, finansal sektörünü
büyütebilen, pazar ve ürün çeşitliliğini sağlayabilen, kurumsal yatırımcılar yaratabilen ve
uzun vadeli dış kaynaklara ulaşabilen ülkeler çok daha hızlı büyümüşler ve refah artışını
yakalayabilmişlerdir.
Türkiye’de finansal sektör bir geçiş dönemindedir. Büyüme süreci devam etmektedir.
Bankaların bilançolarında ve ortaklık yapılarında önemli dönüşümler yaşanmaktadır.
Müşteri bazı, ürün yelpazesi çeşitlenmektedir, hizmet sunumu, çağımızın sağladığı
teknoloji ile desteklenerek zenginleştirilmektedir. Bankacılık sektörünün toplam aktifleri
813 milyar dolar ile milli gelirin yüzde 110’u düzeyindedir. Bu oran son beş yılda 25 puan
artmıştır. Büyüme güçlü bir özkaynak tabanı ile desteklenmiştir. Özkaynakların büyüklüğü
91 milyar dolar düzeyindedir ve sermaye yeterliliğinin yüzde 15 gibi yüksek bir düzeyde
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tutulmasını sağlamıştır. Bilanço büyümesinin yüzde 50’den fazlası yurtiçinde yaratılan
mevduat ile finanse edilmiştir. Bu kaynaklar, çok geniş bir risk yelpazesinde Türkiye’de
yerleşik ticari ve bireysel müşterilere kullandırılmıştır. Risklerin tamamına yakını, üretim,
yatırım ve iç talep ile ilgilidir. Müşteri bilgisine dayalı bir veri tabanı ile sürekli izlenmekte,
modern yönetişim ve ihtiyatlı bankacılık ilkeleri yaklaşımı ile değerlendirilmektedir. Bu
nedenle, kredi riski yüzde 3 ile makul sayılabilecek düzeydedir. Son dönemde bir düşüş
yaşanmakla birlikte özkaynak karlılığı reel olarak pozitiftir.
Arap Bankalar Birliği üyesi ülkelerde yerleşik yatırımcıların nitelikli payına sahip olduğu 9
banka Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Bu bankaların sektör payı yüzde 6 civarındadır.
Aynı zamanda, Türkiye’de yerleşik 11 bankanın Arap Bankalar Birliği üyesi ülkelerde
şube veya temsilcilik olarak faaliyetleri vardır. Bankacılık sektöründe artan ilişkilerin ticari
hayattaki hareketliliğin bir yansıması olduğunu düşünüyorum.
Türkiye’nin Arap Bankalar Birliği üyesi ülkeler ile yaptığı dış ticaret hacmi 2013 yılında 45
milyar dolar olmuştur. Toplam dış ticaret hacminin yüzde 12’sini oluşturan bu miktarın
hala düşük düzeyde olduğunu düşünüyoruz. Ülkelerimizin oluşturduğu coğrafyada
bölgesel ve ikili ilişkilerin daha yüksek olduğunu düşündüğümüz ekonomik potansiyelin
harekete geçirilmesinde işbirliğine daha çok ihtiyaç vardır. Bu toplantıların ilişkilerimizin
daha da ileriye götürülmesine vesile olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür
ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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