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Piyasalarda son yaşanan dalgalanmaların (kurdaki volatilite, ABD’deki 
dava vb nedenlerle) etkisiyle Türk bankalarının yurtdışı borçlanma 
iştahlarında bir azalma bekliyor musunuz?  
 
2017 yılında öngörülerin üzerinde büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2018 yılında 
yüzde 4 civarında büyümesini tahmin ediyoruz. Kredilerdeki artışın büyümeyi 
finanse edecek hızda olmasını bekliyoruz.  Kredi büyüme hızında son dönemde 
daha normal bir seyir var. Büyümenin finansmanında yurtiçi mevduat ana 
finansman kalemi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte mevduat dışı 
finansman kullanmaya devam edeceğiz. Bu nedenle yurtdışından krediler ve 
tahvil ihracı yoluyla finansman sağlanmaya devam edilecektir. Bankalarımızın 
yurtdışı finansman konusunda isteklerinde bir değişiklik yoktur. Özel sektör 
yatırımlardaki ivmelenme beklentisi ve büyümenin neden olduğu motivasyonla 
bankaların büyümeye katkıda bulunmak üzere bilançolarını büyütmek istediği 
görülmektedir. 
 
Piyasalarda oynaklıkların azaltılması ve öngörülebilirliğin artması hepimizin arzu 
ettiği bir durumdur. Esasen ekonomi yönetiminin açıklamaları da bu yönde 
gerekli hertürlü önlemin alınacağını ifade etmektedir. Ekonomi yönetimi ile 
sürekli iletişim halindeyiz. Gelişmeleri çok yakından izlediklerini ve gerekli 
aksiyonları aldıklarını görüyor ve alacaklarına inanıyoruz. 
 
Bankaların yurtdışı borçlanma maliyetlerinde artış bekliyor musunuz? 
Yukarıda saydığımız nedenlerin borçlanma maliyetlerinde öngörülen artış 
üzerinde etkisi var mıdır?  
 
2017 gibi zor geçen bir yılda yurtdışı borçlanma faizleri 50-60 baz puan kadar 
yükseldi. Sınırlı bir artışın 2018 yılında da sürmesi muhtemeldir.  
 
Yurtdışı borçlanma maliyetlerindeki artışın ana nedeni uluslararası piyasalarda 
likidite genişlemesinin durması ve büyümenin hızlanmasına bağlı olarak 
borçlanma faizlerinin yükselmesidir. Kaynak maliyetinin artışında, jeopolitik veya 
son döneme ilişkin diğer faktörlerin de etkisi olabilir. Ancak, bunların geçici 
olduğuna ve yakın zamanda düzeleceğine inanıyoruz. Buna bağlı olarak 
Türkiye’nin risk priminin düşeceğini tahmin ediyoruz. 
 
Bankacılık sektörünün görüşü Türkiye ekonomisinin makro dengelerinin sağlam 
ve sürdürülebilir olduğudur. Enflasyonun düşürülmesi ve cari açığın yönetilebilir 
düzeyde tutulması için farkındalık ve kararlılık vardır. Bankaların ileriye yönelik 
uygulamalarında Hükümetimizin 2018 yılı programı ve orta vadeli programı 
referans olarak alınmaktadır. Benzer şekilde, uluslararası kıyaslamalara göre, 
büyüme, risk dağılımı, risk yönetimi, düzenleme ve denetim, aktif kalitesi, karlılık 
ve sermaye yeterliliği gibi temel performans göstergelerine göre bankacılık 
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sektörü sağlıklı bir yapıdadır, ekonomik büyümenin finansmanına destek 
verecek güçtedir.  
 
Türk bankalarının yurtdışından borçlandığı birçok kaynak var, yabancı 
bankalar da bunlardan biri. Yabancı bankaların Türk bankalarına borç 
verme iştahında bir değişiklik görüyor musunuz? 
 
Ekonomi yönetimi, üyelerimiz, muhabir bankalarımız ve yurtdışı yatırımcılar ile 
sürekli yaptığımız istişarelerden edindiğimiz izlenimlerde Türkiye riskinin 
alınması konusunda bir iştah düşüklüğü görmüyoruz. Türkiye son 15 yıldır 
düzenli ve sürekli net sermaye girişi olan bir ülkedir.  İyileştirmeye açık alanlarda 
önemli düzenleme ve uygulama değişikliklerinin yapılmakta olduğunu görüyoruz. 
Reel sektörde risklerin daha iyi yönetilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, 
aracılık maliyetlerinin düşürülmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması 
konusunda genel bir seferberlik vardır ve yansımalarının da olumlu olacağına 
inanıyoruz. Türkiye’nin hızlı, doğru karar alma ve uygulama yeteneği ile poltika 
esneklikleri vardır.  
 
Olumlu bir gelişme olarak, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerindeki iyileşmelerin 
devam ettiğini gözlüyoruz. Türkiye - AB arasındaki ilişkilerin normalleşmekte 
olduğunu izliyoruz. Türkiye AB’nin temel değerlerini benimsemiş bir ülkedir. 
Türkiye AB Komisyonu tarafından bankacılık düzenleme ve denetimde eşdeğer 
ülke statüsünde kabul edilen bir ülkedir. Üst düzey yöneticilerimizin de ifade 
ettiği gibi tam üyelik konusunda kararlı bir tutum ve gereğini yapan bir yaklaşım 
içindedir. Türkiye her alanda güçlü ve güvenilir bir ülkedir.  
 
Benzer şekilde, Türkiye ABD arasında uzun dönemli ve kökleri sağlam bir ilişki 
vardır, ilişkilerin rasyonel bir zeminde gelişeceğini düşünüyoruz. Görülmekte 
olan davaların bu ilişkileri etkilemeyeceğine inanıyoruz.  
 
ABD’de süregelen İran yaptırımları davası nedeniyle olası bir yurtdışından 
fonlamanın aniden kesilmesi durumunda sektör nasıl etkilenir? 
 
Sorunuzda belirtilen böyle bir ilişkiyi doğru bulmuyoruz. ABD’deki hukuki sürecin 
kısa sürede tamamlanmasını ve Türkiye’ye etkilerinin minimal olmasını 
bekliyoruz. Türkiye ekonomisi güçlü bir yapıya, yönetime ve kurumlara sahiptir. 
Bu yapısı küresel krizde, bölgesel tansiyonun yükseldiği dönemlerde, hain darbe 
girişiminde yaşanan şoklarda sağlam durdu, durmaya devam edecektir. Bu 
durumu bizler kadar bugüne kadar Türkiye’de yatırım yapan ve Türkiye riski alan 
tüm dostlarımız da bilmektedir.   
 
Gelişmeler ilgili en üst düzeyde, yakından ve koordine içinde yönetilmektedir. 
Sayın Başbakanımızın bugün bazı gazeterlerde yer alan “biz bankalarımızla, 
reel sektörümüzle finans piyasalarımızla bir bütünüz. Gayet tabii ki, ekonomize 
topyekün saldırı yapıldığında bankaların işine karışmam diyecek halimiz yok, 
böyle bir durumda kimseyi yalınız bırakmayız” ifadesi Türkiye’nin gerektiğinde 
Devleti, Milleti, Hükümeti ve özel sektörü ile işbirliği ve güçbirliği yapmayı bilen 
bir ülke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Her konuda Hükümetimizin tam 
desteğinin olduğunu biliyoruz.   
 
Bekletimiz gelişmelerin Türkiye ekonomisinin uzun dönem potansiyelinin 
yakalanmasına olumlu yönde katkı sağlayacağıdır. Kararlarımızı, kısa vadeli 
dalgalanmalar, gelişmeler ve olaylara göre değil, Türkiye’nin yakın dönem 
gerçekleşmeleri ve uzun dönem potansiyelini değerlendirerek alıyoruz, 
Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz.  


