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Sayın Bakanlarımız,  Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları, 

Ülkenin ekonomik temelleriyle uyumlu olmayan telaşla ve ardı ardına yapılan, gerçekçi 

olmayan analiz ve değerlendirmeleri anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Gücünü ve desteğini ekonomiden alan bankacılık sektörü sağlıklı ve dengeli bir 

yapıdadır.  

Uluslararası kabul görmüş düzenlemelere göre çalışmaktadır. Bilanço verileri şeffaftır, 

kamu ve bağımsız denetime tabiidir, gelişmelerin tümünü açıkça yansıtmaktadır.  

Düzenlemelerdeki değişiklikler uluslararası standartların ülkelere sağladığı esneklikler 

çerçevesinde yapılmaktadır. 

Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların üçte ikisi yabancı sermayeli 

bankalardır. Bu bankaların sektör büyüklüğü içindeki payı yüzde 25’in üzerindedir. 

Haziran itibariyle bilanço büyüklüğü 3.7 trilyon TL ile milli gelirin üzerindedir.   

Bilançonun yüzde 65’i uzun dönem büyümeye destek veren yatırımların, iç ve dış pazara 

yönelik üretimin finansmanında kullanılmıştır.  

Krediler, kurumsal, KOBİ, bireysel müşteriler ve ana sektörler arasında dengeli bir 

dağlım göstermektedir.   

Küresel kriz de dahil iç ve dış şoklarda dahi kredi riski makul düzeyde kalmış ve 

yönetilebilmiştir. Mevcut durumda tahsili gecikmiş alacak oranımız yüzde 3 düzeyindedir. 

Son gelişmelere bağlı olarak bu oranda bir artış beklense de bunun da yönetilebilir 

düzeyde olacağına inanıyoruz. Kredilerin sağlam teminatlarının olması kadar 

müşterilerimizin kredileri doğru kullanması ve borç ödemelerine olan disiplini de önemli 

rol oynadığını düşünüyoruz. 

Bankacılık sektörü yüksek bir likidite ile çalışmaktadır. Bu durum sektörün yüksek 

ihtiyatla çalıştığının da açık bir göstergesidir. 
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Bilançonun yüzde 50’den fazlası yurtiçi mevduat ile fonlanmaktadır. Vadesi kısa olsa da 

mevduatın sektörde kalma/bekleme süresi oldukça uzun sürelidir. 

Yurtdışı fonlama mevduata göre çok daha uzun vadelidir. Hem araç hem ülke 

çeşitliliğine sahiptir. 

Bilançomuzun gücünün en önemli göstergesi özkaynaklarımızdır. Haziran sonu itibariyle 

özkaynaklarımız 400 milyar TL’ye yakındır. Sermaye benzeri kredileri de eklediğimizde 

sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında kullanılan özkaynak büyüklüğümüz 500 milyar 

TL’ye ulaşmaktadır.  

Çekirdek sermaye oranı yüzde 13’ün, sermaye yeterliliği yüzde 16’nın üzerindedir. 

Uluslararası karşılaştırmalara göre ortalamalara yakın bir düzeyde seyreden sermaye 

yeterliliği çok farklı ve uç senaryolara göre hazırlanmış stres testlerine dayanıklılık 

sağlayacak ölçüdedir.   

Yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisinin uzun dönem ekonomik faaliyetine olan 

etkilerini en azda tutmak amacıyla bankacılık sektörü, Hükümetimiz ve ilgili diğer 

paydaşlarıyla işbirliği ve sağduyu içinde gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin 

menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanmayı sürdürecektir.  

Kısa dönemde alınan önlemler ile orta ve uzun dönemde dengeleyici ve istikrarı 

destekleyici kararların Türkiye ekonomisinde öngörülebilirliği artıracağı, güveni güçlü 

şekilde tesis edeceği, ekonomik faaliyeti destekleyerek büyümenin sağlıklı olarak 

sürdürülmesine katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır.  

Kobi Destek Uygulamasının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

 


