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Sayın Bakanım, Türkiye Bankalar Birliğinin Sayın Başkanı ve çok
değerli temsilcileri, basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Küresel ölçekte oldukça yoğun gündeme sahip bir dönemden geçmekteyiz.
Malumunuz Covid-19, yalnızca bir sağlık sorunundan ibaret kalmayıp,
ekonomiden siyasete birçok alanı uluslararası boyutta derinden etkiledi.
Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler, küresel risk iştahının gerilemesine
ve uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu.
Ülkemizin ise mücadele sürecinde kaydettiği gelişmeler, hem sağlık hem de
ekonomik görünümde bizleri pozitif ayrıştırmış, geldiğimiz noktada hepimizin
geleceğe umutla bakmasını sağlamıştır.
Kurumumuz bugüne kadar olduğu gibi COVID-19 sürecinde de mücadeleye
proaktif katılım sağlamış, bankacılık sektörümüzün yerel ve uluslararası
düzeyde güven duyulan yapısını muhafaza etmek için azami gayret
göstermiştir.
İstikrarlı olarak büyüyen ve risklerini en gelişmiş yaklaşımlarla yöneten
bankalarımızın, uluslararası standartlara uygun bir ortamda faaliyet
göstermeleri, finansal otorite olarak en öncelikli görevimiz olmaya devam
edecektir.
Nitekim Bakanlığımız ve diğer kurumlarımızla pandemi sürecinde
uyguladığımız mikro ve makro ihtiyati tedbirler, finansal sektörümüzde
olumlu gelişim patikasını muhafaza etmeyi başarmıştır.
Sayın Bakanım, değerli katılımcılar,
Ülkemiz finansal mimarisinin neredeyse %90’ını oluşturan bankacılık
sektörü son 18 yıllık dönemde sadece niceliksel olarak değil, niteliksel
olarak da önemli bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir.
Sektörün 2002 yılsonunda 213 milyar TL seviyesinde bulunan aktif
büyüklüğü 2015 yılında ilk kez milli geliri aşmış ve son 1 yıllık dönemde
%21,9 oranında büyüme kaydederek Nisan 2020 döneminde 5,2 trilyon
TL’ye ulaşmıştır.
33 mevduat, 14 kalkınma ve yatırım ve 6 katılım finans kuruluşu olmak
üzere toplam 53 bankamız, 203.865 personel ve 11.335 şube ile
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faaliyetlerini sürdürmekte, bu yönüyle istihdama da önemli bir katkı
sunmaktadır.
2019 yılı üçüncü çeyrek sonrası iyileşen enflasyon verileri ve fonlama
maliyetlerindeki düşüş, diğer yapısal tedbirlerle birlikte bankalarımızı kredi
vermeye daha istekli hale getirmiştir. Bu çerçevede, sektörün kredi hacmi
son bir yıllık dönemde %26,5 artışla 3,2 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır.
Geleneksel olarak mevduat ağırlıklı kaynak yapısına sahip sektörümüzün
mevduat hacmi ise son bir yıllık dönemde %31,4 artışla altın mevduatı dahil
3 trilyon TL’ye yükselmiş durumdadır.
Bankacılık sektörümüzün öne çıkan özelliklerinden birisi güçlü özkaynak
yapısıdır. Nisan 2020 itibarıyla 511 milyar TL’ye ulaşan ve kaliteli
unsurlardan oluşan banka özkaynakları, %18,7 sermaye yeterliliği oranı ile
gücünü korumaya devam etmektedir. Banka kârlarının bünyede tutulmasına
yönelik Kurumumuzca sürdürülen politikaların olumlu etkisi, böyle
dönemlerde daha net anlaşılmaktadır.
Sektör, “sağlam ve güven veren” yapısıyla 1980’li ve 1990’lı yılların aksine
Türkiye ekonomisi için önemli bir istikrar çıpası haline gelmiştir. Kredilerin
takibe dönüşüm oranı, likidite göstergeleri, yabancı para pozisyonu ve
kaldıraç oranı makul düzeylerde seyretmekte, sermaye yeterliliği rasyosu
uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerinde
bulunmaktadır.
Sayın Bakanım, değerli katılımcılar,
Bankacılık sektörünün, tüm dünyada ve ülkemizde en detaylı şekilde
düzenlenen ve denetlenen sektörlerin başında geldiği malumunuzdur.
Bankacılık sistemimiz, kriz ve şoklara müdahale konusunda, uluslararası
normlarla uyumlu, proaktif düzenleme yaklaşımı ve denetim metodolojisiyle,
donanımlı bir düzenleyici otoriteye sahiptir.
Bugün tek başına bir halk sağlığı problemi olmaktan çıkıp, küresel ekonomik
mücadelenin birincil konusu haline gelen COVİD-19 salgınında yaşanan
süreçten de takip edileceği üzere, bu donanım sayesinde, salgının
etkilerinin görülmeye başlandığı ilk günden itibaren hem bankalarımız hem
de tasarruf sahipleri için gerekli tedbirler ivedilikle ve ileriye dönük bir
yaklaşımla alınmıştır. Bu dönemde, gerekli esneklikler sağlanmış piyasanın,
ekonominin bu süreci az hasarla atlatmasına katkı sağlanması
amaçlanmıştır.
Süreci önceden ve yerinde bir düzenleme yaklaşımı ile yürütmenin sağladığı
esneklik ve hızlı hareket edebilme kabiliyetinin finansal sistemimiz
üzerindeki riskleri sınırlandırmada kritik öneme sahip olduğunun farkındayız.
Bu anlayışla; 16 Mart tarihinden başlayarak 50’ye yakın aksiyon ve tedbiri
hayata geçirmiş bulunuyoruz.
Mart ayından bu yana geçen üç aylık sürede aldığımız onlarca aksiyon ve
tedbir, iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın Covid-19 salgını sürecini en az
hasarla atlatabilmesi içindir.

Sayın Bakanım, değerli katılımcılar,
Covid-19 salgını, sağlam bir bankacılık sektörüne sahip olmanın önemini
hatırlatması açısından da oldukça manidardır. Yaşanan bu süreç,
bankalarımızın ekonominin çarkları içinde ne kadar önemli bir yerde
durduklarını, ülkemizin ekonomik refahın sürdürebilmesi noktasında kilit rol
oynadıklarını bir kez daha göstermiştir.
Ancak yaşadığımız dönemde artık, stratejik öneme sahip, yüksek katma
değerli ürünler üreten, ihracat, teknoloji, bilgi ve siteme dayalı üretimi
önceliklendiren ve destekleyen, büyüme ve istihdama pozitif katkı sağlayan
sektörler oyunun kurallarını belirlemeye başladı. Bu gelişme hiç şüphesiz
bankalarımıza da yeni sorumluklar getirdi. Zira kaynaklarımızı ne kadar çok
bu sektörlere yönlendirebilirsek, pandemi gibi dış olumsuz etkenler bizleri o
kadar az etkileyecektir. BDDK olarak dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi
arasında yer alma hedefi doğrultusunda ülkemizin refahına katkı sağlarken
sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi, sizlerin de asli fonksiyonunuzun bir
gereği olarak aynı bilinç ve şevkle insiyatif almanızın ülkemiz kalkınmasında
çok değerli olduğunu belirtmek isterim.
Sözlerime burada son verirken, Türkiye Bankalar Birliği’nin 63. Olağan
Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinizi
saygıyla selamlıyorum.

