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Sayın Bakanım, bölgemizin ve turizm sektörünün değerli iş insanları, 
değerli meslektaşlarım; sizleri saygıyla selamlıyorum.  
 
Sözlerimin başında, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan yangın ve sel 
felaketlerinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, 
yaralılarımıza ve zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi 
sunuyorum. İnsanlarımız yanında çok sayıda canın ve ormanlarımızın bir 
bölümünün yitirilmesinden dolayı derin üzüntü içindeyiz. Devletimizin ve 
milletimizin sabırlı, kararlı ve yakın işbirliği sayesinde yaralarımızı kısa 
sürede saracağımıza inanıyorum.  
 
Marmaris bölgemizdeki ekonomik hayatı, bu bölgenin ekonomisinde çok 
önemli bir yere sahip olan turizm sektöründeki güncel durumu, 
sektörlerimiz arasındaki ilişkileri görüşmek üzere bir araya geldik. 
Toplantımızın, sektörlerimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile 
olmasını diliyorum.  
 
Bu zor dönemde, iletişime ve yapıcı yaklaşıma daha fazla ihtiyacımız var. 
Pandemi başta olmak üzere yakın dönemde yaşanan gelişmeler, içeride 
ve dışarıda tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Yatırım, üretim ve ticaret 
potansiyelimizi sınırlandırdı, tedarik zincirlerini bozdu. Özellikle bu 
bölgeye turist gönderen ülkelerin sağlıkla ilgili aldığı sınırlandırıcı kararlar 
nedeniyle yaşanan özel sorunlar olduğunu biliyoruz. Yangının muhtemel 
bir iyileştirmeyi de geciktirdiğini değerlendiriyoruz.  
 
Yaşadığımız şoklar nedeniyle gelirlerimiz öngörülerin gerisinde kaldı. 
Doğal olarak nakit akımları bozuldu, işletme sermayesi ihtiyacı arttı. 
Borçların ödenmesinde geçici olduğuna inandığımız zorluklar yaşanıyor.  
 
Hükümetimizin ve ekonomi yönetiminin;  
 

 üretim kapasitesini ve istihdamı korumak,  

 ödeme sistemini sağlıklı olarak çalıştırmak ve  

 ekonomik faaliyeti desteklemek amacıyla  
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çok yönlü olarak ortaya koyduğu destekleyici uygulamalar sorunların 
hafifletilmesini sağladı.  
 
Bankacılık sektörü de ekonomik hayatın sürdürülmesine yönelik yapıcı bir 
yaklaşım içinde oldu: 
 

 TL kredilerde hızlı büyüme ile sektörlerin nakit ihtiyaçları 
karşılanmaya çalışıldı.  

 İhtiyaç içinde olan müşterilere borçların ödenmesi için ek süreler 
verildi.  

 Krediler yapılandırıldı.  

 Borç/teminat ilişkisinde esneklik sağlandı.  

 Sektör bazlı özel paketler uygulandı. Hazine garantili, KGF kefaletli 
kredi paketlerine katkı verildi.  

 
Ayrıca, afetlerin yaşandığı bölgelere yönelik olarak, bankacılık sektörü 
tarafından müşterilerimizin borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlanıyor, 
ötelemeler yapılıyor. Ödemelerde yaşanan gecikmeler için Risk 
Merkezi’ne bildirimlerde “mücbir sebep” kodu kullanılıyor.  
 
Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar,  
 
Müsaadenizle bu aşamada bankacılık sektörünün temel büyüklüklerinin 
seyri hakkında özet bilgi vermek istiyorum:  
 

 Temmuz 2021 itibariyle nakit kredilerin toplamı 3,9 trilyon TL’dir. 
Hazineye kullandırılan 1,1 trilyon TL tutarındaki kaynak da dahil 
edildiğinde bankacılık sektörünün ekonomiye kullandırdığı kaynak 
toplamı 5 trilyon TL’yi aşmıştır.   

 Bilançonun yüzde 75’i ekonomik faaliyetin finansmanında 
kullanılmıştır. Bu finansmanın milli gelire oranı yüzde 89 
düzeyindedir. 

 Krediler sektörler arasında dengeli bir dağılım göstermektedir. 
Ticari kredilerin payı yüzde 77, bireysel kredilerin payı yüzde 
23’tür. 

 Ticari krediler sektörler itibariyle sağlıklı bir dağılım göstermektedir. 

 Kredi riski düşüş trendi içindedir. Tahsili gecikmiş alacak oranı 
Temmuz 2021 itibariyle yüzde 3,7 ve yönetilebilir düzeydedir. Bu 
oran ticari kredilerde yüzde 4,1 olmuştur. 

 Bankaların münferiden veya birlikte yapılandırdıkları kredi miktarı 
216 milyar TL oldu.  

 Düzenlemelerde yapılan değişikliklerle yeni imkanlar sağlandı. 

 Kredilerin finansmanında ana kalem mevduattır. Olumlu bir 
gelişme, son dönemde tasarruf mevduatının artışının 
hızlanmasıdır.  

 Mevduatın tamamı krediye dönmüştür.  
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Şimdi de turizm sektörü kredileri hakkında bilgi sunmak istiyorum: 
 

 Turizm sektörü nakit kredileri Haziran 2021 itibariyle 150 milyar 
TL’nin biraz üzerindedir.  

 Turizm sektörüne açılan krediler son 5 yılda 2,6 kat son 10 yılda 
9,4 kat ile ticari krediler ortalama büyümesinin üzerinde artmıştır.  

 Ticari krediler içindeki payı artmaktadır.  

 Turizm sektörü gayri nakdi kredi tutarı ise 19 milyar TL’dir.  

 Turizm sektöründe tahsili gecikmiş alacak oranı diğer ticari alt 
sektörlerde olduğu makul bir düzeydedir ve düşüş eğilimindedir.  

 

Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar, 
 

Beklentimiz, normal dönemlerde, turizm sektörünün hızlı toparlanması, 
nakit akımlarının düzelmesi ve yatırımlarına devam etmesidir. Turizm 
sektörü ülkemiz ve bankacılık sektörü açısından yüksek öneme sahiptir.  
 

Çünkü;  
 

 yüksek yerli girdi kullanıp yüksek döviz geliri üretmektedir, 

 bankacılık sektörü gibi uluslararası rekabete açıktır,  

 uluslararası kurallarla çalışmaktadır, 

 çok sayıda sektör ile yatay ve dikey etkileşime sahiptir, 

 nitelikli işgücüne istihdam sağlamaktadır, 

 tecrübeli bir girişimci-yatırımcı profiline sahiptir. 
 
Bankacılık sektörü her zaman turizm sektörünün en önemli 
paydaşlarından, yol arkadaşlarından bir tanesi olmuştur. Küresel 
ölçekteki yatırımların finansmanında bankalarımızın önemli rolü vardır. 
Bu sayede turizm gelirlerimiz 30 milyar dolara ulaşmıştır ki; 
potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. 
 

Turizm sektöründeki girişimcilerimize de doğrudan her türlü kolaylığı 
sağladık, destek sağlamaya da devam edeceğiz. Müşterilere kolaylık 
sağlanırken, genel ve toptancı bir yaklaşım yerine, müşteri bazında, her 
bir müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı 
ilişkisi ayrı ayrı ve özenle bakılarak, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı 
şekilde değerlendirme yapılmasının daha doğru olacağına inanıyoruz. 
  
Bankacılık sektörü, Hükümetimiz ve ilgili kurumlarla eşgüdüm halinde, 
tüm paydaşlarıyla işbirliği ve güç birliği içerisinde, tecrübesini ve 
kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde 
kullanarak, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın; kısaca 
büyümenin sürdürülmesine, varlık değerlerinin artırılmasına ve yatırımcı 
güveninin korunmasına destek olmaya devam edecektir. 
 
Dinlediğiniz için teşekkür ediyor, meslektaşlarım adına, sıcak ve samimi 
konukseverliğinizden dolayı şükranlarımızı sunuyorum.  


