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Dünya Arap Bankacılar Birliği Onursal Başkanı Sayın Şeyh Muhammed
Alsabbah,
Genel Sekreter Sayın Dr. Wissam Fattouh,
Değerli Konuklar,
Türkiye Bankalar Birliği ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Dünya Arap Bankacılar Birliği’nin geleneksel yıllık törenini İstanbul'da
düzenlemeye karar verdikleri için Birlik yöneticilerine teşekkür ediyor,
sizlerle beraber olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum.
Değerli misafirler,
Küresel ekonomide zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkelerin bir numaralı
önceliği büyümeyi sürdürmek ve işsizliği azaltmaktır. Zorlukları aşmanın,
geleceği daha iyi ve güçlü inşa etmenin yolu uluslararası işbirliklerini
arttırmaktır.
Yakın dönemdeki gelişmeler gösterdi ki daha çok sayıda ülke ile ikili ve
bölgesel güçlü ekonomik faaliyetleri olan, geniş ürün ve hizmet
yelpazesine sahip, finansal sektörü sağlıklı çalışan ülkeler daha başarılı
olmaktadır.
Türkiye’nin Arap Bankalar Birliği üyesi ülkeler ile olan ilişkileri her geçen
gün sağlıklı, yapıcı ve karşılıklı işbirliği zemininde büyüyerek sürmektedir.
1. Arap Bankalar Birliği üyesi 8 ülkeye ait 8 banka Türkiye’de faaliyet
göstermektedir.
2. Bu bankaların sektör aktif payı yüzde 14,6’dır. Bu oran yabancı
sermayeli bankaların yüzde 70’ini temsil etmektedir.
3. Türkiye’deki bankaların 7 tanesi Arap Bankalar Birliği’ne üye 5
ülkede 14 şube ve 2 temsilcilik ile faaliyet göstermektedir.
4. Arap Bankalar Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’deki yabancı sermaye
yatırımları 2021 yılı itibariyle 14 milyar dolardır ve toplam içinde
yüzde 11 oranında paya sahiptir.
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5. Türkiye’de yerleşiklerin bu ülkelerdeki yabancı sermaye
yatırımlarının tutarı ise 2,5 milyar dolardır.
6. Arap Bankalar Birliği üyesi ülkeler ile yapılan dış ticaret hacmi
toplamın yüzde 11’ni oluşturmaktadır. Türkiye’nin bu ülkelerden
ithalatı 40 milyar dolar, bu ülkelere ihracatı ise 16 milyar dolardır.
Tarih boyunca devam eden bölgesel ve ikili ilişkilerde ve ticaretimizde
artan bir büyümeye tanık oluyoruz. Bu bölgenin çok yüksek bir ekonomik
potansiyele sahip olduğu da gerçektir. Bu potansiyeli harekete geçirmek,
bölge ekonomisini en üst düzeye çıkarmak ve refahı artırmak için
yatırımlara ve kaynaklara ihtiyaç olduğu da bir gerçektir. Amacımız iş
hacmini her alanda geliştirmek ve güçlendirmektir.








Türkiye bölgesinde ve dünyada siyasi ve ekonomik güçlü ilişkileri
olan güvenilir ve dost bir ülkedir.
Türkiye, yatırımcılar için ideal bir destinasyondur.
Türkiye dinamik bir ekonomiye, büyük bir iç pazara, nitelikli bir
işgücüne ve liberal bir yatırım ve faaliyet çerçevesine sahiptir
Geniş bir yelpazeye yayılan kaliteli üretim ve hizmet kapasitesi
vardır ve çok sayıda ülkeye ihracat yapılmaktadır.
Yenilenmekte olan alt yapı ve teknoloji yatırımları büyüme
potansiyelini desteklemektedir.
Türkiye ekonomisi yüksek hızda büyümektedir. Büyümeye
bankacılık sektörünün de önemli katkısı vardır.
Türkiye'de bankacılık sistemi, sağlam bilanço yapısı, güçlü
özkaynakları, teknolojiye dayalı hizmet ağı, ürün çeşitliliği ve
tecrübeli risk yönetimi sayesinde iyi bir performans içindedir.

Bu süreçte finans kurumlarımıza çok önemli görev ve sorumluluklar
düşmektedir. Bu tür toplantılar, bankalarımız arasında halihazırda var
olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi, bölgemizdeki ekonomik ilişkilerin ve
projelerin daha iyi finanse edilmesi ve bölgesel bir platforma dönüşmesi
açısından çok büyük ve önemli katkılar sağlayacaktır.
Değerli misafirler,
Konuşmamı bitirmeden önce İstanbul'u gezmek ve İstanbul'u daha
yakından tanımak için fırsatlar oluşturmanızı öneriyorum.
Birliklerimiz arasındaki sağlam işbirliğinin güçlenmesine destek olmaya
devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez
daha ifade etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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