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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanım, Türk Devletleri 
Teşkilatı Genel Sekreterim, Değerli Birlik Başkanlarım, Değerli Meslektaşlarım, 
Değerli Basın Mensupları, Türk Devletleri Teşkilatı Üyelerinin Banka Birlikleri 
Konseyi İşbirliği Anlaşması imza törenine hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve 
birliklerimizin temsilcileri adına saygıyla selamlıyorum. 
 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl önce kurulan Türk 
Konseyi’nin, yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatının, birlik ve dayanışma ilkelerinin 
en müşahhas hâli olduğunu belirterek, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemine 
işaret etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı kurumsal bir yapıda her alanda ilerliyor ve 
gelişiyor.  
 
Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler ve zorluklar, bölgesel iş birliği 
yapılarının önemini daha da artırıyor. Son yarım yüzyıldaki gelişmeler, ikili, 
bölgesel ve çok uluslu ilişkileri güçlü olan ülkelerin her alanda başarılı 
performanslar gösterdiğini ortaya koymuştur. İş birlikleri büyümeyi ve kalkınmayı 
desteklemekte, vatandaşlarımızın refah düzeyini arttırmaktadır.  
 

 Dünyanın ekonomik merkezi batıdan doğuya kaymaktadır.  

 Türk Dünyası Teşkilatına üye ülkeler batı ile doğu arasında merkezde yer 
almaktadırlar.  

 Yüksek büyüme ve kalkınma potansiyelleri ile hem bölgesine hem de dünya 
ekonomisine yüksek katma değer sağlayabileceklerdir.  

 Bölge doğal bir enerji, transit ve lojistik merkez olma konumundadır ve bu 
coğrafyadaki ülkelerin birbirini tamamlayıcı rolleri bulunmaktadır.  

 
Bu roller çerçevesinde büyük bir fayda ve değer merkezi oluşturmak hepimiz için 
önemli kazançlar ortaya çıkaracaktır. 
 
Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerin bankacılık sektörünün temsilcileri olarak 
bizler esasen Cumhurbaşkanlarımızın inisiyatifi ile oluşturulan Türk Devletleri 
Teşkilatının çizdiği temel ekonomik prensipler ve hedefler doğrultusunda 
çalışacağız.  
 
Siyasi ilişkiler ekonomik ilişkilerle desteklendiğinde çok daha güçlü, uzun ömürlü ve 
toplumlara daha fazla refah üreten nitelikte olacaktır.  Siyasi ilişkilerin 
güçlendirilmesinde ve kalıcı hale getirilmesinde ekonomik adımların da çok 
önemli olduğunun bilincindeyiz ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz.  
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Türk Devletleri Bankalar Birlikleri Konseyi, üyelerinin özgür irade ve eşit haklar 
prensiplerine uygun olarak kurulmuş olan, üyelerini ortak çıkarlar temelinde bir 
araya getiren, ticari amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Konseyin 
faaliyetleri üye devletlerin yasal düzenlemelerine, uluslararası sözleşmelere ve 
Tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
 
Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden, ekonomik ve bankacılık 
sektörü ilişkilerimizi geliştirmekte daha fazla yararlanmak amacındayız.  
 
Bu sayede, devletlerimiz arasında sağlam temelli oluşturulan siyasi ve toplumsal 
dayanışmayı ekonomik alanda somutlaştırarak kalıcı hale getirmek istiyoruz. 
 
Ülkelerimiz ve bölgemizi ilgilendiren meseleleri konuşmak ve ilerleme için adımlar 
atarak Bankalar birlikleri arasında iş birliğini geliştirmek, bankacılarımızın ve iş 
insanlarımızın taleplerini doğru değerlendirmek en önemli hedeflerimizin 
başında gelmektedir.  

 
Bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar 
üretmesi için sektöre ilişkin konu ve çözümlerimizi istişare ederek tecrübelerimizi 
paylaşmak istiyoruz.  

 
Gelişmeler konusunda ortak platformlar, zirveler, forumlar, konferanslar, 
seminerler düzenleyerek bankacılık verilerini, düzenlemelerini ve iyi 
uygulamalarını paylaşacağız. 

 
Dijital bankacılığın geliştirilmesinde, suç gelirleri ile mücadele ve uyum alanında, 
iklim ve çevre riskleri ile mücadelede, ödeme eko sistemlerinin 
yaygınlaştırılması konularında iş birliği yapmak istiyoruz. 

 
Birliklerimizin ve üyelerimizin yakın ve koordineli etkileşimi ve her alanda 
kurulacak iş birlikleri derinleştikçe ticaretin, turizmin ve finansal etkileşimin çok 
daha güçlü hale geleceğini biliyoruz.   

 
Bizler, Türk Dillerini Konuşan Devletlerin birlikleri olarak çok taraflı iş birliğinin 
geliştirilmesine katkı sağlama sözünü bir kez de sizlerin önünde imzalarımızla 
belgeye bağlıyoruz. Bugün aramızda bulunamayan Türkmenistan’ın da kısa bir 
süre içinde daimî üye olarak bizimle beraber olmasını bekliyoruz. Ayrıca, bugün 
misafir olarak bulunan Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Macaristan’ın 
da bizlerle birlikte olacağına inanıyoruz.  
 
Bu aşamada, bizlere yol gösteren Cumhurbaşkanlarımıza, bizleri her daim 
destekleyen üyelerimize,  
 

 gayretli çalışmaları ile bu anlaşmanın hayata geçirilmesine özel katkı 
veren Değerli Dostum Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir 
Nuriyev’e, 

 Kazakistan Cumhuriyeti Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Marat Baitokov’a 

 Kırgızistan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anvar 
Abdraev’e,  

 Özbekistan Bankalar Birliği Dış İlişkiler Direktörü Takhir Babamuradov’a 
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 Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik’e,  
 
Gözlemci olarak katılan; 

 

 Gürcistan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alexander 
Dzneladze’ye 

 Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal’a,  

 Macaristan Bankalar Birliği Genel Sekreteri Levente Kovacs’a  
 
teşekkür etmek istiyorum.  
 
Kuşaklar boyu yaşatılmasını temenni ettiğimiz Anlaşmamızın hayırlı olmasını 
diliyorum. Katılım ve katkılarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyor, sizleri 
saygıyla selamlıyorum. 

 
 
 


