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Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ;
TÜSİAD bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bankacõlõk Çalõşma Grubumuz
son yõllarda ülkemiz bankacõlõk sektörünün sağlõklõ gelişimi, reel sektörün ve
dolayõsõyla sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi için gerekenleri kamuoyuna
duyurma konusunda uğraş vermektedir. Özellikle TÜSİAD gibi reel sektörün
temsilcisi olan bir sivil toplum kuruluşu olarak konuya yaklaştõğõmõzõn önemini
vurgulamak isterim.
Ülkemizde son üç yõl içerisinde yaşanan gelişmelerin en önemlilerinden birinin
bankacõlõk sektörünün sorunlarõnõn saptanmasõ ve bu sorunlarõn tedavisi üzerine
yoğunlaştõğõnõ kamuoyu da takdir etmektedir. Bu reform sürecinin miladõnõ ise
kõsaca BDDK olarak bildiğimiz Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun
TBMM tarafõndan çõkartõlan bir yasa ile kurulmasõ ve icraatõ oluşturmaktadõr. Bu
çok önemli kurumun tesisi bugün burada girmek istemeyeceğimiz nedenlerle
maalesef hayli gecikmiştir. Yaşadõğõmõz krizler sonrasõnda özellikle bu sektörün
yeniden yapõlanmasõ, sağlõğõna kavuşmasõ ve yeterli özkaynak düzeyine erişmesi
için öncelikle kamu bankalarõndan başlayarak önemli çabalar gösterilmiştir.
Bir yandan yüksek enflasyon ve kamu açõklarõ sorunlarõ ile savaşõm sürerken
arzulanan derinliğe kavuşamamõş olan bankacõlõk sektörünü bugün 54 banka ve
125 bin’i aşkõn çalõşan temsil etmektedir. Toplam aktifleri 2002 sonunda 130
milyar ABD Dolar’õna erişmiş olan bankacõlõk sektörü GSMH’nin ise ancak
%78’ine karşõlõk gelmektedir. Gelişmiş ekonomilerde bu oranõn GSMH’nin
birkaç katõ olduğunu gözlemliyoruz.
Ülkemizde tasarruf eğilimin azlõğõ, kamu borçlanma gereksiniminin yüksekliği ve
kayõtlõ ekonominin gelişmiş ve hatta rekabet içinde olduğumuz gelişmekte olan
ekonomilere kõyasla düşük bir düzeyde kalmasõ sektörün sağlõklõ gelişimi
açõsõndan olumsuz koşullarõ oluşturmaya devam etmektedir. Bunun yanõsõra
bankacõlõk sisteminin cezbedebildiği tasarrufun yani mevduatõn vade yapõsõ çok
kõsa olduğu gibi krediye dönüşüm oranõ da %35 gibi son derece düşük
düzeylerdedir. Son on yõl içinde kamuoyunda da çokça tartõşõlan ve malum
sebeplerden dolayõ reel sektöre sağlanan kredilerin oranõ azalma eğilimi
gösterirken banka bilançolarõ içerisinde yer alan kamu menkul değerlerinin oranõ
yõllar itibarõyla artõş göstermiş ve nihayet 2002 sonunda % 40’lara kadar
ilerlemiştir.
Yaşanan krizlerle birlikte bankacõlõk sektörünün aktif kalitesinde de gözle görülür
bir bozulma başgöstermiş ve bu tanõ sonrasõ sorunlu kredilerin tasfiyesi yanõ sõra
aktif kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalõşmalar başlatõlmõştõr. Gelinen
noktada çok önemli bulduğumuz iyileşmeler yapõlmasõna rağmen bankacõlõk
sistemimizin özkaynak büyüklüğü halen arzulanan düzeyde değildir. Bugün tüm
sektörün toplam özkaynağõ 15 milyar ABD Dolarõ olup bu meblağ isimlerini
basõnda sõkça duyduğumuz Avrupa bankalarõndan herhangi birinin özkaynağõnõn
ancak üçte biri veya yarõsõ seviyesindedir. Bu nedenle sektörün özkaynağõnõ
güçlendirme uğraşõnda sektörün karlõ çalõşabilmesi ve yerli veya yabancõ ama
mutlaka ehil sermayenin cezbedilmesi için gerekli koşullarõn sağlanmasõ büyük
önem kazanmaktadõr.
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TÜSİAD Bankacõlõk Çalõşma Grubu, birazdan özetini dinleyeceğiniz bu öneri
paketi ile sektörün kõsa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyüme ortamõnda
aracõlõk işlevini yerine getirebilmesi için yapõlmasõ gerekenleri bir aksiyon planõ
mantõğõ içerisinde sunmaktadõr. Geçtiğimiz aylarda hükümetimizin, TCMB ve
BDDK’nõn bu çalõşmada da bazõlarõna yer verilen konulara süratle eğildiğini ve
bir takõm önlemleri ya uygulama aşamasõna getirdiğini ya da gündemine aldõğõnõ
büyük bir memnuniyetle gözlemlemekteyiz.
Bu çalõşmada emeği geçen tüm TÜSİAD üye ve çalõşanlarõna ve raporun yazarõ
Dr. Cüneyt Sezgin’e bu vesile ile teşekkürlerimi iletirken tüm konuklarõmõza
katõlõmlarõ ve gösterdikleri yakõn ilgi için teşekkürü borç bilirim.
Hepinizi saygõ ile selamlõyorum.
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