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Devlet Bakanı ve Baúbakan Yardımcısı Sayın Nazım Ekren, Sayın Baúkanlar,
Türk bürokrasisinin saygıde÷er mensupları,
De÷erli misafirler ve basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “Yurtdıúı
Finansal Piyasalardaki Geliúmeler Iúı÷ında Türk Bankacılık Sektörü” baúlıklı konferansımıza
hoú geldiniz.
Hepinizin yakından takip etti÷i gibi dünya ekonomisi, son yıllarda sergiledi÷i güçlü büyüme
performansı ardından 2007 yılında derinlik kazanan finansal bir dalgalanma ile olumsuz bir
görünüme kavuúmuútur.
Finansal piyasalarda baúlayan bu dalgalanmanın ne kadar sürece÷i ve maliyetinin ne olaca÷ı
net olarak kestirilememektedir. Ancak, dalgalanmanın öncelikle finansal araçlar ile yayıldı÷ı
ve finans kesiminin di÷er sektörlerle olan sıkı ba÷ları düúünüldü÷ünde global bankacılık
sektörünün önemli bir risk altında kaldı÷ı görülmektedir.
Nitekim, krizin baúlangıcından bu yana, dünyada birçok uluslararası bankanın yüksek
miktarda zararlar açıkladı÷ına, büyük yatırım bankalarının baúka bankalara satıldı÷ına ve kimi
bankaların kamu tarafından devralındı÷ına úahit oluyoruz.
Bugünkü konferansımızda Türk bankacılık sektörünün bu geliúmeler çerçevesinde maruz
kalabilece÷i risklere bir nebze ıúık tutmayı umuyoruz.
De÷erli misafirler,
Türkiye açısından baktı÷ımızda 2001 krizi sonrasında; bütçe açı÷ının azaltılması, enflasyonun
aúa÷ı çekilmesi ve önceki krizlerin temelini oluúturan alanlarda gerekli reformların hayata
geçirilmesini kapsayan ekonomik programın uygulanmasında önemli bir baúarı elde
edilmiútir. Enflasyon tek haneli rakamlara gerilemiú, gerek bütçe açı÷ı gerekse kamu borç
rasyoları Maastricht kriterlerinin altında bir orana çekilmiú ve önemli reformlar
gerçekleútirilmiútir.
Ancak, artan tüketim ve yatırım talebi ile enerji maliyetlerinin sonucu olarak derinleúen cari
açık önemli bir finansman ihtiyacı do÷urmakta ve ülkemizi mevcut global çerçevede daha
kırılgan hale getirmektedir. Her ne kadar yapılan milli gelir revizyonu ile ekonominin daha
büyük bir bölümü hesaplara yansımıú ve ülkemizdeki tasarruf açı÷ı milli gelire oran olarak
eskiye kıyasla daha düúük seviyelere gerilemiúse de nominal rakam olarak 50 milyar dolara
yaklaúan cari açık beklentileri finansman ihtiyacı ve kalitesini yeniden gündemin üst sıralarına
taúımaktadır. Bu çerçevede, uzun vadeli yabancı sermayeyi çekebilecek genel yatırım
ortamının iyileútirilmesine yönelik reformlar ve özelleútirme faaliyetlerinin aksatılmadan
devam etmesi büyük önem taúımaktadır.
Geride bıraktı÷ımız 6 yıl içeriside, Türkiye ekonomisinin yakaladı÷ı %7’lik büyüme
ortalamasında bankacılık sektörü önemli bir rol oynamıútır. Sektörün geliúimiyle, yurtiçi
tasarruf oranının düúük oldu÷u ve özel kesim yatırım ve tüketim harcamalarının hızlandı÷ı bu
dönemde, reel kesimin finansman kaynaklarına ulaúımı kolaylaúmıútır.
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2001 krizinden ciddi kayıplarla çıkan finans sektörünün geliúiminde, aynı yıl kamu otoriteleri
ve sektör temsilcileri ile yakın iúbirli÷i içinde uygulamaya koyulan Bankacılık Sektörü
Yeniden Yapılandırma Programı önemli bir rol oynamıútır. Program kapsamında; sektörün
sermaye yapısı güçlendirilmiú, reel sektörün malî kesime olan borçları yeniden
yapılandırılmıú, kamu bankalarının görev zararları tasfiye edilerek ileride tekrar aynı
sorunlarla karúılaúmamak için, gerekli yasal düzenlemeler yapılmıútır.
Yine bu dönemde, sektörün denetim çerçevesini güçlendirecek, bankacılık sistemini daha
etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuúturacak, dayanıklılı÷ını geliútirecek ve sektöre güveni
kalıcı kılacak önemli düzenlemeler gerçekleútirilmiútir. Sermaye yeterlili÷i, risk yönetimi,
kredi ve iútirak sınırlamaları, ba÷ımsız denetim gibi birçok uygulama hayata geçirilmiútir. Bu
de÷iúimin son aúaması olarak, 2005 yılında yürürlü÷e giren yeni Bankacılık Kanunuyla
Avrupa Birli÷i müktesebatı ve uluslararası standartlar ile uyum sa÷lanmıútır.
Bu de÷iúim sayesinde bankacılık kesimi krizden en güçlü çıkan sektörlerden biri olmuú, 2001
yılından itibaren istikrarlı bir úekilde büyümeye devam etmiú ve esas fonksiyonu olan aracılık
iúlemini daha verimli bir úekilde yerine getirmeye baúlamıútır.
Bankacılık sektöründe yaúanan bu dikkat çekici de÷iúim, yabancı yatırımcıların da sektöre
olan ilgisini artırmıútır. 2005 yılından itibaren hızlanan do÷rudan yabancı yatırımların önemli
bir kısmı bankacılık sektöründe gerçekleúen satın alma ve birleúmeler yoluyla sa÷lanmıútır.
Geride bıraktı÷ımız son beú yıl içerisinde finansal hizmetler alanında 85’in üzerinde satın
alma ve birleúme iúlemi gerçekleúmiú ve mali aracı kuruluúların ülkemize çekti÷i do÷rudan
yabancı yatırımların miktarı 22.5 milyar doları geçmiútir.
Tüm bu geliúmelerin bir parçası olarak bankacılık sektörünün uluslararası piyasalara
entegrasyonu ve reel sektörle etkileúimi artmıútır. Bu çerçevede, denetim ve risk yönetimi
mekanizmaları önemli ölçüde iyileúmiú olan bankacılık sektörü, mevcut dalgalanmalar
nedeniyle dıú piyasalar ya da reel sektör kanadında yaúanabilecek olumsuz geliúmeler
karúısında geçmiúle kıyaslandı÷ında çok daha güçlü konuma gelmiútir.
Riskler anlamında, sektörün kur riski önceki dönemlere kıyasla son derece düúük seviyelere
gerilemiú durumdadır. Ancak, yüksek dıú finansman ihtiyacı ve reel sektörün artan borcu
nedeniyle sektörün taúıdı÷ı kredi riski giderek artmıútır. Bu durum daha önce bahsetti÷imiz
belirsizliklerin olumsuz yönde úekillenmesi durumunda sektör açısından iyi yönetilmesi ve
temkinli olunması gereken bir konudur.
De÷erli misafirler,
Global belirsizliklerin arttı÷ı, yatırımların ve talebin hız kesti÷i bu dönemde harcamaların
daha da yavaúlamaması ve likidite koúullarının kötüleúmemesi için hükümetimizin son beú
yıldan bu yana baúarıyla yürüttü÷ü ekonomik dönüúüm programının aynı kararlılıkla devam
ettirilmesi önemlidir.
Enflasyonun yükselmekte oldu÷u ve küresel ekonomik yavaúlamanın giderek
yo÷unlaúabilece÷i dikkate alınarak, para ve maliye politikalarının bu amaca yönelik olarak
temkinli bir úekilde kullanılmaya devam edilece÷ini düúünmekteyiz. Risk yönetiminin tüm
kamu ve özel sektör kurumlarında özendirilmesi, ekonomi yönetiminden sorumlu birimlerde,
bu tür dalgalanmaların yönetim mekanizmalarının güçlendirilmesi bu dönemde önem
kazanmaktadır.
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Tüm bu önlemlerin yanında global piyasalardaki dalgalanmalar karúısında alınabilecek en
önemli önlem, sa÷lam çıpalara sahip olmaktır. Bu nedenle, tercihen uluslararası finans
çevrelerince de desteklenen kapsamlı bir ekonomik programın açıklanması ve uygulanması,
AB sürecine iliúkin reformların kararlılıkla sürdürülmesi ve dezenflasyon sürecinin disiplinli
maliye politikaları ile desteklenmesi oldukça büyük önem arz etmektedir.
Sözlerime son verirken, bugün yo÷un gündemine ra÷men konuyla ilgili de÷erlendirmelerini
bizimle paylaúmak üzere bize zaman ayırma teveccühünü gösteren Devlet Bakanı ve
Baúbakan Yardımcısı Sayın Nazım Ekren’e, Sayın Baúkanlarımıza ve tüm de÷erli
konuúmacılarımıza en içten teúekkürlerimi sunuyor, konferansımızın hepimiz için faydalı
geçmesini diliyorum.
ùimdi Devlet Bakanı ve Baúbakan Yardımcısı Sayın Nazım Ekren’i konuúmasını yapmak
üzere kürsüye davet ediyorum.
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