VAKIFBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ AÇILIŞ TÖRENİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, 11 Nisan 2018
Çarşamba günü Vakıfbank Genel Müdürlüğü Yerleşkesi’nin açılışına katıldı.

Vakıfbank Genel Müdürlüğü’nün taşındığı yeni yerleşkenin açılışına T.C. Başbakan Yardımcı
Mehmet Şimşek, İstanbul Valisi Vasip Şahin, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, TMSF Başkanı
Muhiddin Gülal, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Alptekin, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve banka çalışanları katıldı.
Yeni genel müdürlük yerleşkesinin açılışında konuşma yapan Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet
Emin Özcan, bugün aynı zamanda bankamızın 64. kuruluş yıl dönümü iki heyecanı iki
mutluluğunu bir arada yaşıyoruz, Vakıfbank’ın 64. yaşını İstanbul’daki yeni genel müdürlük
yerleşkemizde karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz, dedi.
Vakıfbank’ın yeni genel müdürlük yerleşkesinin açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, Vakıfbank’ın 64. Yaşını kutlayarak, yeni merkezin hizmet kalitesini arttırarak ülke
ekonomisine çok daha güçlü katkı sağlamasını temenni etti.
BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK: DÜZENLEME VE DENETLEME NOKTASINDA
HERHANGİ BİR AÇIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Bankacılık sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
bankacılık sektörü gerek düzenleme,denetleme anlamında gerekse finansal yapısı anlamında
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güçlü 2016 yılında BASEL komitesi ülkemize ilişkin Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme
Raporu’nu açıkladı, bu raporda bankacılık alanındaki düzenleme ve denetleme alt yapımızın
BASEL standartlarıyla tam uyumlu olduğu ortaya koyuldu, düzenleme ve denetleme noktasında
herhangi bir açık söz konusu değil, dedi.

BANKACILIK SİSTEMİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATIYLA EŞ DEĞER

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 2016 yılı Aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’nin
bankacılık düzenleme ve denetleme alt yapısının, Avrupa Birliği mevzuatıyla eş değer olarak
kabul edildiğini ifade ederek, sektörün düzenlenmesinin ve denetlenmesinin çok önemli bir
husus olduğunun altını çizdi. Bu konuda tereddüde mahal vermeyecek şekilde güçlü bir
sistemimiz var, bankacılık sistemimizin mali portresine baktığımız zaman resim son derece
nettir diyen Başbakan Yardımcısı, sermaye yeterlilik oranı %16.7 uluslararası normlara göre
neredeyse iki kat sermaye yeterliliğine sahip olan bir sistemin şokları çok rahat şekilde absorbe
edebileceğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bankacılık sistemimizin çok güçlü teminatlar üzerine
çalıştığını ifade ederek, sermaye yeterlilik oranı neredeyse % 17 oranında, dolayısıyla bankacılık
sistemine ilişkin yapılan değerlendirmelerde bu hususların dikkate alınması gerektiği
kanısındayım, bankacılık sektörümüz tüm finansal sektörümüzün %82’sine tekabül ediyor, bu
durum sermaye piyasalarının geliştirilmesini, derinleştirilmesini gerektiriyor firmalarımızın daha
çok uzun vadeli kaynağa erişim anlamında makul maliyetlerle yatırımlarını finanse etmesi için
alternatiflerin geliştirilmesi gerek, kalkınma bankalarının özellikle girişimcilik ekosistemimizi
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güçlendirecek şekilde çok hızlı bir şekilde gelişmesi Türkiye’deki ticari bankaların bu alana da
odaklanması gerektiği net bir şekilde
karşımıza çıkıyor, yakın dönemde de
BDDK bu konuda kolaylaştırıcı bir takım
adımlar atacak, dedi.
MAKRO FİNANSAL İSTİKRAR TÜRKİYE
İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ

Kalkınma ve yatırım bankacılığının güçlü
bir şekilde özel sektör eliyle gelişmesini
ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmasını istiyoruz, bunun önünü açacağız son birkaç
yıldır hükümet olarak sermaye piyasalarının gelişmesi için özel bir çaba gösteriyoruz diyen
Başbakan Yardımcısı Şimşek, sermaye piyasalarımızın derinleşmesi, gelişmesi için bir çok adım
atıldığını ve makro finansal istikrarın Türkiye için son derece önemli olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ülkemiz son 15 yılda büyük bir dönüşüm, dönüşüm
yaşadı,

dünyanın

en

gelişmiş

ülkeleriyle

aramızı

kapattığımız

bu

dönemde

Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yapılan reformlar, siyasi istikrar, doğru politikalar çok büyük
rol oynadı esas belirleyici oldu diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: Ülkemiz bir çok iç ve dış
şoka rağmen gerçekten çok mesafe kat etti. Bundan 15 yıl önce Türkiye, ABD’nin kişi başı milli
gelirde %25.5’i, Avrupa Birliği’nin
ise %37’si civarındaydı. Bugün
Türkiye AB ile arayı 28 puan
Amerika Birleşik Devletleri ile 20
puan kapatmıştır. Dolayısıyla büyük
bir

gelişmenin

sağlandığı

bir

ve

ilerlemenin

dönem

bunda

bankacılık sektörünün önemli bir
rolü olmuştur. Çünkü bankacılık
sektörü 2000’li yılların başında esas
fonksiyonunu yani köprü vazifesini,
aracılık vazifesini tam olarak yerine
getiremiyordu.
kredilerin

12 Nisan 2018

toplam

2002
GSMH

yılında
oranı

BDDK

sadece

%13

civarıydı.

Bugün

bu

oran

neredeyse %70’e doğru gidiyor. Bu gelişmede
bankalarımız önemli bir rol üstlendi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son bir
son birkaç gündür piyasalardaki tedirginliğin
kısmen jeopolitik risklerin fiyatlandırılmasıyla
ilişkili

olduğunu

söyleyerek,

maliye

politikasında Türkiye’nin konumunun güçlü
olduğunu söyledi. Şimşek, Türkiye’nin son 15
yıllık tarihine baktığımız zaman mali disiplinin
tesis edildiğini, geçtiğimiz zorlu dönemlerde
dahi

bütçe

açığının

milli

gelire

oran

olarak(genel kamu) %2’nin altında tutulduğunun altını çizdi.
Yakın dönemde yatırım ortaklığını iyileştirecek reformlar yapıldığını söyleyen Başbakan
Yardımcısı, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda TCMB, fiyat istikrarına yönelik olarak gereken
adımların atılacağının altını çizdiler, piyasalarında ekonomik realiteden kopuk bir fiyatlamaya
gitmemesi gerekiyor, dedi.
Başbakan Yardımcısı cari açıkla kredi hacminin çok yakın bir ilişkisi olduğunu belirterek sözlerini
sürdürdü: Piyasadaki cari açık endişesi yeni bir endişe değil son aylarda kısmen altın ithalatı
kısmen petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışla cari açıkta gelişme söz konusu ama
şununda altını çizmek istiyorum, cari açıkla kredi hacmi arasında çok yakın bir ilişki var ve
istatistikler kredi hacmindeki artışın normalleştiğini daha makul bir patikaya oturduğunu
gösteriyor. Aslında cari açık bağlamında da muhtemelen zirveyi geride bıraktığımız söylenebilir.
Rakamlar önümüzdeki dönemde cari açığın tekrar aşağı yönlü bir trende gireceğini
göstermektedir. Enflasyonda da son birkaç aydır bir düşüş söz konusu ama kur kaynaklı şok
devam ediyor. Biz kuru bırakalım istediği yere gitsin anlayışı içerisinde olamayız. Çünkü
biliyoruz ki bu enflasyonu etkiliyor şirket bilançolarını etkiliyor ve genel anlamda toplumsal
güveni ve algıyı etkiliyor o nedenle gerek maliye politikasında gerek para politikasında gerekli
adımları atmaya devam edeceğiz, makro finansal istikrarın korunması noktasında gerekeni
yaptık, yapacağız.
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