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 Bankacılık sektörüne yoğun bir yabancı ilgisi vardır.  

2001 krizinden sonra, yabancılar Türkiye’deki bankalara olağanüstü ilgi göstermiş ve 

Türkiye’de, yabancı sermayeli banka sayısı artmış, toplam bankacılık sisteminde de 

yabancıların sermayedeki payı olağanüstü ölçüde yükselmiştir. İki yıl öncesinde yüzde 

10’ların altında olan bu pay, şimdi, İMKBde yabancıların sahip olduğu banka hisse 

senetleriyle birlikte yüzde 36’ya gelmiştir.  

Tasarruflarımız kalkınmak için gerekli kaynağı bize sağlayamıyor. Bu nedenle, 

Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyacı var. Bu konuda yadırganacak herhangi bir 

şey yoktur. Tam tersine, Türkiye, istihdam yaratacak yabancı sermayeyi teşvik edecek uygun 

bir yatırım ortamını da yaratmak zorundadır. Ancak, yabancı sermaye gelsin de hangi alana 

gelirse gelsin yaklaşımı doğru değildir. 

 Ülke ekonomisinin sorunları yabancı bankaların önceliğinde değildir. 

Çünkü, ülke ekonomisinin sorunları, reel sektörün sorunları, yabancı bankalar için, 

Türkiye’deki yerleşiklerin veya kamunun sahip olduğu bankalar kadar önemli değildir, onların 

önceliğinde olmayabilir. İstanbul Yaklaşımı uygulaması bize bunu göstermiştir. KOBİ’lerin 

kredilendirilmesi yabancı bankaların önceliğinde olmayabilir. Müteahhitlik sektörümüzün yurt 

dışında almış olduğu ihaleler nedeniyle bir teminat mektubu sorunu vardır. Yine, bu bizim 

bankalarımızın, belki de hazinenin, kamu bankalarının öncülüğüyle çözülebilecek bir 

sorundur. Bankacılık sistemindeki yabancı payının yükselmesi karşısında bu sorun bu kadar 

kolay çözülmeyebilir.  

 ÖzelleĢtirme, felsefe olarak yanlıĢ bir felsefe değildir. Ama... 

Özelleştirmeden amaç, ekonomide kaynakları daha verimli kullanmaktır ve 

vatandaşın refahını artırmaktır. Kamu ekonomide üretim faaliyetinde bulunmazsa, 

ekonomideki bütün kurumlar serbest rekabet ortamı içerisinde faaliyet gösterirse, sonuçta 

ürünlerin, hizmetlerin fiyatları düşer, düşen fiyatlar vatandaşın gelirini artırır, vatandaş daha 

ucuza alır her şeyi.” Anlamı budur. Ancak, Hükûmetin özelleştirmesinde bu felsefe ikinci 

plana atılmıştır. Amaç, sadece ve sadece, kamu açıklarını ve cari açığı kapamak olmuştur. 

Yani, “Satalım, sattıktan sonra o piyasada rekabet olmuş mu, fiyatlar düşmüş mü?” bu, 

Hükûmetin ilgi alanında değil. 

 Araclılık maliyetleri düĢürülmelidir 

Türkiye’deki reel sektörün, özel sektörün Ekim 2006 sonu itibarıyla yurt dışından 

kullandığı dövizli borç tutarı 111 milyar dolardır. 2002 yılı Aralık ayına kıyasla tam yüzde 149 

oranında bir artış demektir bu. Neden bizim özel sektörümüz yurt dışından kredi kullanıyor? 

Türkiye’de kredi maliyetleri yüksektir. Yani, sadece faiz değil, aracılık maliyetleri dediğimiz 
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devletin kredilerden almış olduğu veya döviz işlemlerinden almış olduğu vergilerin toplamı 

yüksektir. Bu yükseklik nedeniyle bizim özel sektörümüz yurtdışından kredi kullanmaktadır. 

Bu, çok önemli bir sorundur. Aracılık maliyetlerinin düşürülmesi, özel sektörümüzün 

Türkiye’deki bankalardan kredi kullanmasının özendirilmesi gerekmektedir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


