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Değerli Ortaklar, Saygıdeğer Konuklar,

Kurumlarda süreklilik kalıcı başarının en önemli şartlarından biridir. Sözlerime başlarken Merkez Bankası'nı

katkılarıyla bugüne getiren ve bu kurumda görev yapan tüm eski Başkanlara huzurlarınızda saygılarımı sunmak

istiyorum.

Yeni devraldığım bu saygın görevde Bankayı bir kurum olarak daha ileriye götürmede en yüksek çabayı
göstereceğimin bilinmesini isterim.

Değerli Ortaklar,

Sizlere önceden dağıtılan 1995 Yılı Faaliyet Raporumuzda ekonomik gelişmeler ile Bankamız faaliyetleri,
veriler ve grafiklerle ayrıntılı olarak yer almaktadır. Konuşmamda bunları tekrar etmek yerine, sizlerle,

Bankamızla ilgili bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Herşeyden önce belirtmem gerekir ki istikrarlı bir büyümeyi düşük enflasyon oranlarında gerçekleştirme her

ülkenin gündeminin birinci maddesini oluşturmaktadır. Bunun teminatı ise tutarlı ve orta vadeye dönük bir

ekonomi politikası çizmek ve bunu finansal ve yapısal önlemlerle birlikte uygulamaktır.

Bu önlemlerin piyasa mekanizmalarının daha sağlıklı yönde işlemesine olanak verecek biçimde
şekillendirilmeleri bir ön şarttır.

Finansal önlemler piyasalara paralel bir biçimde dinamik olmalı, yapısal önlemler ise orta vadede üretimi ve

verimliliği artırıp sağlıklı bir alt yapı hedeflemek üzere şekillendirilmelidir.

Bunların gerçekleştirilmesi için Merkez Bankası olarak en büyük desteği vermeye hazırız.

Saygıdeğer Ortaklarımız ve Değerli Konuklar

Bu aşamada nasıl bir Merkez Bankası arzuladığımı satırbaşları halinde kısaca özetlemek isterim.

Merkez bankalarının en önemli görevi enflasyonu önlemektir. Fiyat istikrarını sağlamak bağımsız bir

merkez bankasının özüdür. Bağımsızlık ise kendini her kurum ve kuruluştan soyutlamak, aklına geleni

yapmak değildir. Hükümetlerin çizdikleri mali ve ekonomik politikaların belirlenmesine katkıda

bulunarak oluşturulan ekonomik programı ödün vermeden uygulamak benim anladığım anlamda

bağımsızlıktır.

Merkez Bankası'nın bu alanda önemli adımlar attığı bir gerçektir. Uygulamaya konulan ve son yıllarda



süreklilik kazanan para programları bunun bir örneğini teşkil etmektedir. Bu programların ufkunun yukarıda
sözü edilen orta vadeli ekonomik politikalar çerçevesinde geliştirilmesinde yarar vardır.

Merkez bankaları kredisi yüksek, güvenilir ve saygın kuruluşlardır. Bu kuruluşlar sevilmek veya
yerilmek için değil; saygı duyulmak için oluşturulmuşlardır. Şeffaftırlar.

Elinde para basma gibi çok büyük bir yetki olmasına rağmen, bu yetkisinin bilincinde sorumluluk

taşıyan kurumlardır.

Merkez bankası bir ülkede aranılan ekonomik istikrarın merkezidir.

Merkez bankası bankacılık sisteminin yapılanması ve işlemesinde çağdaş ve etkin bir biçimde gözetim

görevini gören kurumdur.

Merkez bankaları yapıcı ve yardımcı bir biçimde işbirliğine yatkın, fakat kendisine karışılmasından ve

müdahale edilmesinden fevkalade rahatsız olan bir anlayışa sahiptirler. Gerek yasal düzenlemelerle,

gerek oluşturulmaya çalışılan geleneklerle Kamu-Merkez Bankası ilişkileri uyumlu bir çerçeveye

oturtulmuştur. Bu uyumun geliştirilmesi ve geleneklerin yerleştirilmesi bir amaç olarak ortadadır.
Alt yapısı çağdaşlaşmış, kullandığı para politikası araçları ise üst düzeye erişmiş kurumlardır.

Benim inandığım merkez bankası özetle budur. Böyle bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

gerçekleştirmek için göreve geldim.

Öte yandan, sınırların ortadan kalktığı, ekonomilerin küreselleştiği günümüzde para politikaları da ulusal
olmaktan çıkıp, uluslararası bir kimliğe bürünmektedir. Ülkemizi ve Merkez Bankası'nı bu eğilimlerin dışında

tutmamız düşünülemez. Kısaca altını çizmeye çalıştığım noktalar uluslararası kimliğe sahip çağdaş bir merkez
bankasına ulaşmanın olmazsa olmaz şartlarıdır.

Bu şartların yerine getirilmesinde yetki ve sorumluluğumun bilinci içinde bana duyulan güvene layık bir şekilde

ve kararlılıkla hareket edeceğim.

Hepinizi saygı ile selamlıyorum.


