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yer almaktadır. Bu raporda yer alan bilgi ve verilere dayanarak verilecek kararların 
sonuçlarından Bankamız sorumlu tutulamaz.



ÖNSÖZ

Finansal İstikrar Raporunun beşinci sayısında, içinde bulunduğumuz dönemde küresel 
piyasalarda gözlenen dalgalanma çerçevesinde finansal sistemi tehdit eden risk unsurları ve 
sistemin kırılganlıkları değerlendirilmiştir. 

2007 yılı yaz aylarından itibaren küresel piyasalarda yoğunlaşan sorunların ülkemiz 
ekonomik dengeleri ve finansal sistemi üzerindeki yansımaları sınırlı kalmıştır. Ayrıca, yapılan 
analizler bankacılık sektörünün olası şoklara karşı dayanıklı olduğunu göstermektedir. Bu durum 
büyük ölçüde makroekonomik dengelerdeki olumlu gelişmeler ile finansal sistemdeki yapısal 
dönüşümün sonucudur. Nitekim, IMF ve Dünya Bankasınca Mali Sektörün Değerlendirilmesi 
Programı kapsamında hazırlanan Finansal Sistem İstikrarının Değerlendirilmesi Raporunda, Türk 
finans sektörünün son beş yılda kayda değer şekilde güçlendiği, hızla gelişen ve uluslararası 
piyasalarla giderek daha da bütünleşen bir sektör haline geldiği ve finansal sistemde herhangi bir 
şokun sistemik etkilerini azaltacak etkin düzenlemeler ile gözetim ve finansal alt yapı konusunda 
ilerlemeler sağlandığı belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, yaşanan küresel dalgalanmanın önümüzdeki dönemde özellikle gelişmiş 
ülke ekonomileri üzerinde ne boyutta bir etki yapacağı ve küresel likidite koşullarını nasıl 
etkileyeceği tam olarak belli olmadığından bankalarımız açısından likidite riski yönetimi ön 
plana çıkmaktadır. 

Ayrıca, uluslararası piyasalarda oluşabilecek risklerin ülkemiz üzerindeki etkilerinin 
sınırlandırılması için mevcut ekonomik programın kararlılıkla sürdürülmesi, parasal ve mali 
disiplinin korunması, yapısal reformlara hız verilmesi, ihtiyatlı düzenlemelerin güçlendirilmeye 
devam etmesi ve ekonomik birimlerin risk yönetimi prensiplerini benimseyerek, risk azaltımı için 
gereken önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır. 

Bu çerçevede, ortaya koyduğumuz değerlendirmelerin tüm piyasa katılımcılarına yarar 
sağlamasını diliyorum.
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