
TÜRK!YE CUMHUR!YET MERKEZ BANKASI

Finansal !stikrar

Raporu

ARALIK 2010
SAYI:11



TÜRK!YE CUMHUR!YET MERKEZ BANKASI
!dare Merkezi
!stiklâl Cad. 10 Ulus, 06100 Ankara, Türkiye

Telefon: (90 312) 507 50 00
Faks: (90 312) 507 56 40
Teleks: 44033 mrbrt tr; 44031 mbdõ tr
World Wide Web Home Page: http://www.tcmb.gov.tr
E-mail: bankacilik@tcmb.gov.tr, info@tcmb.gov.tr

ISSN 1305-8584 (Basõlõ)
ISSN 1305-8576 (Online)

Kamuoyunu bilgilendirme amaçlõ olarak hazõrlanan bu rapor esas olarak Eylül 2010 verilerine dayanarak 
hazõrlanmakla beraber, raporun yayõmlandõ"õ tarihe kadar ya#anan geli#me ve de"erlendirmeleri de içermekte 
olup, tüm içeri"i ile TCMB internet sayfasõnda yer almaktadõr. Bu raporda yer alan bilgi ve verilere dayanarak 
verilecek kararlarõn sonuçlarõndan Bankamõz sorumlu tutulamaz.



ÖNSÖZ

Ba!langõcõndan bu yana uzun bir süre geçmi! olmasõna ra"men ya!anan küresel 
krizin özellikle geli!mi! ülke ekonomileri üzerindeki etkileri hâlen yo"un bir !ekilde 
hissedilmektedir.

Krize kar!õ alõnan tedbirlerle birlikte önemli ölçüde daralan mali alan nedeniyle, geli!mi! 
ülke merkez bankalarõ sürdürülebilir büyümenin tekrar yakalanabilmesi için ekonominin 
genelinde ve finansal sistemde halen var olan kõrõlganlõklarõ gidermek amacõyla ola"anüstü 
politika tedbirleri uygulamaya devam etmektedirler. 

Söz konusu tedbirlerden, özellikle geli!mi! ülke merkez bankalarõnõn uygulamakta olduklarõ 
geni!letici para politikalarõ, küresel likiditenin bolla!masõna ve risk i!tahõnõn artmasõna neden 
olarak güvenilir ve dinamik yükselen piyasa ekonomilerine do"ru yo"un sermaye akõmlarõ ile 
kendini gösteren yeni bir küresel iktisadi konjonktür yaratmaktadõr. Önümüzdeki dönemde 
etkili olmaya devam edece"ini dü!ündü"ümüz bu yeni konjonktürde merkez bankalarõ, 
fiyat istikrarõ ile finansal istikrarõ birlikte hedefleyen bir politika çerçevesinin, aralarõnda bir 
çeli!ki ya!anmasõ halinde nasõl olu!turulabilece"i ve hangi politika araçlarõnõn kullanõlmasõ 
gerekti"i sorularõ ile kar!õ kar!õyadõr.

Kararlõlõkla uygulanan yapõsal reformlar sayesinde makroekonomik temellerini 
sa"lamla!tõrmõ! ve güçlü bir finansal sisteme kavu!mu! olan Türkiye, 2010 yõlõnda krizin 
etkilerini üzerinden en hõzlõ atan ülkelerden birisi olmu!tur. Ancak, önümüzdeki dönemde 
makroekonomik istikrarõn sürdürülebilmesi için dünyada olu!an yeni iktisadi konjonktürün 
sa"ladõ"õ avantajlardan faydalanmanõn yanõnda, getirdi"i risklerin de iyi yönetilmesi 
gerekecektir.

Temel amacõ fiyat istikrarõnõ sa"lamak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ, aynõ 
zamanda ülkemizde finansal istikrardan sorumlu kurumlardan biri olarak, !u ana kadar 
oldu"u gibi, ekonomimizi makro bir perspektifle izlemeye ve olu!an yeni küresel iktisadi 
konjonktürün finansal istikrarõ tehdit eden etkilerine kar!õ gerekti"inde elindeki tüm politika 
araçlarõnõ kullanmaya devam edecektir.

Yayõmlanmaya ba!lamasõndan itibaren be!inci yõlõnõ dolduran Raporumuzun, finansal 
istikrarõn politika yapõcõlar açõsõndan artan önemi do"rultusunda yeni bir anlayõ!la hazõrlanan 
bu son sayõsõndaki analiz ve de"erlendirmelerin, finansal istikrarõn önemi konusundaki 
toplumsal bilincin artmasõna katkõ sa"lamasõnõ dilerim.
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