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Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan bu rapor esas olarak Eylül 2008 verilerine dayanarak 
hazırlanmakla beraber, raporun yayımlandığı tarihe kadar yaşanan gelişme ve değerlendirmeleri de içermekte 
olup, tüm içeriği ile TCMB internet sayfasında yer almaktadır. Bu raporda yer alan bilgi ve verilere dayanarak 
verilecek kararların sonuçlarından Bankamız sorumlu tutulamaz.



ÖNSÖZ

İçinde bulunduğumuz küresel kriz, özellikle 2008 yılının son çeyreğinden itibaren Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkeleri de etkisi altına almıştır. Sermaye akışının yavaşlaması ve kredi 
daralmasının ülkelerin reel ekonomileri üzerindeki etkileri de giderek daha belirgin hale 
gelmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ekonomide büyüme beklentileri azalmakta ya 
da daralma beklentisine dönüşmektedir.  

Bütün dünyada enflasyona ilişkin kaygılar azalmakta, finansal sistemdeki akışkanlığın ve 
kredi piyasalarının etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması ön plana çıkmaktadır. Bankamız, 
hem Yeni Türk Lirası hem de döviz likiditesi yönetiminde bankacılık sisteminin ihtiyacını etkin 
bir şekilde karşılayabilecek araçlara sahiptir. Nitekim, bu dönemde, uluslararası piyasalardaki 
sorunların ekonomimiz üzerindeki etkilerini sınırlandırmak üzere Bankamızca gerekli önlemler 
alınmıştır. Bundan sonraki süreçte de ödemeler sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam 
etmesi sağlanacaktır.

 Küresel krizin bankacılık sektörümüz üzerindeki olumsuz etkileri, 2001 krizinden sonra 
kararlılıkla uygulanan reformlar sayesinde, sınırlı kalmıştır. Önümüzdeki dönemde ekonomik 
konjonktürdeki olumsuz gelişmelere bağlı olarak temerrüt oranlarının artması beklenmekle 
birlikte, yapılan analizler bankalarımızın sermaye yapısının bu riski karşılayabilecek düzeyde 
olduğunu göstermektedir. 

Raporumuzda yer alan analiz ve değerlendirmelerin, krizlerden en az seviyede etkilenecek 
daha istikrarlı bir finansal sisteme katkı sağlamasını dilerim.
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