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FİNANSAL İSTİKRAR KURULU ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA BÖLGESEL 
DANIŞMA GRUBU’NUN DÖRDÜNCÜ TOPLANTISINA İLİŞKİN BASIN 

DUYURUSU 
 

Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) Bölgesel 

Danışma Grubu’nun (BDG) dördüncü toplantısı Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası’nın evsahipliğinde ve TCMB Başkanı Sn. Erdem Başçı ile Lübnan Merkez 

Bankası Başkanı Sn. Riad Salame’nin eş başkanlığında bugün İstanbul’da 

gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya katılan üyeler, FSB’nin yürütmekte olduğu finansal düzenlemeler 

konusundaki reform çalışmaları ile küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin bölgeye 

olası etkileri de dâhil olmak üzere mevcut kırılganlıklar ve bölgesel finansal istikrar 

konularını ele almışlardır. Üyeler, ayrıca, “batmayacak kadar büyük sorunu”nu 

çözmek üzere geliştirilen D-SIB ve G-SIFI politika çerçevelerinin unsurlarını 

değerlendirmiş ve bunların uygulamaya konulmasında ana merkez ve ev sahibi ülke 

otoritelerinin karşılaştıkları güçlükler hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 

Bölgede tezgâh üstü türev piyasalarının düzenlenmesi ile ilgili mevcut uygulamalar ve 

bunların iyileştirilmesinin yanı sıra bankacılık sektöründeki ücretlendirme politikaları 

da FSB’nin bu konudaki ilke ve standartları açısından değerlendirilmiştir. Üyelerin 

görüş ve tecrübelerini paylaştıkları diğer bir konu ise ODKA bölgesinde sigortacılık 

sektörü ile ilgili uygulanan ve ihtiyaç duyulan reformlar olmuştur.  

ODKA-BDG’nin hâlihazırdaki üyeleri Cezayir, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, 

Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Birleşik Arap 

Emirliklerinden merkez bankaları ve denetim otoriteleridir. ODKA-BDG üyelerinin 

listesine şu linkten ulaşılabilir: 

 http://www.financialstabilityboard.org/about/rcgmena.pdf 

 

Editörler için not: 

FSB Tüzüğüne göre FSB “üyeleriyle ve özel sektör ve üye olmayan ülke 

otoriteleri de dâhil olmak üzere diğer paydaşlarla kapsamlı görüş alışverişinde 

bulunmalıdır. Bu süreç, FSB Bölgesel Danışma Grupları ile görüş alışverişinde 

bulunmayı ve bu gruplarda yer almayan ülkeler ile iletişime geçmeyi de kapsar.”1      

Haziran 2010’daki Toronto Zirvesinde G20 Liderleri, FSB’den “faaliyetlerini, 

finansal sistemimizin küresel niteliğini yansıtması açısından, G-20 üyeleri ile 

sınırlandırmayarak genişletmesini ve bunu kurumsal hale getirmesini” istemişlerdir.2 
                                                           
1
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120809.pdf;  

2 http://www.g20.utoronto.ca/2010/g20_declaration_en.pdf 

http://www.financialstabilityboard.org/about/rcgmena.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120809.pdf


Bu istek üzerine 2011 yılında, finansal sistemi etkileyen kırılganlıklar ve finansal 

istikrarı destekleyen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere FSB 

üyesi olan ve olmayan ülke otoritelerini bir araya getirmek amacıyla FSB çatısı 

altında altı adet bölgesel danışma grubu kurulmuştur. 

FSB, finans alanındaki ulusal otoritelerin ve uluslararası standart belirleyici 

kuruluşların çalışmalarının uluslararası düzeyde eşgüdümünü sağlamak ve gözetim, 

denetim ve diğer alanlardaki finansal sektör politikalarının etkin şekilde 

uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek üzere kurulmuştur. FSB, 24 ülkenin 

finansal istikrardan sorumlu ulusal otoritelerini, uluslararası finansal kuruluşları, 

sektörel denetim ve düzenleme gruplarını ve merkez bankası uzmanlarından oluşan 

komitelerini bir araya getirmektedir. Altı adet bölgesel grubu3 sayesinde FSB, küresel 

finansal politika girişimlerini daha kapsayıcı bir şekilde ilerletmektedir. 

FSB’nin başkanlığını halen İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney 

yürütmektedir. FSB Sekretaryası çalışmalarını, Uluslararası Ödemeler Bankası’nın 

(BIS) ev sahipliğinde İsviçre’nin Basel kentinde sürdürmektedir. 

FSB hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen FSB websitesini 

(www.financialstabilityboard.org) ziyaret ediniz. 

 

                                                           
3
 FSB Bölgesel Danışma Grubu oluşturulan bölgeler şunlardır: Amerika, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu, 

Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, ve Sahra-altı Afrika. 


