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Kamuoyunu bilgilendirme amaçl olarak hazrlanan bu rapor esas olarak Eylül 2017 
verilerine dayanarak hazrlanmakla beraber, raporun yaymland  tarihe kadar 
ya anan geli me ve de erlendirmeleri de içermekte olup, tüm içeri i ile TCMB Genel 
A  Sisteminde yer almaktadr. Bu raporda yer alan bilgi ve verilere dayanarak verilecek 
kararlarn sonuçlarndan TCMB sorumlu tutulamaz.

Önsöz

Finansal İstikrar Raporu’nun son sayısından bu yana güçlenen iktisadi faaliyet finansal

istikrara ilişkin göstergeleri olumlu etkilemiş olup, finansal koşullar iktisadi faaliyeti destekleyici 

konumdadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu dönemde politika araçlarını fiyat

istikrarını ve finansal istikrarı destekleyici biçimde etkin bir bileşimle kullanmaya devam

etmiştir.

Küresel ve yurt içi makro finansal görünümün yanı sıra finansal istikrara ilişkin güncel 

gelişmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporumuzun 25’inci sayısının okuyucular için faydalı 

olmasını dilerim.

Murat ÇETİNKAYA
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