Genel Deùerlendirme
Geçtiùimiz Rapor döneminden bu yana küresel risk iütahõnda bir miktar iyileüme
gözlenmekle birlikte genel olarak küresel piyasalardaki oynaklõk devam etmektedir.
Bu doùrultuda, geliümekte olan ülkelere yönelik sermaye akõmlarõ da dalgalõ seyrini
sürdürmüütür. Son yõllarda alõnan makroihtiyati önlemler ve mali disiplinin devamõ
ekonomimizin küresel üoklara karüõ dayanõklõlõùõnõ güçlendirmiütir. Bu çerçevede, küresel
sermaye akõmlarõndaki yüksek oynaklõùa raùmen son dönemde Türkiye ekonomisi
istikrarlõ olarak büyümeye devam etmiütir.
Türkiye ekonomisine iliükin yakõn dönem makroekonomik geliümeler finansal istikrar
açõsõndan genel olarak õlõmlõ bir tablo çizmektedir. 2015 yõlõnda beklentilerin üzerinde bir
büyüme performansõ gözlenirken, yurt içi ekonomiye iliükin üretim ve tüketim dinamikleri,
bu performansõn 2016 yõlõnda da devam edeceùine iüaret etmektedir. Enflasyonun
resmi yõl sonu tahminleri doùrultusunda ilerlediùi gözlenmektedir. Kamu maliyesindeki
disiplin devam etmektedir. Dõü ticaret hadlerindeki olumlu geliümelere ve makroihtiyati
politikalarõn da etkisiyle tüketici kredilerinin õlõmlõ seyrine paralel olarak cari dengede
iyileüme devam etmektedir. Cari açõùõn finansmanõ aùõrlõklõ olarak doùrudan sermaye
yatõrõmlarõ ve diùer uzun vadeli kaynaklarla saùlanmõütõr.
Hanehalkõ finansal kaldõraç (yükümlülük/varlõk) oranõ gerilemeye devam
etmektedir. Bireysel kredi büyüme hõzõ õlõmlõ seyrini sürdürürken, hanehalkõ varlõklarõ
büyük oranda mevduat ve emeklilik yatõrõm fonlarõ kaynaklõ olarak artõü göstermiütir. Bu
doùrultuda, hanehalkõ borçluluùu makul ve sürdürülebilir düzeylerde seyretmektedir.
Reel sektör borçluluùunda özellikle kur artõüõ kaynaklõ sõnõrlõ bir artõü gözlenmektedir. Ancak,
bu süreçte YP kredi vadelerinin uzamasõ ve YP kredi kullanõmõnõn risk yönetiminde daha
baüarõlõ olan büyük ölçekli firmalarda yoùunlaümasõ reel sektörün döviz kuru kaynaklõ
risklere maruz kalma ihtimalini azaltmaktadõr. Hanehalkõ kesiminde olduùu gibi firmalar
kesiminde de basiretli borçlanmaya dikkat edilmesi ülkemiz ekonomisinin küresel
dalgalanmalara karüõ dayanõklõlõùõnõ artõracaktõr.
Kredi büyüme oranlarõndaki õlõmlõ seyir devam etmektedir. Tüketici kredilerinin risk
aùõrlõklarõna dair yapõlan düzenlemeler, ücret geliümeleri ve finansal koüullarda yaüanan
iyileümeler önümüzdeki dönemde kredi büyümesini destekleyebilecektir. Bununla
birlikte, sõkõ para politikasõ duruüunun ve makroihtiyati politika çerçevesinin katkõsõyla yõllõk
kredi büyümesinin makul düzeylerde devam edeceùi öngörülmektedir.
Bankalarõn tahsili gecikmiü alacak (TGA) oranõndaki yukarõ yönlü eùilimin
son dönemde bireysel krediler ve KOBú kredileri kaynaklõ olmak üzere yataylaütõùõ
görülmektedir. úktisadi faaliyetlerdeki õlõmlõ seyrin devam etmesinin kredi risk görünümünü
iyileütirmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, sektörel geliümelerin yakõndan takip
edilmesi önem taüõmaktadõr.
Küresel finansal piyasalarda önemli dalgalanmalarõn yaüandõùõ son altõ aylõk
dönemde bankalarõn yurt dõüõndan kaynak temininde sorunsuz devam ettikleri

gözlenmiütir. Dõü kaynak kullanõmõ azalmakla birlikte olumlu borçlanma maliyetleri
ile borçlanma vadelerindeki uzama, bankalarõn yurt dõüõ kaynaklara eriüimindeki
olumlu seyre iüaret etmektedir. Yurt dõüõ kaynaklarda uzun vadeli kullanõmõ teüvik eden
makroihtiyati politikalar, dõü borçlarõn vadesini uzatmak suretiyle, bankalarõn küresel
piyasalardaki olumsuz geliümelere karüõ olan duyarlõlõùõnõ azaltmaktadõr. Bankalara tahsis
edilen depo limitleri ile TCMB’de bulundurulan döviz ve altõn varlõklarõnõn toplamõnõn
sektörün kõsa vadeli borçlarõnõ fazlasõyla karüõlamasõ, bankalarõn kõsa vadede de yeterli
likidite tamponlarõna sahip olmasõnõ saùlamaktadõr.
Bankalarõn sermaye yeterlilik oranlarõnda 2015 yõlõnõn son çeyreùinden itibaren
iyileüme gözlenmiütir. Basel Komitesi tarafõndan koordine edilen Düzenleme Tutarlõlõùõ
Deùerlendirme Programõ (RCAP) kapsamõnda da ülkemiz risk bazlõ sermaye düzenlemeleri
ve likidite düzenlemeleri açõsõndan tam uyumlu bulunmuütur.
Bu deùerlendirmeler çerçevesinde, ülkemizde finansal istikrara iliükin geliümelerin
üematik yansõmasõna aüaùõdaki makro gösterimde yer verilmiütir. Buna göre son altõ
aylõk süreçte, küresel ekonomi, yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve kamu kesimi
geliümelerinin finansal istikrar üzerinde belirleyici olduùu görülmektedir. Küresel ve yurt
içi piyasalar ile birlikte ödemeler dengesi ve kamu kesimlerinin finansal istikrara olumlu
yönde katkõ yaptõùõ deùerlendirilmektedir.
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(1) Merkeze yakõnlaüma ilgili sektörün finansal istikrara yaptõùõ katkõnõn olumlu yönde arttõùõnõ ifade etmektedir. Analiz her bir alt
sektörün kendi içinde tarihsel olarak karüõlaütõrõlmasõna yöneliktir. Sektörler arasõ karüõlaütõrma, yalnõzca merkeze göre bulunulan
konumda meydana gelen deùiüimin yönü çerçevesinde yapõlabilir.
(2) Finansal istikrarõn makro gösteriminde kullanõlan metodoloji için bkz. FúR 13, Kasõm 2011-Özel Konu IV.10.

