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ÖNSÖZ

Dünya genelinde alınan yoğun önlemler sayesinde 2009 yılının ikinci yarısından 
itibaren finansal piyasaların normalleşme sürecine girdiği ve küresel iktisadi faaliyetin 
toparlanmaya başladığı gözlenmektedir. Ancak, son aylarda bazı ülkelerin borç krizleri ile 
karşı karşıya kalması şeklinde kendini gösteren yüksek bütçe açığı sorunu, toparlanmanın 
sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler yaratmakta ve küresel krizin tam olarak atlatılamadığına 
işaret etmektedir.

 Ülkemizde de 2009 yılının son çeyreğinde iktisadi faaliyette canlanma başlamış ve 
iç talep istikrarlı bir artış eğilimine girmiştir. Bununla birlikte, başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere gelişmiş ekonomilere ilişkin belirsizliklerin sürmesi dış talep ve dış finansman kanalı 
üzerinden tüm gelişmekte olan ülkeler gibi ülkemiz için de risk teşkil etmektedir.  

 Türk finansal sektörü birçok ülkedekinin aksine kriz süresince sağlamlığını korumuş ve 
kamudan sermaye desteğine ihtiyaç duymamıştır. Bu  durum geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz 
ışığında hayata geçirilen yapısal reform ve düzenlemelerin kararlılıkla uygulanmasının bir 
sonucudur. Bu çerçevede, Mali Kuralın uygulamaya konulması başta olmak üzere, Orta 
Vadeli Program’da öngörülen hedeflere ulaşılması yönünde izlenecek politikalar büyük 
önem arz etmektedir.

Gerek ulusal gerekse küresel düzeyde finansal istikrarın korunması için ihtiyaç duyulan 
yeni anlayış ve kuralların oluşturulmakta olduğu çalışmalar G-20 bünyesinde sürdürülmekte 
ve bu çalışmalarla benzer krizlerin ortaya çıkmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemiz 
de ilgili tüm kurumlarıyla bu sürece aktif olarak destek verirken, yeni küresel finansal 
düzenlemelerin gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini olumsuz 
yönde etkilememesi hususunda da gayret göstermektedir.

Küresel ve ulusal makroekonomik gelişmeler çerçevesinde finansal sistemimizin son 
durumunun değerlendirildiği Raporumuzun ilgili tüm taraflar için faydalı olmasını dilerim.
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