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Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan bu rapor esas olarak Mart 2009 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
Geçmiş tecrübelerimiz ışığında güçlendirilmiş finansal sistemimiz 2007 yılının ikinci yarısından
bu yana sürmekte olan küresel krizin ülkemiz finansal piyasalarına yansımalarının sınırlı
kalmasını sağlamıştır. Ancak, bu dönemde daralan küresel ticaret hacmi ve kredi kanallarındaki
aksaklıklar ülkemizde de ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bozulan
büyüme performansı ve artan işsizliğe karşı dengeleyici para ve maliye politikalarının uyum
içinde uygulanması sonucunda, son aylarda ekonomik göstergelerde kısmi de olsa iyileşmeler
gözlenmeye başlanmıştır.
Küresel toparlanmanın sağlıklı ve kalıcı olabilmesi için krize karşı uygulanan politikalardan
çıkış stratejisinin iyi tasarlanması gerektiği uluslararası platformlarda tartışılmaktadır. Bu sorun
ülkemiz açısından da geçerli olup, orta ve uzun vadede mali disiplinin sürdürülmesi ve yapısal
reformlara hız kazandırılması önem arz etmektedir.
Birikmiş sorunlar ve dengesizlikler nedeniyle küresel krizin başlaması ve yayılması hızlı
olmuşsa da, krizden çıkışın aynı çabuklukta ve dolayısıyla kolay olmayacağı anlaşılmaktadır.
Nitekim, küresel boyuttaki sorunların çözümüne yönelik olarak çeşitli platformlarda çalışmalar
sürdürülmektedir. Bu konudaki en önemli uluslararası oluşumlardan biri olan Finansal İstikrar
Kurulu’na diğer bazı gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türkiye de üye olmuştur. Dolayısıyla,
önümüzdeki dönemde küresel finansal istikrar ve güvenin yeniden tesisine yönelik politikaların
geliştirilmesinde ülkemiz de aktif bir rol alacaktır.
Tüm piyasa katılımcılarının eksiklik ve kırılganlıklarını gözden geçirmeleri için bir fırsat olarak
da görülebilecek bu zor dönemde, raporda sunduğumuz görüşlerin yapılacak değerlendirmelere
katkı sağlamasını dilerim.
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