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Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan bu rapor esas olarak Eylül 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

Küresel krizin başlangıcından bu yana geçen süre içinde ülkeler, krizin ekonomileri üzerindeki 
olumsuz etkilerini gidermek üzere çeşitli tedbirler almışlar ve bu tedbirlerin sonucunda sınırlı da 
olsa bir toparlanma sağlanabilmiştir. Alınan tedbirlerin yanı sıra, bu tür krizlerin yinelenmesini 
önlemek üzere finansal sisteme yönelik reform çalışmaları başlatılmış ve somut eylemlere ilişkin 
bir yol haritası çıkarılmıştır.  

G-20’nin çizdiği çerçevede, ülkemizin de aktif katılımıyla Finansal İstikrar Kurulu öncülüğünde 
yürütülen çalışmaların, küresel finansal mimariyi yeniden şekillendirmesi beklenmektedir. Finansal 
piyasaların daha sağlıklı ve etkin işlemesini sağlamak amacıyla planlanan likidite rasyosu, ilave 
sermaye bulundurulması gibi düzenlemelerin bir kısmının halihazırda ülkemizde uygulanıyor 
olması, bu küresel krizden finansal sektörümüzün göreli olarak daha az etkilenmesini açıklayan 
unsurlardan birisidir. Bu çerçevede, ülkemiz finansal sektörünün yeni yapıya uyum sağlamasının 
güç olmayacağı beklenmektedir.

Öte yandan, krizin ülkemize yansımaya başlamasıyla birlikte önemli ölçüde yavaşlayan iktisadi 
faaliyette kademeli bir toparlanmanın yaşanacağına dair işaretler mevcuttur. Bu toparlanmanın 
güçlü ve sürdürülebilir olabilmesi için bugüne kadar uygulanan politikaların, Orta Vadeli 
Program’da yer alan önlemlerin hayata geçirilmesiyle desteklenmesi önem arz etmektedir.

Raporumuzda yer alan analiz ve değerlendirmelerin, finansal farkındalığın güçlenmesine ve 
daha istikrarlı bir finansal sisteme katkı sağlamasını dilerim.
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