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Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan bu rapor esas olarak Eylül
2006 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
Etkin işleyen güçlü bir finansal sistem, para politikasının uygulanmasına yardımcı
olduğu gibi, dışsal şokların atlatılması için gerekli esnekliği de sağlamaktadır. Merkez
Bankası, bu anlayışla, finansal sistemi tehdit eden risk unsurlarını ve sistemin
kırılganlıklarını izlemekte ve değerlendirmelerini yılda iki kez yayımladığı finansal
istikrar raporu yoluyla kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Bu çerçevede, özellikle Mayıs-Haziran döneminde yaşanan dalgalanmanın
etkilerine yönelik olarak hazırlanan Finansal İstikrar Raporunun üçüncü sayısında,
önceki raporlarımızda olduğu gibi finansal sistemi etkileyen makroekonomik unsurlar
sektörler arası etkileşimler göz önünde bulundurularak incelenmiş, finansal sistem
içerisinde en büyük paya sahip bankacılık sektörünün taşıdığı riskler ise stres testleri
ve senaryo analizleri ile desteklenerek değerlendirilmiştir.
Raporumuzda, son dönemlerde yurt dışı borçlanmaları artış gösteren banka dışı
kesimin taşıdığı kur riskinin belirlenmesi amacıyla Bankamızda bir süredir yürütülen
çalışmaların sonuçlarına da yer verilmiştir.
Bilindiği gibi, 2006 yılının ilk yarısında, küresel likidite koşullarındaki bozulma ve
yabancı yatırımcıların gelişen ülkelere yönelik risk iştahının azalması gibi uluslararası
gelişmeler ile buna bağlı olarak ortaya çıkan belirsizlik algılamaları, diğer gelişmekte
olan ülkelerle birlikte ülkemiz piyasalarına da olumsuz olarak yansımıştır. Ancak,
yürütülmekte olan ekonomik program çerçevesinde uygulanan sıkı para ve maliye
politikası, sürdürülen yapısal reformlar ile dalgalı kur rejiminin dış soklara karşı
dayanıklılığımızı artırdığı görülmektedir. Ayrıca, bankacılık sektörünün güçlendirilmiş
yasal altyapısı ve gelişmiş risk kültürü Mayıs-Haziran döneminde yaşanan
dalgalanmanın etkilerinin sınırlı kalmasını sağlamıştır.
Bu çerçevede, ortaya koyduğumuz değerlendirmelerin tüm piyasa katılımcılarına
yarar sağlamasını diliyorum.
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