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Giriş
Dolaylı finansman sistemi içerisinde kilit bir konuma sahip olan bankalar, ülke-
lerin büyümesinde etkin, önemli bir aracılık görevini görmektedirler. Bankaların 
da yer aldığı bu sistem içerisinde dört önemli adım bulunmaktadır (Şekil 1);

i. Tasarruf yapılması,
ii. Tasarrufların yastık altında tutulmayıp finansal sisteme aktarılması,
iii. Bankalarda biriken tasarrufların etkin ve verimli alanlara kredi olarak veril-

mesi ve
iv. Verilen kredilerin sağlıklı bir şekilde geri ödenmesinin sağlanması.

Bu adımların herhangi birinde yaşanabilecek bir aksaklık, beraberinde, sistem 
içerisinde zincirleme bir aksaklığın hatta sistemsel bir çalkantının yaşanmasına 
sebebiyet verebilir. İşte bu yapı içerisinde yer alan bankalara; mevduatların top-
lanması, üretime, istihdama katkıda bulunabilecek “doğru noktalara” kredilerin 
verilmesi ve bu kredilerin sağlıklı bir şekilde geri dönüşünün takibinde oldukça 
kritik görevler düşmektedir. Herhangi bir nedenle bankalara ve finansal sisteme 
olan güvenin zayıflaması, sarsılması, beraberinde mevduat kaçışını getirecek ve 
büyümelerini, kalkınmalarını finanse etmek durumunda olan ekonomiler için 
tehlike çanları çalacaktır.
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Küreselleşen dünyada, özellikle Gelişmekte Olan Ülkeler (G.O.Ü.), yetersiz 
gelirleri nedeniyle yetersiz ulusal tasarruf oranlarına sahiptirler ve bu yetersiz ta-
sarruflar, cari açığa yol açmaktadır (Çiğdem & Ülgen, 2017; Çiğdem, 2017). Cari 
açık veren bu ülkeler, açıklarını fonlamak, kalkınmalarını finanse edebilmek için 
sıklıkla dış borçlanmaya başvurmaktadırlar. Dış borçlanmada ise, ülke ekonomi-
lerine katkıda bulunan doğrudan yabancı yatırımlar yerine sıcak para olarak da 
ifade edilen kısa vadeli portföy yatırımlarını ülkelerine çekmektedirler. Ancak, 
ürkek olan bu sermaye, en ufak olumsuz bir gelişmede ülkeye girişini kesmekte 
(sudden-stops) veya hemen ülkeden çıkmaktadır (sudden reversals). Ve bu ülke 
ekonomileri, kronik bir yapıya bürünen, önemli bir kriz göstergesi olarak kabul 
edilen, yüksek cari açık/GSYİH oranları ve bu açıkları dış borç yolu ile finanse 
etme çaresizlikleri nedeni ile kırılganlaşmaktadır.

Peki bu hassas döngü içerisinde, bıçak sırtında bulunan bu ekonomilerde cari 
açık ve dış borçlanma, -kritik öneme sahip- bankacılık sektörünü nasıl etkilemek-
tedir? Bankaların en önemli fonksiyonları olan mevduat ve krediler, bu makro-ik-
tisadi değişkenlerden nasıl etkilenmektedir?

Bunu sorgulamayı amaçlayan bu çalışmada, daha önce yapılmış çalışmalardan 
farklılaşarak, bankacılık sektörü “karlılığı” üzerine değil, cari açık ve dış borçlan-
manın, bankacılığın “en önemli işlevleri” olan mevduat ve krediler üzerine etkileri 
sınanmıştır. Çalışmada, 2014-2020 dönemleri arasında Türkiye’ye ait çeyreklik 
cari açık, kısa vadeli dış borç, toplam kredi ve toplam mevduat verileri analiz edil-
miştir. Ekonometrik analizlerin odak noktasını eşbütünleşme olgusu oluşturmuş-
tur. Makro-iktisadi değişkenler arasındaki ilişki yapısı, Pesaran & ark., (2001) ta-
rafından geliştirilen ARDL eşbütünleşme yaklaşımı temel alınarak araştırılmıştır. 
Değişken sayısı ve farklı entegre dereceleri esnekliği bulunan yöntem, araştırma 
için seçilen değişkenler ile uyumludur. Bu bağlamda değişkenler arasındaki eş-
bütünleşme ilişkisinin varlığı ve geçerliliği F ve t sınır testleri (bounds test) ile 
değerlendirilmiştir. Sınır testlerine göre araştırmada incelenen her iki modelde 
de geçerli bir eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur. Böylelikle, mevduat-cari açık ve 
dış borç; kredi-cari açık ve dış borç uzun dönemde senkronize bir hareketlilik 
sergilemektedir. Uzun dönemde cari açıklarda ve dış borçlarda yaşanan bir ar-
tış mevduatları arttırmakta buna karşılık kredileri azaltmaktadır. Aynı zamanda 
cari açık ve dış borcun uzun dönemde kredi ve mevduatların da nedeni olduğu 
tespit edilmiştir. Literatürel anlamda dış borç-mevduat, cari açık-mevduat, dış 
borç-krediler üzerine çalışmaların yapılmadığı veya yetersiz olması nedeniyle bu 
çalışma, bir katkı niteliğindedir ve karar vericiler açısından önemlidir.
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Çalışmanın birinci bölümünde finansal sistem ve bankacılık üzerine önemli 
hususlara değinilerek, ikinci bölümde literatür araştırılmıştır. Üçüncü bölümde 
ampirik çalışma metodoloji, data ve bulgularla verilerek, son bölümde de elde 
edilen bulgulardan hareketle çıkarsamalarda bulunulmuş ve sonuçlar tartışmaya 
açılmıştır.

1. Finansal Sistem ve Bankacılık
Finansal sistem, bankaları, sigorta şirketlerini, yatırım fonlarını, hisse senedi ve 
tahvil piyasalarını, finans şirketleri ve yatırım bankalarını da içerisine alan, tasar-
ruf sahiplerinden, üretken yatırım fırsatları olanlara fon akışı sağlayan karmaşık 
bir yapıdır (Mishkin, 2004). Ekonomilerin sağlıklı işleyebilmesi açısından önemli 
olan bu yapı içerisinde yer alan unsurlar (Tuncer, 1985);

• Fon arz edenler
• Fon talep edenler
• Aracı kurumlar-finansal kurumlar
• Finansal araçlar ve
• Hukuki ve idari kurallardır.

Finansal sistem, kamu sektörü ve yatırım odaklı büyüme modelinin finans-
manında önemli bir rol oynamaktadır (Allen & ark., 2017). Bu yapı içerisinde 
mevduat bankaları; fon arz edenler ve fon talep edenler arasındaki vade ve mik-
tar uyumsuzluğunu ortadan kaldıran önemli bir güven unsurudur ve kaynakların 
miktar ve vadesini düzenleme fonksiyonu, bankaları finansal sistemin en önemli 
aktörü konumuna getirmektedir (Altan, 2001:71). Finansal sistem içerisinde ban-
kalar, fon arz edenlerden mevduat adı altında fon toplamakta ve kredi adı altında 
fon talep edenlere kaynak aktarmaktadır ve bu suretle önemli bir aracılık görevini 
yerine getirmektedir (İşcan, 2003; Işık, 2017; Kale, 2017). Fon arz edenler; -ağır-
lıklı olarak- hanehalkı, fon talep edenler ise büyümelerini, yatırımlarını finanse 
etmek durumunda olan firmalardır. Mevduat toplayan bankalar, fon talep eden-
lere aktardıkları kredi adı altında aktardıkları fonlar ile, aracılık fonksiyonlarının 
yanında, yatırım, üretim, büyüme, istihdam artışı yoluyla devletin vergi gelirle-
rinin artmasına katkıda bulunarak ekonomiyi desteklemektedir (Göçer & ark., 
2015). Bu nedenlerden ötürü bankalar, oldukça önemli bir konuma sahiptirler 
(Şekil 1).
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Şekil 1. Sistem İçerisinde Bankaların Konumu.
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Türkiye’de 4389 Sayılı Bankalar Kanunu Md.10 uyarınca; izin verilen bankalar 
ile özel kanunlarla yetkilendirilmişler dışında kalan gerçek veya tüzel kişiler tara-
fından mevduat kabul edilemez. Aynı kanun maddesine göre; “yazılı ya da sözlü 
olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz 
karşılığında istendiğinde ya da belli bir vadede iade edilmek üzere para kabulü 
mevduat kabulü sayılır”.

Mevduat toplama yetkisi ticari bankaların tekelindedir ancak faiz hassasiyeti 
olan fon sahiplerinin sisteme katılmasını temin edebilmek üzere katılım banka-
cılığı geliştirilmiştir. “Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu 
prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kâr ve zarara 
katılma esasına göre fon toplayıp ticaret, ortaklık ve finansal kiralama vb. yöntem-
leriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir”. Mevduat bankaları fon arz eden-
lerden fon toplarken, faiz işlem başlangıcında bellidir. Katılım bankacılığında ise 
toplanan para karşılığında fon arz edenlere başlangıçta sabit bir gelir vaadinde 
bulunulmamaktadır, bunun yanında yatırılan anaparanın garantisi de bulunma-
maktadır (TKBB, 2, 3, 7). Türkiye’de 1983’de Özel Finans Kuruluşu (ÖFK) adı 
ile hazırlanan finansal zeminde 1999 ve 2001 yıllarında yapılan değişiklikler ile 
sisteme katılmıştır ve 2005’deki düzenleme ile de katılım bankası adını almıştır 
(Arslan & ark., 2010; Güngör, 2012). Bu durumda fon toplama yetkisi;
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1. Mevduat bankaları ve
2. Katılım bankalarındadır,

Mevduat bankaları ve katılım bankaları tarafından toplanan paraya sırasıyla;

1.1. Mevduat,
2.1. Özel cari hesap
2.2. Katılma hesapları ve
2.3. Sukuk
adı verilmektedir. Mevduat bankalarının topladıkları fona karşılık ödedikleri be-

dele “faiz” adı verilirken, katılım bankalarının vade sonunda ödedikleri bedele 
ise “kar payı” denilmektedir.

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 2, Türk Bankacılık Sektörü içerisinde yer alan alan banka gruplarının da-
ğılımını göstermektedir. Bu yapı içerisinde mevduat/katılım payı adı altında fon 
toplamaya yönelik yetkili kurumları olan Mevduat Bankaları ve Katılım Bankala-
rının sektördeki paylarını Tablo 1’de görmek mümkündür. Buna göre %90,64’lık 
oran ile Mevduat Bankaları en önemli paya sahiptir.

Tablo 1. Banka Gruplarının Toplam Aktifler İçindeki Payı

Cari açık ve açığın finansmanında kullanılan kısa vadeli portföy yatırımlarının 
bankacılık sektörüne etkilerini sınamak üzere, sektör içerisinde en yüksek paya 
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sahip maları nedeniyle mevduat bankaları baz alınmıştır ve ilgili değişkenlerin 
-bu bankaların en önemli işlevlerini oluşturan- mevduat ve kredilere etkileri sı-
nanmıştır. Öncelikle, konu ile ilgili olarak ampirik bir çalışma yapılıp yapılmadığı 
araştırılmıştır.

2. Literatür
Bankacılık performansı üzerine gerçekleştirilen ampirik çalışmalar incelendiğin-
de (Tablo 2); faiz oranı, GSYİH, enflasyon, para arzı, aktifler/GSYİH gibi çeşitli 
değişkenlerin bankaların sadece aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı üzerine etki-
lerinin sınandığı, en önemli işlevlerine olan etkilerinin ihmal edildiği görülmek-
tedir. Değişkenler arası nedensellik ilişkilerini sınayan çalışmalar incelendiğinde 
ise; çalışmaların daha çok kredi-cari açık ilişkileri üzerine yoğunlaştığı, dış bor-
ç-mevduat, cari açık-mevduat, dış borç-krediler üzerine çalışmaların yapılmadığı 
veya yetersiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışma, literatüre bir katkı 
oluşturmaktadır.

Tablo 2. Değişkenlerin Mevduat Banka Performansı Üzerine Etkileri
Faiz Oranı-Banka Performansı İlişkisi

Araştırmacı Banka Türü Aktif 
Karlılığı Özkaynak Karlılığı

Jiang, Tang, Law & Size, 2003 Mevduat +
Dinç, 2006 Mevduat + +
Kalluru & Bhat, 2008 Mevduat - -
Alper & Anbar, 2009 Mevduat +
Staikouras & Wood, 2011 Mevduat +
Trujillo-Ponce, 2013 Mevduat - -
Samırkaş, Evci & Ergün, 2014 Mevduat - -
GSYİH-Banka Performansı İlişkisi

Araştırmacı Banka Türü Aktif 
Karlılığı Özkaynak Karlılığı

Jiang, Tang, Law & Size, 2003 Mevduat +
Jeon & Miller, 2004 Mevduat - -
Tanna & ark., 2005 Mevduat +
Dinç, 2006 Mevduat - -
Tunay & Silpar, 2006 Mevduat + +
Beckmann, 2008 Mevduat + +
Kosmidou, 2008 Mevduat + +
Sufian & Chong, 2008 Mevduat -
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Dietrich & Wanzenried, 2009 Mevduat + +
Staikouras & Wood, 2011 Mevduat -
Trujillo-Ponce, 2013 Mevduat + +
Enflasyon-Banka Performansı İlişkisi

Araştırmacı Banka Türü Aktif 
Karlılığı Özkaynak Karlılığı

Kaya, 2002 Mevduat + +
Ben Naceur, 2003 Mevduat x x
Jiang, Tang, Law & Size, 2003 Mevduat +
Jeon ve Miller, 2004 Mevduat + +
Tanna & ark., 2005 Mevduat +
Dinç, 2006 Mevduat + +
Tunay & Silpar, 2006 Mevduat + +
Athanasoglou, Brissimis & 
Delis, 2008 Mevduat + +

Kalluru & Bhat, 2008 Mevduat - -
Sufian & Chong, 2008 Mevduat -
Şerbetli, 2008 Mevduat + +
Yıldırım, 2008 Mevduat - -
Vong & Chan, 2009 Mevduat +
Akbaş, 2012 Mevduat -
Trujillo-Ponce, 2013 Mevduat + +
Para Arzı - Banka Performansı İlişkisi

Araştırmacı Banka Türü Aktif 
Karlılığı Özkaynak Karlılığı

Mamatzakis & Remoundos, 
2003 Mevduat + +

Kosmidou, 2008 Mevduat x x
Sufian ve Chong, 2008 Mevduat x x
Eşbütünleşme - Nedensellik İlişkisi
Araştırmacı Yöntem, Kapsam Sonuç

Hoshi & ark., 1991

Zaman Serileri 
Analizi, 

Regresyon, 
Japonya

Krediler-cari açık arasında
(+) bir ilişki tespit edilmiştir.

Motonishi & Yoshikawa, 1999

Zaman Serileri 
Analizi, 

Regresyon, 
Japonya

Kredilerdeki ksıtlamalar, cari 
açığı azaltmaktadır.
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Sarantis & Stewart, 2001

Panel Veri 
Analizi, 
Eşbütünleşme 
Analizi, 20 
OECD ülkesi

Kamu fazlası, 8 OECD ülkesinde 
özel tasarrufları olumlu etkilediği 
saptanmıştır; kamu açıkları, 
tüketimi tetiklemekte ve özel 
tasarrufları azaltmaktadır.

Paul, 2004

Zaman serileri 
analizi, Kanada, 
Japonya, ABD ve 
İngiltere

Tasarrufun önemli belirleyicileri 
olarak; borçlanma kısıtlamaları, 
cari işlemler dengesi, reel faiz 
oranları, makro-iktisadi istikrar, 
bağımlılık düzeyi ve reel döviz 
kurlarını tespit etmiştir.

Kunieda & Shibata, 2005
Zaman Serileri 
Analizi, GMM, 
ABD

Kredilerdeki artış cari açığa 
neden olmaktadır.

Thanoon & Baharumshah, 
2005

Panel Veri 
Analizi, 
Eşbütünleşme 
Analizi, Batı Asya 
ülkeleri

Dış tasarrufların yurtiçi tasarruf 
oranları üzerinde olumsuz etki 
yarattığı tespit edilmiştir.

Bitzis & ark., 2008

Zaman Serileri 
Analizi,
Johansen 
Eşbütünleşme 
Analizi, 
Yunanistan

Kredi hacminin artması cari 
işlemler açığını arttırmaktadır.

Düzgün, 2009

Zaman Serileri 
Analizi, Doğrusal 
Regresyon, 
Türkiye

Tasarruflar üzerinde, dış 
tasarrufların olumlu etkisi 
olduğu tespit edilmiştir.

Emran & Farazi, 2009 Panel Veri 
Analizi, 60 ülke

Hükümet borçlanmasının 
özel kredileri azalttığını 
saptamışlardır.

Telatar, 2011

Zaman Serileri 
Analizi, Granger 
Nedensellik 
Analizi, Türkiye

Tüketici kredileri→cari açık
pozitif bir nedensellik ilişkisi 
saptamıştır.

Yarasir & Yılmaz, 2011
Dinamik Panel 
Veri Analizi, 
OECD ülkeleri

Tasarrufları, önceki sene tasarruf 
oranları, özel sektör kredileri, 
cari denge ve enflasyon olumsuz 
etkilemektedir. Kamu sektörü 
tasarrufları ve yaşlı bağımlılık 
oranı ise olumlu etkilemektedir.
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Mangır & Erdoğan, 2012

Zaman Serileri 
Analizi, VAR 
Analizi, 
Etki-Tepki 
Fonksiyonları 
(IRF), Türkiye

Cari açık ile toplam krediler 
arasında pozitif ilişki tespit 
edilmiştir.

Akbaş & ark., 2013 Panel Veri 
Analizi, G7

Cari açık-toplam krediler 
arasında çift yönlü nedensellik 
ilişkisi saptanmıştır. Ayrıca; 
yabancı sermaye→cari açık & 
toplam kredilere doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi saptanmıştır.

Göçer & ark., 2013

Zaman Serileri 
Analizi, Çoklu 
Yapısal Kırılmalı 
Eşbütünleşme 
Analizi, Türkiye

Krediler-cari açık arasında uzun 
dönemde ilişki saptamıştır.

Ağazade, 2014

Zaman Serileri 
Analizi, Johansen 
Eşbütünleşme 
Testi, Türkiye

Cari açık ve tüketici kredileri 
arasında negatif nedensellik 
saptamıştır.

Aizenman & Jinjarak, 2014 Panel Veri 
Analizi, 36 ülke

Kredi büyümesi-cari açık 
arasında
kuvvetli bir ilişki saptanmıştır.

Atış & Saygılı, 2014

Zaman Serileri 
Analizi, Vektör 
Hata Düzeltme 
Modeli (VECM)

Cari açık-krediler arasında 
uzun dönemde bir ilişki ve 
krediler→cari açık şeklinde tek 
yönlü nedensellik saptanmıştır.

Gacener & Saygılı, 2014
Zaman Serileri 
Analizi, VAR 
Analizi, Türkiye

Cari açık ile toplam kredi hacmi 
arasında pozitif nedensellik 
saptamıştır.

Saçık & Karaçayır, 2014

Zaman Serileri 
Analizi, 
Johannsen 
Eşbütünleşme, 
Granger 
Nedensellik, 
Türkiye

Cari işlemler açığı ve kredi 
hacminin uzun dönemde 
beraber hareket ettiği 
saptanmıştır.

Tiryaki, 2014

Zaman Serileri 
Analizi, VAR 
Analizi, Granger 
Nedensellik, 
Türkiye

Cari işlemler açığı ve bireysel 
kredi hacmi arasında güçlü bir 
nedensellik ilişkisi saptanmıştır.
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Alioğulları & ark., 2015

Zaman Serileri 
Analizi, Doğrusal 
Regresyon, 
Türkiye

Analiz sonuçlarına göre; tüketici 
kredisi cari açığı istatistiki olarak 
anlamlı ve negatif etkilemektedir. 
Ticari kredilerin ise, cari açık 
üzerinde anlamlı bir etkisi 
yoktur.

Kılıç, 2015

Zaman Serileri 
Analizi, Granger 
Nedensellik 
Analizi, Türkiye

Tüketici kredileri→cari 
açık şeklinde nedensellik 
saptanmıştır.

Begeç, 2015

Zaman Serileri 
Analizi, 
Eşbütünleşme 
Analizi, Türkiye

Kredi hacminin cari açığı 
etkilemediğini saptamıştır.

Akçayır & Albeni, 2016

Zaman Serileri 
Analizi, Sınır 
Testi Yaklaşımı, 
Türkiye

Kredi genişlemesi-cari açık 
arasında çift yönlü nedensellik 
saptanmıştır.

Davis & ark., 2016

Panel Veri 
Analizi, Doğrusal 
Regresyon, 35 
ülke

Kredi artışı-cari açık arasında 
(+) yönlü ilişki saptanmıştır.

Dücan & ark., 2016

Zaman Serileri 
Analizi, Granger 
Nedensellik 
Analizi, Türkiye

Tüketici kredilerinin cari açığı 
arttırdığını saptamıştır.

Karahan & Uslu, 2016

Zaman Serileri 
Analizi, 
ARDL Sınır 
Testi, Kalman 
Filtreleme 
Yöntemi, Türkiye

Cari açık ile kredi hacmi 
arasında eşbütünleşme ilişkisi 
saptanmıştır. Kredi hacmi, cari 
açığı pozitif ve istatistiksel olarak 
anlamli etkilemektedir.

Moral Benito & Roehn, 2016 Panel Veri 
Analizi, 31 ülke

Kredi büyümesinin cari işlemler 
açığını arttırdığını saptamıştır.

Yüksel & Özsarı, 2016

Zaman Serileri 
Analizi, Johansen 
Eşbütünleşme ve 
Toda Yamamoto 
Nedensellik Testi, 
Türkiye

Bireysel krediler-cari açık-
enflasyon arasında nedensellik 
ilişkisi bulunmadığı saptanmıştır.
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Janda & Krautsov, 2017

Panel Veri 
Analizi, Doğrusal 
Regresyon, 26 
ülke (Orta ve 
Doğu Avrupa, 
Balkanlar ve 
Baltık ülkeleri)

Kamu borçlanmasındaki 
artış, özel kredileri olumsuz 
etkilemektedir.

3. Metodoloji, Veri ve Ampirik Sonuçlar
Ekonometrik analizlerin yer aldığı bu bölümde ilk aşamada değişkenlerin birim 
kök, durağanlık ve yapısal kırılma analizlerinin sonuçları paylaşılmış, ilerleyen 
aşamalarda eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri aracılığıyla uzun ve kısa dö-
nemli ilişkiler incelenmiştir. Son aşamada değişkenler arasındaki uzun dönemli 
nedensellik ilişkilerine yer verilmiş ve bulgular değerlendirilmiştir.

Çalışmanın amacına yönelik olarak 2012:Q4-2020:Q1 dönemleri arasındaki 
üçer aylık cari açık (milyon dolar), kısa vadeli dış borç, toplam mevduat ve toplam 
kredi verileri TCMB/EVDS’den derlenmiştir. Ekonometrik analizler esnasında 
E-views 10+ paket programından faydalanılmıştır.

3.1. Birim Kök Testleri
Durağan dışı bir zaman serisinin (diğer bir deyişle I(0) süreci olmayan bir za-

man serisinin) bir/birden fazla durağan dışı zaman serisine göre regresyonundan, 
yüksek bir R2 (belirlilik katsayısı) değerinin yanında F ve t testlerine göre ista-
tistiksel olarak anlamlı olan en az bir regresyon katsayısı elde edilebilmektedir. 
Ancak elde edilen tahmin sonuçlarının yanıltıcı olma ihtimali söz konusu olabil-
mektedir. Bu durumun nedeni standart doğrusal regresyon işlemlerinin, analiz 
edilen zaman serilerinin durağan bir seyir sergilediğini varsaymakta olmasından 
ileri gelmektedir (Gujarati, 2011: 234). Fakat zaman serileri durağan bir seyir ser-
gilemiyorsa tahminlenen regresyonun sahte/düzmece olma ihtimali ortaya çık-
maktadır (Granger ve Newbold, 1974:11-20).

Makro-iktisadi zaman serileri incelendiğinde bir serinin uzun dönemde bir-
çok şoka (doğal afetler, politika değişiklikleri ya da ekonomik krizler vb.) maruz 
kaldığı görülmektedir. Bu şoklar zaman serisi üzerinde kalıcı bir etki yaratırsa 
ilgili serinin durağanlığı bozulacaktır. Bu sebeple zaman serileriyle çalışıldığın-
da serilerin durağanlık derecelerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu amaca 
yönelik olarak aşağıda, birim kök sınamasında Augmented Dickey-Fuller (ADF), 
Phillips-Perron (PP) birim kök testi ve Zivot-Andrews (ZA) tek kırılmalı birim 
kök testi tanıtılmıştır.
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3.1.1. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi
Zaman serilerinde birim kök varlığı sınanmasında sıklıkla tercih edilen Geniş-

letilmiş Dickey-Fuller birim kök testi, AR(1) sürecinden faydalanan Dickey-Ful-
ler (DF) birim kök testinin bir versiyonu sayılmaktadır. Zaman serisinde daha 
yüksek mertebeden bir korelasyon olması halinde εt (hata terimi dizisi) temiz 
dizi özelliğini yitirecektir. ADF testi bu probleme çözüm olarak AR(1) sürecin-
den ziyade AR(p) sürecinden faydalanarak eşitliğe “p” gecikmeli fark terimleri 
dâhil etmektedir (Dickey ve Fuller, 1979: 427) ve böylelikle aşağıda verilen sabit 
terimsiz ve trendsiz, sabit terimli ve sabit terimli ve trendli ADF denklemleri elde 
edilmektedir (Denklem 1,2,3):

Burada μ sabit terimi, t trendi, p gecikme sayısını ve εt ise hata terimi serisini 
belirtmektedir. ADF denklemlerinin her üçü için de seride birim kök var olduğu-
nu ifade eden temel hipotezler aynı olmaktadır (Gujarati, 2015: 328).

3.1.2. Phillips-Perron (PP) Birim Kök Testi
DF ve ADF birim kök testlerinin her ikisi de hata terimlerinin bağımsız ve eşit 

varyanslı (homoskedasite) olduğu temelinde çalışmaktadır (Enders, 2004: 190). 
Fakat zaman serilerinin genel olarak heterojen dağılımlı ve zayıf bağımlı hata te-
rimlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu duruma yönelik olarak Phillips ve 
Perron (1988), hata terimlerinin arasında otokorelasyon olabileceği mantığıyla 
yeni bir birim kök testi geliştirmişlerdir. Phillips ve Perron (1988) aynı zamanda 
bu birim kök testinde nonparametrik düzeltmelerde de bulunmuşlardır. PP birim 
kök testinde temel alınan denklem aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir:

(4) numaralı denklemde a=p-1’i temsil ederken “xt “deterministik bileşenleri 
(sabit terim veya sabit terim ve trend) ve “εt “ hata terimi dizisini ifade etmekte-
dir. PP birim kök testine ait temel ve alternatif hipotezler “H0: α = 0 ve H1:α< 0 “ 
şeklinde oluşturulmakta ve burada temel hipotez zaman serisinin birim kök içer-
diğini ifade etmektedir (Çağlayan ve Saçaklı, 2006:124).
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3.1.3. Zivot-Andrews (ZA) Tek Kırılmalı Birim Kök Testi
Zivot ve Andrews (1992) tek kırılmalı birim kök testinde zaman serisindeki 

yapısal kırılmanın zamanı bilinmemekte, kırılma zamanı içsel (endojen) varsa-
yılmaktadır. En küçük t istatistiği değerinin elde edildiği gözlem kırılma zamanı 
olarak belirlenmektedir. Zivot ve Andrews (1992) aşağıdaki gibi üç modeli temel 
alarak birim kök testi uygulamaktadır:

Model A: Yalnızca düzeyde (sabit terimde) bir kırılma 

Model B: Yalnızca trendde bir kırılma 

Model C: Hem düzeyde (sabit terimde) hem de trendde bir kırılma

Zivot-Andrews birim kök testinin temel prensibi, Model A, Model B ve Model 
C aracılığıyla ADF birim kök testi uygulayarak durağanlığı bozan öğenin kırılma-
lardan kaynaklı olup olmadığını tespit etmektir (Zivot ve Andrews, 1992: 254). 
Dolayısıyla Zivot-Andrews birim kök testi aslında ADF türü bir kırılmalı birim 
kök testidir. Denklem (5), (6) ve (7)’de tanımlanan modeller için temel ve alterna-
tif hipotezler sırasıyla:

 Seri birim kök içermektedir

 Seride birim kök yoktur

şeklindedir. ADF türü bir test süreci izlendiği için yukarıda tanıtılan her üç 
model için de “a=0” olması, temel hipotezin reddedilemeyeceği diğer bir deyişle 
seride birim kökün var olduğu anlamına gelmektedir (Mert ve Çağlar, 2019:136).

3.2. Otoregresif Dağıtılmış Gecikmeli -Autoregressive Distributed 
Lag (ARDL)- Eşbütünleşme Yaklaşımı
Pesaran, Shin ve Smith (2001) gerçekleştirdikleri çalışmalarında incelenen za-

man serilerinin I(0) ya da I(1) olmaları durumunda da güvenilir sonuçlar verebi-
len otoregresif dağıtılmış gecikme yani ARDL modelini önermektedirler. yt ’nin 
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bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler olduğu bir ARDL modeli aşağıdaki gibi 
gösterilmektedir:

Burada, modeldeki sabit terimi, doğrusal trend katsayısını, modelin bağımlı 
değişkeninin gecikmeli değerlerinin katsayıları iken “k” adet bağımsız değişkenin 
gecikmeli değerlerinin katsayılarını ve εt hata terimi serisini ifade etmektedir. (8) 
numaralı denklemi temel alarak Pesaran & ark., (2001) beş farklı koşullu hata 
düzeltme modeli önermiş ve değişkenlerin eşbütünleşme ilişkilerini bu modeller 
üzerinden sınır testi yaklaşımıyla sınamışlardır. Bu araştırmada Pesaran & ark., 
(2001) tarafından önerilen beş model içerisinden Model 5 seçilmiş ve tanıtılmış-
tır. Model 5, sabit terim ve trend içeren koşullu hata düzeltme modelidir ve gös-
terimi:

şeklindedir. (9) numaralı denklem üzerinden elde edilen hata düzeltme mo-
deli:

şeklindedir (Pesaran & ark., 2011). Temel hipotez aşağıdaki gibidir ve ince-
lenen değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilemezse temel hipotez 
reddedilemeyecektir:

 (eşbütünleşme ilişkisi yoktur) (11)

Test edilen temel hipotezde (11), b0 bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin 
katsayısını; bj ise bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinin katsayılarını ifade 
etmektedir. Katsayıların sıfır olduğunu belirten temel hipotez reddedilirse değiş-
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kenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmektedir. Pesaran& ark., 
(2001) önermiş oldukları beş modelden gelen temel hipotezi test etmek amacıyla 
kısıtlı F test istatistiği (F testinde katsayılar topluca test edilmektedir) hesaplamış-
lardır. Ancak bu aşamada hesaplanan F istatistikleri, standart F dağılımına uyum 
sağlamadığı için, Pesaran & ark., (2001) tarafından, tüm değişkenlerin düzeyde 
durağan varsayıldığı (diğer bir deyişle I(0) varsayıldığı) ve alt bir sınır olarak ka-
bul edilen kritik değerler (sınır değerleri) farklı önem seviyeleri için örnek sayısı 
asimptotik olarak sonsuza giderken türetilmiştir. Böylelikle bu yaklaşım temel 
alındığında, ilk durumda, hesaplanan F istatistiği değeri alt sınır kritik değeri ola-
rak belirlenen I(0)’dan küçükse temel hipotez reddedilemeyecek ve değişkenler 
arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmadığı sonucuna ulaşılacaktır. İkinci du-
rumda, hesaplanan F istatistiği değeri üst kritik değer olarak belirlenen I(1)’den 
büyükse temel hipotez reddedilecek ve değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi 
olduğuna karar verilecektir. Üçüncü bir durum olarak, hesaplanan F istatistiği de-
ğeri alt sınır I(0) ve üst sınır I(1) arasında bir değer alıyorsa değişkenlerin arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığına ise karar verilemeyecektir.

Narayan (2005) ise, Pesaran & ark., (2001) tarafından büyük örneklemler için 
türetilmiş olan alt ve üst sınır değerlerini, küçük örnekler için yeniden türetmiştir. 
Böylelikle örnek değerinin büyük olmadığı analizlerde Narayan (2005) tarafından 
türetilen kritik değerlerin kullanılması daha uygun olmaktadır. Ancak sınır tes-
tindeki en önemli odak noktası aslında “eşbütünleşme yoktur” şeklinde kurulan 
temel hipotezin reddedilmesi halinde alternatif hipotezin ne olduğudur. Bu bağ-
lamda, reddedilen bir temel hipotez eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğunu garan-
ti etmeyecektir. İkinci önemli nokta ise Pesaran & ark., (2001) tarafından önerilen 
beş model içerisinden üç tanesinin kısıtsız modeller olarak adlandırılması ve bu 
modellerde (bu araştırmada tercih edilen Model 5 de kısıtsız modellerin içeri-
sinde yer almaktadır) alternatif hipotezin üç farklı şekilde oluşmasıdır. Kısıtsız 
modeller için F sınır testinden (F testi tüm katsayıları bütün olarak test etmek-
tedir ve bireysel sonuç alınamamaktadır) temel hipotezin reddedildiğine dair bir 
sonuç alınırsa eşbütünleşme ilişkisinin gerçekten var olup olmadığı yani eşbütün-
leşmenin geçerliliği t sınır testiyle (katsayıları bireysel olarak test edecektir) test 
edilebilmektedir. (11) numaralı eşitlik için; F sınır testiyle hesaplanan F istatistiği 
eğer üst sınır değerden (kritik değer) büyük ise bu hipotez reddedilecektir. Ancak 
daha önce de bahsedildiği gibi alternatif hipotez üç farklı şekilde ortaya çıkmak-
tadır, fakat bu aşamada yalnızca eşbütünleşme ilişkisinin “geçerli” olduğu durum 
gösterilmektedir: . Burada (bağımlı değişkenin bir gecikmeli değeri) değişkeninin 
ve ( bir gecikmeli bağımsız değişkenlerin katsayıları sıfırdan farklı değerler alacak 
ve eşbütünleşme ilişkisi geçerli olacaktır. Ancak ortaya çıkan bu üç alternatif eş-
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bütünleşme ilişkisini garanti etmemektedir. Bu durum için Pesaran & ark., (2001) 
tarafından t sınır testi geliştirilmiş olup bu testin de üç farklı sonucu bulunmakta-
dır: Bu testin temel hipotezi ise;

şeklindedir.

Hesaplanan istatistik, olursa, bağımsız değişkenleri I(0) ya da I(1) süreci izle-
seler de temel hipotez bu aşamada reddedilecek ve eşbütünleşme ilişkisinin “ge-
çerli” olduğu sonucuna ulaşılacaktır.

 Hesaplanan istatistik, olursa temel hipotez, xj,t bağımsız değişkenlerinin yal-
nızca I(0) olması durumunda reddedilecek; I(1) olması durumunda ise reddedi-
lemeyecektir. Yani “geçerli” eşbütünleşme ilişkisi bu durumda yalnızca açıklayıcı 
değişkenlerin düzeyde durağan olması durumunda sağlanacaktır.

Hesaplanan istatistik, olması durumunda temel hipotez reddedilemeyecektir. 
Bu sonuç elde edilen eşbütünleşmenin “uydurma” eşbütünleşme olduğunu ifade 
etmektedir (Mert ve Çağlar, 2019:283).

Araştırma kapsamında dış borç ve cari açığın, kredi ve mevduatlar üzerindeki 
etkisi analiz edilmektedir. Bu bağlamda çalışmada iki model incelenmekte olup 
(Denklem 13, 14, 15, 16) ilk modelin kapalı ve açık formları sıralı olarak:

Mevduat=f (Dış Borç, Cari Açık) (13)

şeklindedir. Araştırmanın ikinci modeline ilişkin kapalı ve açık formlar ise sı-
rasıyla:

Krediler=f (Dış Borç, Cari Açık) (15)

şeklindedir.

3.3.Ekonometrik Analiz
EKK tahmincisinin (ya da aynı prensipte çalışan tahmincilerin) güvenilir so-

nuçlar sağlayabilmesi için çeşitli varsayımları bulunmaktadır. Bu varsayımların 
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en önem teşkil eden öğelerinden bir tanesi de zaman serisinin durağanlığıyla 
alakalıdır. EKK varsayım/varsayımlarının sağlanmadığı durumlarda ise klasik F 
ve t testleri geçersiz olmakta, böylelikle sağlıklı sonuçlara ulaşmak imkânsız hale 
gelmektedir. Literatürde sahte regresyon olarak adlandırılan bu sorunla karşıla-
şılmaması için ekonometrik analizin ilk aşamasında, incelenen dört değişkenin 
birim kök ve durağanlık analizleri yer almaktadır. Birim kök ve durağanlık analizi 
için ise teorik temelleri birbirinden farklı üç birim kök testinden faydalanılmış ve 
elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

Tablo 3, makro-iktisadi değişkenlerin düzeyde ADF birim kök testi sonuçları-
nı göstermektedir. Serinin birim kök içerdiğini ifade eden temel hipotezin hiçbir 
önem seviyesinde reddedilemediği görülmektedir. Bu durumda ADF birim kök 
testine göre değişkenlerin hiçbiri durağan bir seyir sergilememektedir. Bu aşa-
mada yalnızca değişkenlerin düzeyde durağan olmadığı anlaşılmış ve durağanlık 
derecelerinin belirlenebilmesi için analize birinci fark işlemi uygulanarak devam 
edilmiştir.

Tablo 3. ADF Birim Kök Testi

Tablo 4. ADF Birim Kök Testi
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Tablo 4’te incelenen değişkenlerin birinci fark işlemine tabi tutulduktan sonra 
uygulanan ADF birim kök testi sonuçları gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde 
tüm değişkenler için farklı önem seviyelerinde, birim kök varlığını ifade eden te-
mel hipotezin reddedildiği görülmektedir. Bu bağlamda ADF birim kök testine 
göre, değişkenlerin tamamı I(1) süreci izlemektedir. Diğer bir deyişle değişkenle-
rin bütünleşme derecelerinin “1” olduğu görülmektedir.

Tablo 5’te araştırma kapsamında incelenen makro-iktisadi değişkenlerin dü-
zeyde PP birim kök testi sonuçları paylaşılmaktadır. Sonuçlar dikkatle incelendi-
ğinde PP birim kök testine göre, yalnızca cari açık değişkeninin sabit terimli ve 
trendli formunda birim kök varlığını belirten temel hipotezin reddedildiği ancak 
sabit terimli formda ise söz konusu hipotezin reddedilemediği görülmektedir. Di-
ğer üç değişken için ise tüm önem seviyelerinde temel hipotezin reddedilmekte 
olduğuna, başka bir deyişle söz konusu bu değişkenlerin I(0) süreci izlemediğine 
dair bir sonuç elde edilmektedir. Fakat bu aşamada yine değişkenlerin yalnızca 
durağan halde olmadığına dair bilgi edinilmiştir. Ancak analizlerin devam ede-
bilmesi için durağanlık derecelerinin belirlenebilmesi gerekmektedir. Bu sebeple 
değişkenlere birinci fark alma işlemi uygulanması ve bir de bu formda PP birim 
kök testiyle değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tablo 5. Phillips-Perron Birim Kök Testi

Birinci farkları alınan değişkenler PP birim kök testine tabi tutulmuştur ve test 
sonuçları Tablo 6’da sergilenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre (%1 önem seviye-
sinde bile) dört makro-iktisadi değişkenin de durağan halde olduğu görülmekte-
dir. Böylelikle birinci fark alma işlemi değişkenleri durağanlaştırmıştır. PP birim 
kök testine göre söz konusu değişkenlerin bütünleşme derecelerinin “1” olduğu 
kaydedilmiştir.
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Bu aşamaya kadar mevduat, cari açık, kredi ve dış borç değişkenleri gelenek-
sel testlerle, yani herhangi bir içsel ya da dışsal kırılmayı dikkate almayan birim 
kök testleriyle (bu çalışmada ADF ve PP birim kök testleri) analiz edilmiştir. An-
cak geleneksel birim kök testleri, seride kırılma olduğunda durağanlığı bozan asıl 
öğenin tespit edilmesi aşamasında yetersiz kalmakta ve sağlıklı sonuçlara ulaşma-
ya engel olmaktadır. Bu sebeple birim kök ve durağanlık analizinin bu aşamasında 
ADF prensibiyle çalışan, ek olarak içsel bir kırılma zamanını da tespit edebilen 
Zivot-Andrews (ZA) tek kırılmalı birim kök testine de analizde yer verilmiştir.

Tablo 6. Phillips-Perron Birim Kök Testi Sonuçları

Kırılmalı birim kök testinden elde edilen sonuçlar, ADF ve PP birim kök test-
lerinden çıkan sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanmaktadır. 
Zira ADF ve PP birim kök testleriyle durağan olmadığı sonucuna ulaşılan de-
ğişken/değişkenlerin ZA birim kök testiyle kırılmalar varlığında durağan olduğu 
tespit edilirse aslında seride birim kök değil kırılma olduğu; geleneksel birim kök 
testlerinin ise bu hususta yeterli olmadığı da anlaşılmaktadır.

Tablo 7, iki alandan oluşmaktadır. İlk alanda test sonuçları, ikinci alanda farklı 
önem seviyelerine göre kritik değerler yer almaktadır.

Tablo 7’de Zivot-Andrews tarafından geliştirilen ve tek içsel kırılma temeliyle 
çalışan birim ZA kök testi sonuçları sergilenmektedir. Sonuçlar incelendiğinde, 
cari açık ve dış borç değişkenleri için, farklı önem seviyelerinde temel hipotezin 
reddedildiği görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu iki değişkende aslında içsel 
kırılmalar mevcuttur ve geleneksel birim kök testleri tarafından birim kök gibi 
algılanmaktadır. Denklem tiplerine göre kırılma tarihlerinin değişmesiyle birlik-
te, cari açık ve dış borç serisinin kırılmalar varlığında aslında düzeyde durağan 
olduğu tespit edilmiştir. Mevduat ve kredi değişkenleri için ise yine kırılmalar söz 
konusudur ancak birim kök varlığı yalnızca kırılmalardan kaynaklı olmadığı için 
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söz konusu değişkenlerin düzeyde durağan olmadığı ve bu sonuçların da ADF ve 
PP birim kök testleriyle tutarlı olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Zivot-Andrews Tek Kırılmalı Birim Kök Testi

Araştırma kapsamındaki dört makro-iktisadi değişken geleneksel ADF ve PP 
birim kök testleri ve yapısal kırılmalı ZA birim kök testiyle analiz edilmiştir. Test 
sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde cari açık ve dış borç değişkenleri-
nin düzeyde durağan (yani I(0) süreç izlediği); mevduat ve kredi değişkenlerinin 
ise “fark durağan” olduğu (I(1) süreci sergiledikleri) tespit edilmiştir. Bu tespit son 
derece önem arz etmektedir çünkü literatür farklı değişken sayıları ve bütünleşme 
dereceleri için farklı eşbütünleşme testleri önermektedir: Engle-Granger (1987) 
eşbütünleşme yaklaşımında değişken sayısı iki ile sınırlandırılmakta ve söz konu-
su değişkenlerin I(1) süreci izlemesi şartı bulunmaktadır. Johansen (1988), Johan-
sen ve Juselius (1990) ve Johansen (1996) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla 
şekillenen Johansen eşbütünleşme testinde ise değişken sayısına yönelik kısıt es-
nek hale getirilerek ikiden fazla olmasına izin verilse de değişkenlerin tamamının 
I(1) süreci izleme varsayımı değiştirilmemiştir. Ancak daha sonra Pesaran & ark., 
(2001) tarafından literatüre kazandırılan ARDL eşbütünleşme yaklaşımında ise 
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hem değişken sayısındaki kısıt kaldırılmış hem de değişkenlerin farklı dereceden 
durağanlıklarına izin verilmiştir (Çiğdem & ark., 2020; Mert ve Çağlar, 2019). Bu 
açıdan incelendiğinde ARDL yaklaşımı çok daha esnek bir eşbütünleşme imkânı 
sunmaktadır.

Bütünleşme dereceleri ve değişken sayısı kriterleri göz önünde alındığında 
bu araştırmada ARDL eşbütünleşme yaklaşımıyla eşbütünleşme analizinin ger-
çekleştirilmesinin daha uygun olduğu görülmektedir. Araştırmanın ilk modeli 
(denklem 13 ve 14) için uygun gecikme uzunlukları “4,5,5”9 olarak belirlenmiş ve 
model tahmin sonuçları Tablo 8’de sergilenmiştir.

Tablo 8’de ARDL(4,5,5) modelinin tahmin sonuçları gösterilmektedir. Seçilen 
ARDL modelinin gecikme uzunlukları p=4 (bağımlı değişkenin gecikme sayısı), 
q1=5 ve q2 =5 (bağımsız değişkenlerin gecikme sayısı) şeklindedir. Ayrıca mo-
del tahmini esnasında trend ve sabit terim içeren ve denklem (9)’da tanımlanan 
5.model seçilmiştir. Bu aşamada tahminlenen ARDL modeli aslında bir ara model 
niteliği taşımaktadır ve eşbütünleşme analizi bu ara model üzerinden gerçekleşti-
rilecektir. Eşbütünleşme ilişkisinin sınanacağı modelin uygunluğu için ise birta-
kım tanı testlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tahminlenen ARDL mode-
linin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.

Tablo 8. ARDL Modeli Tahmini

9 Uygun gecikme uzunlukları kullanılan istatistiksel paket programı tarafından minimum AIC de-
ğerlerine göre otomatik olarak belirlenmiştir.



Sektör Analizleriyle Türkiye Ekonomisi134

Tablo 9. Tanı Testleri
Tanı Testleri  İstatistik Olasılık
Serisel Korelasyon Testi (Breusch-Godfrey) / F İst. 3.327335 0.1379
Değişen Varyans Testi (Breusch-Pagan-Godfrey) /F İst. 0.835140 0.6443
Normallik Testi (Jarque-Bera) / JB İst 0.102940 0.9498
Model Spesifikasyonu Ramsey Reset Testi / F İst. 0.496733 0.4887

Tablo 9’da, ARDL(4,5,5) modelinin üzerinden gerçekleştirilen tanı testlerinin 
sonuçları gösterilmektedir. Tanı testleri sırasıyla:

Serisel korelasyonun (otokorelasyon) tespitine yönelik olarak uygulanan 
Breusch-Godfrey testinin sonuçlarına göre, %5 önem seviyesinde, modelde serisel 
korelasyon olmadığını belirten temel hipotezin reddedilemediğini (0.1379>0.05), 
diğer bir deyişle modelde söz konusu sorunun bulunmadığını,

Değişen/farklı varyans (heteroskedasite) varlığını sınamaya yönelik olarak uy-
gulanan Breusch-Pagan-Godfrey testinin sonuçlarına göre, %5 önem seviyesinde, 
modelde heteroskedasite olmadığını ifade eden temel hipotezin reddedilemediği 
(0.6443>0.05) böylelikle de aslında model varsayımlardan bir sapma olan heteros-
kedasite sorununun olmadığını,

Modelin kalıntılarının normallik varsayımını sınamaya yönelik olarak uygu-
lanan Jarque-Bera testinin sonuçlarına göre, %5 önem seviyesinde, kalıntıların 
normal dağıldığını ifade eden temel hipotezin reddedilemediği (0.9498>0.05) 
böylece modelin kalıntılarının normal dağıldığını,

Model spesifikasyonunu (modelin matematiksel formu) test etmeye yönelik 
olarak gerçekleştirilen Ramsey-Reset testinin sonuçlarına göre, %5 önem seviye-
sinde, modelde spesifikasyon hatası olmadığını ifade eden temel hipotezin red-
dedilemediği (0.4887>0.05) böylelikle modelde spesifikasyon hatası olmadığını 
göstermektedir.

ARDL modelinde tahminlenen katsayıların istikrarlılığı hakkında, CUSUM ve 
CUSUMQ (Cusum Square) testleri aracılığıyla bilgi edinilebilmektedir. Uzun ve 
kısa dönem katsayılarının %5 önem seviyesinde (%95 güven aralığında) kümüla-
tif hata terimlerinin baz alınarak grafiğinin çizdirildiği CUSUM testi, ilgili hata 
terimlerinin güven aralıklarında yer alması halinde tahminlenen katsayıların/pa-
rametrelerin istikrarlı olduğunu ifade etmektedir. Diğer bi test olan CUSUMQ ise, 
%5 önem seviyesinde (%95 güven bandında) kümülatif hata terimlerinin kareleri 
temel alınarak katsayıların değerlendirilmesinde kullanılan bir analizdir (Brown 
vd., 1975).
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Modelde tahminlenen parametrelerin/katsayıların istikrarlı olup olmadığını 
test etmek için ise CUSUM ve CUSUMQ grafikleri çizdirilmektedir. Bu grafikler-
deki düz çizgiler parametre tahminlerini (mavi), kesikli çizgiler (kırmızı) ise %95 
güven sınırını ifade etmektedir.

ARDL(4,5,5) modeli için söz konusu grafikler Şekil 3 ve Şekil 4’te gösteril-
mektedir. Her iki grafikte de doğrular güven sınırları içerisinde yer aldığı için 
parametre tahminlerinin istikrar koşullarını sağladığı görülmektedir. Bu hususta 
tahminlenen ARDL(4,5,5) modeli hem tanı testlerinden geçen hem de parametre 
istikrarlarının sağlandığı, üzerinde uzun ve kısa dönem analizlerinin gerçekleşti-
rilebileceği uygun bir modeldir.

Şekil 3. CUSUM Grafiği. 
Kaynak: Yazarlar tarafından

Şekil 4. CUSUMQ Grafiği.
Kaynak: Yazarlar tarafından 
oluşturulmuştur. oluşturulmuştur.

Tablo 10’da ARDL(4,5,5) modeli temelinde tahminlenen koşullu hata düzelt-
me modelinin (CEC) sonuçları gösterilmektedir. Modelin katsayı tahminlerine 
ilişkin olarak “prob./olasılık” değerleri bu aşamada paylaşılmamıştır. Çünkü kat-
sayı standart t dağılımına uymadığı için olasılık değerleri güvenilir değildir. Bu 
durumda katsayının anlamlılığının Pesaran & ark., (2001) tarafından önerilen “t 
sınır testi” aracılığıyla test edilmesi gerekmektedir. Mevduatt-1 değişkenine ilişkin 
t istatistiği “-4.845702” olarak hesaplanmıştır. Ancak yukarıda da bahsedildiği 
üzere katsayının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı t sınır testi aracılığıyla 
test edilecektir.
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Tablo 10. Koşullu Hata Düzeltme Modeli / Conditional Error Correction Model 
(CEC)
Bağımlı Değişken ∆Mevduat

Değişkenler Katsayı St. Hata t İstatistiği
Mevduatt-1 -1.890685 0.390178 -4.845702
Dış Borçt-1  0.409679 0.101448  4.038309
Cari Açıkt-1  0.000126 0.000026  4.819782
∆Mevduatt-1  0.122786 0.302947  0.405304
∆Mevduatt-2  0.358521 0.249277  1.438246
∆Mevduatt-3  0.335106 0.174401  1.921474

∆Dış Borç  0.144006 0.114921  1.253080
∆Dış Borçt-1 -0.222718 0.099880  0.844563
∆Dış Borçt-2 -0.065575 0.097464 -0.672815
∆Dış Borçt-3  0.084355 0.099880  0.844563
∆Dış Borçt-4  0.251820 0.116613  2.159442
∆Cari Açık  0.000079 0.000015  5.033558

∆Cari Açıkt-1  -0.000076 0.000016 -4.682998
∆Cari Açıkt-2 -0.000064 0.000015 -4.327614
∆Cari Açıkt-3  0.000036 0.000011 -3.395750
∆Cari Açıkt-4  0.000058 0.000014 -4.161515

Trend  0.079054 0.015997  4.941658
Sabit Terim  33.91414 7.217607  4.698806

Tablo 11’de hesaplanan t ve F istatistikleri ve bu testlere ilişkin farklı örneklem 
büyüklüklerine göre de kritik değer yer almaktadır. Bu aşamada eşbütünleşme iliş-
kisinin test edildiği F sınır testi için, hesaplanan F istatistiği değeri “10.12268’dir” 
ve bu değerin hem Pesaran & ark., (2001) tarafından büyük örneklemler için türe-
tilen kritik değerlere göre hem de Narayan (2005) tarafından küçük örneklemler 
için türetilen kritik değerlere göre büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda F 
sınır testine göre eşbütünleşme olmadığını ifade eden temel hipotez reddedilmek-
tedir. Ancak model 5 ile çalışıldığı için bu aşamada elde edilen eşbütünleşme iliş-
kisinin “geçerli” bir eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığı da ayrıca test edilmelidir. 
t sınır testinde, koşullu hata düzeltme modelinde yer alan Mevduatt-1 değişkenine 
ilişkin t istatistiği sınanmaktadır. Söz konusu katsayıya ilişkin t istatistiği değeri 
kritik değerlerin tümünden büyük (4.845> I(0) ve I(1) alt-üst kritik değerler) ol-
duğu için elde edilen eşbütünleşme ilişkisinin “geçerli” bir eşbütünleşme ilişkisi 
olduğu görülmektedir.
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Tablo 11. ARDL Sınır Testi
F Sınır Testi
H0:Eşbütünleşme yoktur
F İstatistiği: 10.12268
k=2 ; n=30

 Örnek Büyüklüğüne Göre Kritik Değerler (F)
n=1000  𝛂 I(0) I(1)

10% 4.19 5.06
5% 4.87 5.85

2,5% 5.79 6.59
1% 6.34 7.52

n=30  𝛂 I(0) I(1)
10% 4.577 5.6
5% 5.55 6.747
1% 7.977 9.413

t İstatistiği: 4.845702
 Örnek Büyüklüğüne Göre Kritik Değerler (t)

 𝛂 I(0) I(1)
10% -3.13 -3.63
5% -3.41 -3.95

2,5% -3.65 -4.2
1% -3.96 -4.53

Tablo 12. Eşbütünleşme Modeli/Uzun Dönem Katsayı Tahmini

Tablo 12‘de değişkenler arasındaki uzun dönemli denge ilişkisi sergilenmekte-
dir. F ve t sınır testleriyle “geçerli” olduğu tespit edilen eşbütünleşme ilişkisinin bu 
aşamada model üzerinden yorumu yapılabilmektedir. Eşbütünleşme modelinde 
her iki açıklayıcı değişkenin de pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Böylelikle dış borç ve cari açık değişkenleri uzun dönemde mev-



Sektör Analizleriyle Türkiye Ekonomisi138

duatlar üzerinde artırıcı yönde etki etmektedir. Bu bağlamda, dış borçlarda mey-
dana gelen %1’lik bir artış mevduatlar üzerinde %0.20’lik artış etkisi yaratmakta-
dır. Cari açığın 1 milyon dolarlık (birim) artışı ise mevduatları yaklaşık olarak % 
0.00007 arttırmaktadır.

Tablo 13. Hata Düzeltme Modeli / Kısa Dönem Modeli Tahmini

Tablo 13, aralarında eşbütünleşme ilişkisi sergilediği F ve t sınır testleriyle te-
yit edilen değişkenlerin hata düzeltme modeli tahminini göstermektedir. Olasılık 
değerleri geçerli olmadığı için bu aşamada paylaşılmamış olup hata düzeltme kat-
sayısı “CointEqt-1” ile gösterilmektedir. Hata düzeltme mekanizmasının çalışması 
durumunda, hata düzeltme katsayısı aracılığıyla kısa dönemde meydana gelen 
bozulmaların tekrar dengeye gelme hızı hesaplanabilmektedir. Hata düzeltme 
mekanizmasının çalışma şartı ise tahminlenen hata düzeltme katsayısının negatif 
işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı olmasıdır. Ancak, hata düzeltme katsayısının 
olasılık değerleri standart t dağılımına uymadığı için bu noktada tekrar t sınır 
testine başvurulmaktadır.
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Tablo 14. t Sınır Testi (Hata Düzeltme Modeli İçin)
t Sınır Testi α  I(0)  I(1)

t İstatistiği= -6.248570

10% -3.13 -3.63
5% -3.41 -3.95

2.5% -3.65 -4.2
1% -3.96 -4.53

“CointEqt-1” ile gösterilen hata düzeltme katsayısının anlamlılığı Tablo 14’deki 
t sınır testi yardımıyla değerlendirilmektedir. t sınır testinde hesaplanan istatistik 
değeri hata düzeltme katsayısının katsayı ve t istatistiği değeri sırasıyla, -1.890685 
ve -6.248570 olarak hesaplanmıştır. t istatistiği, tüm önem seviyelerinde, kritik 
değerlerden mutlak değerce büyük olduğu için katsayının istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmektedir. Hata düzeltme katsayısının negatif ve istatistik-
sel olarak anlamlı olması ise hata düzeltme mekanizmasının çalıştığını ifade et-
mektedir. Böylelikle kısa dönemde meydana gelen dengesizlikler yaklaşık olarak 
(1/1.89≅0.52) 0.5 dönemde tekrar dengeye gelmektedir. Hata düzeltme modeli 
aynı zamanda uzun dönemli nedensellik ilişkisinin de yanıtını içermektedir. Çalı-
şan bir hata düzeltme modelinde bağımsız değişken/değişkenler bağımlı değişke-
nin uzun dönemde nedeni olmaktadır. Bu bağlamda cari açık ve dış borçları uzun 
dönemde mevduatların nedeni olduğu anlaşılmaktadır.

Araştırmanın ikinci modeli (denklem 15 ve 16) için uygun gecikme uzunluk-
ları “5,6,6” olarak belirlenmiş ve model tahmin sonuçları aşağıdaki Tablo 15’te 
sergilenmiştir.
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Tablo 15. ARDL Modeli Tahmini
Bağımlı Değişken Krediler
Bağımsız Değişken Cari Açık Dış Borç
Seçilen Model ARDL(5,6,6) / 5 Numaralı Denklem
ARDL 
Model 
Tahmini

Değişkenler Katsayı St. Hata t İstatistiği Olasılık

Kredilert-1 -0.207314 0.070574 -2.937544 0.0606***
Kredilert-2  1.503922 0.168240  8.939151 0.0030*
Kredilert-3 -1.193723 0.172190 -6.932585 0.0062*
Kredilert-4 -0.713412 0.121692 -5.862475 0.0099*
Kredilert-5 -0.394756 0.163762 -2.410549 0.0950***

Dış Borç -0.422734 0.116986 -3.613536 0.0364**
Dış Borçt-1 -0.598637 0.088301 -6.779493 0.0066*
Dış Borçt-2 0.373212 0.055740  6.695636 0.0068*
Dış Borçt-3 -0.174585 0.059774 -2.920766 0.0615***
Dış Borçt-4  0.716160 0.076431  9.369993 0.0026*
Dış Borçt-5 -1.163272 0.104237 -11.15986 0.0015*
Cari Açık  0.000111 0.000002  5.826083 0.0101**

Cari Açıkt-1 -0.000301 0.000020  -14.98568 0.0006*
Cari Açıkt-2  0.000166 0.000014  11.67412 0.0014*
Cari Açıkt-3 -0.000052 0.000016  -3.226747 0.0483**
Cari Açıkt-4 -0.000122 0.000009 -12.77459 0.0010*
Cari Açıkt-5  0.000189 0.000020  9.406271 0.0025*
Cari Açıkt-6 -0.000281 0.000025 -11.05443 0.0016*

Trend  0.084970 0.024612  3.452349 0.0409**
Sabit Terim  50.82805 10.88149  4.671057 0.0185*

Model 
Bilgileri

Düzeltilmiş R2= 0.9995
F İstatistiği= 2817.758 / F Olasılık= 0.000010*

Tablo 15’te, bu araştırmada incelenen ikinci model olan, ARDL(5,6,6) mo-
delinin tahmin sonuçları gösterilmektedir. Seçilen ARDL modelinin gecikme 
uzunlukları p=5 (bağımlı değişkenin gecikme sayısı),q1=6 ve q2=6 (bağımsız de-
ğişkenlerin gecikme sayısı) şeklindedir. Modelin tüm katsayılarının farklı önem 
seviyelerinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu aşamada tahminlenen ARDL 
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modeli ara model niteliği taşımaktadır ve eşbütünleşme analizi bu model üzerin-
den gerçekleştirilecektir. Eşbütünleşme ilişkisinin sınanacağı modelin uygun ola-
rak nitelendirilebilmesi için ise birtakım tanı testlerinden geçmesi gerekmektedir. 
Model bilgilerinde yer alan F istatistiği değerleri incelendiğinde ise tahminlenen 
ARDL modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.

Tablo 16. Tanı Testleri
Tanı Testleri  İstatistik Olasılık
Serisel Korelasyon Testi (Breusch-Godfrey) / F İst. 4.048057 0.3316
Değişen Varyans Testi (Breusch-Pagan-Godfrey) /F İst. 1.126533 0.5356
Normallik Testi (Jarque-Bera) / JB İst 0.523564 0.7697
Model Spesifikasyonu Ramsey Reset Testi / F İst. 1.732862 0.2022

Tablo 16’da bir önceki aşamada tahmin sonuçlarına yer verilen ARDL(5,6,6) 
modelinden gerçekleştirilen tanı testlerinin sonuçları gösterilmektedir. Tanı test-
lerinden sırasıyla:

Serisel korelasyonun (otokorelasyon) tespitine yönelik olarak uygulanan 
Breusch-Godfrey testinin sonuçlarına göre, %5 önem seviyesinde, modelde serisel 
korelasyon olmadığını belirten temel hipotezin reddedilemediğini (0.3316>0.05) 
diğer bir deyişle modelde söz konusu sorunun bulunmadığı,

Heteroskedasite varlığını sınamaya yönelik olarak uygulanan Breusch-Pa-
gan-Godfrey testinin sonuçlarına göre, %5 önem seviyesinde, modelde heteros-
kedasite olmadığını ifade eden temel hipotezin reddedilemediği (0.5356>0.05) 
böylelikle heteroskedasite sorununun olmadığı,

Modelin kalıntılarının normallik varsayımını sınamaya yönelik olarak uygu-
lanan Jarque-Bera testinin sonuçlarına göre, %5 önem seviyesinde, kalıntıların 
normal dağıldığını ifade eden temel hipotezin reddedilemediği (0.7697>0.05) 
böylece modelin kalıntılarının normal dağıldığı,

Model spesifikasyonunu (modelin matematiksel formu) test etmeye yönelik 
olarak gerçekleştirilen Ramsey-Reset testinin sonuçlarına göre, %5 önem se-
viyesinde, modelde spesifikasyon hatası olmadığını ifade eden temel hipotezin 
reddedilemediği (0.2022>0.05) böylelikle modelde spesifikasyon hatası olmadığı 
görülmektedir.

ARDL(5,6,6,) modelinde tahminlenen parametrelerin istikrarlı olup olmadı-
ğını test etmek için Şekil 5 ve Şekil 6’da CUSUM ve CUSUMQ grafikleri gösteril-
mektedir.
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Şekil 5. CUSUM Grafiği.
Kaynak: Yazarlar tarafından

Şekil 6. CUSUMQ Grafiği.
Kaynak: Yazarlar tarafından 
oluşturulmuştur. oluşturulmuştur.

Bu sonuçlara göre tahminlenen ARDL modeli hem tanı testlerinden geçen hem 
de parametre istikrarı koşullarını sağlayan bir modeldir. Böylelikle ARDL(5,6,6) 
modelinin üzerinde uzun ve kısa dönem analizlerinin gerçekleştirilebileceği bir 
model olduğu anlaşılmıştır.

Tablo 17’de ARDL (5,6,6) modeli temelinde tahminlenen koşullu hata düzelt-
me modelinin sonuçları gösterilmektedir. Modelin katsayı tahminlerine ilişkin 
olarak olasılık değerleri bu aşamada da standart t dağılımına uymadığı paylaşıl-
mamıştır. Bağımlı değişkenin gecikmeli değerini ifade eden Kredilert-1 katsayısına 
ait t istatistiği “-3.973786” olarak hesaplanmıştır ve katsayı anlamlılığının “t sınır 
testi” aracılığıyla test edilmesi gerekmektedir.
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Tablo 17. Koşullu Hata Düzeltme Modeli / Conditional Error Correction Model 
(CEC)
Bağımlı Değişken ∆Krediler

Değişkenler Katsayı St. Hata t İstatistiği
Kredilert-1 -2.005284 0.504628 -3.973786
Dış Borçt-1 -0.880430 0.078654 -11.19375
Cari Açıkt-1  0.000290 0.000070 -4.117168
∆Kredilert-1  0.797970 0.516844  1.543928
∆Kredilert-2  2.301892 0.415918  5.534481
∆Kredilert-3  1.108169 0.261472  4.238188
∆Kredilert-4  0.394756 0.163762  2.410549

∆Dış Borç -0.422734 0.116986 -3.613539
∆Dış Borçt-1 -0.140942 0.135952 -1.036702
∆Dış Borçt-2  0.232270 0.154162  1.506658
∆Dış Borçt-3  0.057685 0.127353  0.452952
∆Dış Borçt-4  0.773846 0.114682  6.747731
∆Dış Borçt-5 -0.389426 0.059062  -6.593569
∆Cari Açık  0.000111 0.000019  5.826084

∆Cari Açıkt-1  0.000100 0.000046  2.166818
∆Cari Açıkt-2  0.000266 0.000044  5.964139
∆Cari Açıkt-3  0.000214 0.000029  7.317559
∆Cari Açıkt-4  0.000092 0.000028  3.317793
∆Cari Açıkt-5  0.000281 0.000025  11.05453

Trend  0.084970 0.024612  3.452350
Sabit Terim  50.82806 10.88149  4.671057

Tablo 18’de F ve t sınır testi istatistikleri ve testlere ilişkin kritik değerler yer 
almaktadır. F istatistiği “43.34645” olarak hesaplanmıştır ve küçük örneklem için 
türetilen kritik değerden oldukça büyük olduğu ve eşbütünleşme ilişkisinin olma-
dığını ifade eden temel hipotezin bu etapta tüm önem seviyelerinde reddedildi-
ği görülmektedir. Eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur ancak “geçerli” bir ilişki olup 
olmadığı t sınır testi sonuçlarına göre belirlenmektedir. t istatistiği “-3.973786” 
olarak elde edilmiştir. Bu aşamada %10 ve %5 önem seviyesinde, eşbütünleşme 
ilişkisinin bağımsız değişkenler I(0) ya da I(1) süreci izleseler bile geçerli olduğu 
görülmektedir. Ancak %2.5 ve %0.01 önem seviyelerinde, hesaplanan istatistik 
değeri, alt ve üst sınır değerleri arasında yer almaktadır. Böyle bir durumda eş-
bütünleşme ilişkisinin geçerliliği bağımsız değişkenlerin I(0) süreci izlemesi du-
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rumunda elde edilen eşbütünleşme ilişkisi “geçerli” sayılabilmektedir. Sonuçları 
Tablo 7’de paylaşılmış olan ZA kırılmalı birim kök testine göre her iki bağımsız 
değişken de I(0) süreci sergilemektedir. Böylelikle elde edilen eşbütünleşme iliş-
kisinin “geçerli” olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Tablo 18. ARDL Sınır Testi
F Sınır Testi
H0:Eşbütünleşme yoktur
F İstatistiği: 43.34645
k=2 ; n=30
Örnek Büyüklüğüne Göre Kritik Değerler (F)
n=1000  α I(0) I(1)

10% 4.19 5.06
5% 4.87 5.85

2,5% 5.79 6.59
1% 6.34 7.52

n=30  α I(0) I(1)
10% 4.577 5.6
5% 5.55 6.747
1% 7.977 9.413

t İstatistiği: -3.973786
Örnek Büyüklüğüne Göre Kritik Değerler (t)

α I(0) I(1)
10% -3.13 -3.63
5% -3.41 -3.95

2,5% -3.65 -4.2
1% -3.96 -4.53

Tablo 19. Uzun Dönem Katsayı Tahmini

Aralarında eşbütünleşme ilişkisi olduğu F ve t sınır testleriyle teyit edilen de-
ğişkenlerin uzun dönemli ilişkilerinin tahmini için eşbütünleşme modeli Tablo 
19’da gösterilmektedir. Katsayı tahminleri incelendiğinde, her iki katsayının da 
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negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
cari açık ve dış borç uzun dönemde krediler üzerinde azaltıcı bir etkiye sahiptir. 
Uzun dönemde dış borçlardaki %1’lik bir artış krediler üzerinde yaklaşık olarak 
%0.44’lük bir azalışa neden olmaktadır. Aynı şekilde cari açıkta meydana gelen 1 
milyon dolarlık (birim) bir artış kredileri % 0.0001’lik azaltıcı etki yaratmaktadır.

Tablo 20. Hata Düzeltme Modeli / Kısa Dönem Katsayı Tahmini

Tablo 20, aralarında eşbütünleşme ilişkisi sergilediği F ve t sınır testleriyle te-
yit edilen değişkenlerin hata düzeltme modeli tahminini göstermektedir. Olasılık 
değerleri geçerli olmadığı için bu aşamada paylaşılmamış olup hata düzeltme kat-
sayısı “CointEqt-2” ile gösterilmektedir. Hata düzeltme mekanizmasının çalışması 
durumunda, hata düzeltme katsayısı aracılığıyla kısa dönemde meydana gelen 
bozulmaların tekrar dengeye gelme hızı hesaplanabilmektedir. Hata düzeltme 
mekanizmasının çalışma şartı ise tahminlenen hata düzeltme katsayısının negatif 
işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı olmasıdır.

Ancak, hata düzeltme katsayısının olasılık değerleri standart t dağılımına uy-
madığı için bu noktada tekrar t sınır testine başvurulmaktadır.
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Tablo 21. t Sınır Testi (Hata Düzeltme Modeli İçin)
t Sınır Testi  α I(0) I(1)

t İstatistiği= -14.72183

10% -3.13 -3.63
5% -3.41 -3.95
2.5% -3.65 -4.2
1% -3.96 -4.53

“CointEqt-2” ile gösterilen hata düzeltme katsayısının anlamlılığı Tablo 21’deki 
t sınır testi aracılığıyla değerlendirilmektedir. t sınır testinde hesaplanan istatistik 
değeri hata düzeltme katsayısının katsayı ve t istatistiği değeri sırasıyla, -2.005284 
ve -14.72183 olarak hesaplanmıştır. t istatistiği, tüm önem seviyelerinde, kritik 
değerlerden mutlak değerce büyük olduğu için katsayı istatistiksel olarak an-
lamlıdır. Hata düzeltme katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olması 
ise hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı anlamına gelmektedir. Bu durumda 
kısa dönemde meydana gelen dengesizlikler yaklaşık olarak (1/2.005≅0.49) 0.5 
dönemde tekrar dengeye gelmektedir. Çalışan bir hata düzeltme modelinde aynı 
zamanda, bağımsız değişken/değişkenler bağımlı değişkenin uzun dönemde ne-
deni olmaktadır. Bu bağlamda cari açık ve dış borçların uzun dönemde kredilerin 
nedeni olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 7. Analiz Sonuçları.
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 7’de de görüldüğü üzere bu çalışma, cari işlemler açığı ve dış borçlarda 
meydana gelen artışın, -finansal sistem içerisinde önemli bir konumda bulunan 
bankaların en önemli fonksiyonlarını oluşturan- mevduatları pozitif, kredileri ne-
gatif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.
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Sonuç ve Tartışma
Cari açık ve dış borçlanmanın Türk Bankacılık Sistemi’nin temel iki önem-

li işlevi olan mevduat ve kredilere etkisini sorgulamak üzere gerçekleştirilen bu 
çalışma sonucunda elde edilen bulgular, üç önemli saptamaya işaret etmektedir;

1. Cari açık ve dış borçlar, uzun dönemde mevduatın ve kredilerin nedenidir.

• Paul (2004) de gerçekleştirdiği ampirik çalışması ile, cari işlemler dengesinin 
tasarrufların önemli bir belirleyicisi olduğunu saptamıştır. Karahan ve Uslu 
(2016) da çalışmalarında cari açık ve krediler arasında eşbütünleşme ilişkisi 
tespit etmişlerdir.

2. Cari açık ve dış borçlanmada gerçekleşebilecek bir artış, mevduatlarda artışa 
neden olmaktadır. Analiz sonucuna göre; cari açıkta 1 milyon dolarlık (birim 
$) bir artış, mevduatlarda % 0.00007’lik bir artışa neden olurken, dış borçlan-
mada yaşanabilecek % 1’lik artış, mevduatlarda % 0.20’lik bir artışı beraberin-
de getirmektedir.

• Dış borç-mevduatlara ilişkin bulgu, Düzgün (2009)’ün dış borç-tasarruflara 
yönelik bulgusu ile uyumludur. Buna karşın, cari dengenin tasarrufları olum-
suz etkilediğini tespit eden Yaraşır ve Yılmaz (2011) ve kamu açığının tasar-
rufları azalttığını tespit eden Sarantis ve Stewart (2001) ile dış tasarrufların 
yurt içi tasarruflar üzerinde negatif etkisi bulunduğunu söyleyen Thanoon ve 
Baharumshah (2005) ile farklılaşmaktadır.

3. Cari açık ve dış borçlar, uzun dönemde kredilerde azalmaya neden olmaktadır. 
Analiz sonuçlarında; cari açıkta 1 milyon dolarlık (birim $) bir artışın krediler-
de % 0.0001’lik bir azalmaya, dış borçlanmada % 1’lik bir artışın ise kredilerde 
% 0.44’lük bir azalmaya neden olduğu saptanmıştır.

• Cari açık-krediler arasındaki ilişkiye yönelik saptama, değişkenler arasın-
da negatif nedensellik ilişkisi saptayan Ağazade (2014) ile uyumludur. Buna 
karşın, cari açık ve krediler arasında pozitif ilişki bulan Hoshi & ark., (1991), 
Mangır & Erdoğan (2012) ve Gacener & Saygılı (2014) ile farklılaşmaktadır.

• Ayrıca, elde edilen sonuçlar, kamu borçlanmasının özel krediler üzerinde 
olumsuz bir etki yaratarak düşeceğini tespit eden Emran & Farazi (2009) ve 
Janda & Krautsou (2017) ile de uyumludur.

Analiz sonucunda, mevduatlarda artış olmasına karşın verilen kredilerde tes-
pit edilen azalma, başlangıçta şaşırtıcı olmakla beraber, bu sonuç Milton Fried-
man ile çelişmektedir; Friedman, Likidite tercihi analizinin doğru olduğunu ka-
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bul eder ve para arzındaki bir artışın faiz oranlarını düşürdüğünü söyler. Buna 
karşın Mishkin (2004); aşağıda belirtilen etkiler nedeni ile para arzındaki bir artış 
durumunda faiz oranlarının da artmasının mümkün olduğunu vurgulamaktadır.

i. Gelir Etkisi: Para arzındaki artış, milli gelir ve serveti artıracak, yükselen gelir 
düzeyi, faiz oranlarında bir artışla karşılık bulacaktır.

ii. Fiyat seviyesi etkisi: Para arzında yaşanacak bir artış, fiyatlar genel seviyesinin 
de yükselmesine neden olacaktır. Likidite tercihi’ne göre; faiz oranlarında bir 
artış bunu takip edecektir.

iii. Beklenen enflasyon etkisi: Para arzında görülen artış kaynaklı yüksek enflas-
yon, beklenen enflasyonu da yukarı çeker ve Borç Verilebilir Fonlar uyarınca; 
enflasyon beklentisindeki artış, faiz oranlarında da artışı beraberinde getirir.

Faiz oranlarındaki artış, kredi talebinde gerilemeye yol açar. Yatırımlarını fi-
nanse etme ihtiyacı içerisinde olan reel sektör, faiz oranlarındaki bu yükselişe dü-
şen yatırımlar ve düşen üretim ile yanıt verir. Bu da beraberinde düşen istihdam 
ve artan işsizlik oranları ile hanehalkına yansır. Ekonomi daralır. Geliri azalan 
veya kesilen bireyin tüketimi de azalarak, hâlihazırda daralan üretimi negatif yön-
de tetikler.

Netice itibari ile açığı fonlamak üzere başvurulan yabancı tasarruflar, uzun 
vadede likitideyi pahalılaştırmaktadır ve bu nedenle azalan kredi talebi, üretim 
ve istihdam yönünden sorun teşkil etmektedir. Politika yapıcılar için önemli ola-
bilecek bu çalışma, ele alınan değişkenler ve sorgulanması açısından literatürel 
boşluğu doldurma açısından bir katkı niteliğindedir.
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