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Öz
Geleceğe kalıcı izler bırakacak olan bu yıkıcı pandemi sürecinde, salgının ya-
yılmasını önleme amaçlı çeşitli uygulamalar, kitlesel işsizlik ve iflasları berabe-
rinde getirmiştir. Ekonomiler, derin bir resesyona sürüklenmektedirler. Kontrol 
altına alınamayan pandemi ve yaşam kayıpları sonucu belirsizlik şoku yaratan, 
riskin hızla arttığı bu dönemde, Gelişmekte Olan Ülkelerden hızlı bir sermaye 
kaçışı gözlenmektedir. Bu ülkelerin dış borçlanma ihtiyaçlarının azaltılamaması 
ve yeniden borçlanılamaması durumunda, bir borç krizine sürüklenme olasılı-
ğı endişesi yayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, açık fonlamada ağırlıklı olarak 
portföy yatırımlarına başvuran Türkiye’de, özel sektör kâğıtlarına ve Devlet İç 
Borçlanma Senetleri (DİBS)’ne karşı yabancı ilgisindeki azalmanın, COVID-19 
ile bağlantısının olup olmadığının ampirik olarak sorgulanmasıdır. Bu amaçla, 
03.01.2020-25.09.2020 döneminde, COVID-19 vaka verileri, yurtdışı yerleşikle-
rin haftalık DİBS stoku ve BİST30 yabancı takas oranı verileri, zaman serilerinin 
yapılarına uygun ekonometrik analizlere tabi tutulmuştur. Ampirik sonuçların 
güvenilirliği açısından, değişkenlerin doğrusallık yapıları Harvey ve Leybourne 
(2007) doğrusallık testi ile araştırılmıştır. EKK varsayımlarından sapma olup 
olmadığı titizlikle incelenmiş, uygun yapıya göre hem EKK hem de Im ve Sch-
midt (2008) tarafından geliştirilen ve normallik varsayımı sağlanamadığında 
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etkinliği azalan EKK’ye bir alternatif olarak geliştirilen RALS tahmincilerine 
başvurulmuştur. Analiz sonuçlarına göre; küresel COVID-19 vaka sayılarındaki 
bir artış, yurtdışı yerleşiklerin DİBS stokunda ve BİST30 yabancı takas oranında 
azaltıcı yönde bir etkiye sahiptir. Etkiler kıyaslandığında ise, yurtdışı yerleşikle-
rin DİBS stokunun BİST30 yabancı takas oranından daha fazla etkilendiği sap-
tanmıştır. Bu çalışma, COVID-19 sürecine ilişkin literatürel bir katkıdır. Ayrıca, 
yabancı sermayeye bağımlılığın azaltılması gerektiğini hatırlatması yanında, bu 
olağandışı ve kritik sürecin bir borç krizine dönüşmemesi ve likidite kuraklığını 
engelleyecek düzeyde yabancı yatırımcının “borç verme isteği”nin sürdürülebil-
mesinin gerekliliğini vurgulaması açısından politika yapıcılar için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, borç krizi, yabancı sermaye, RALS, yapısal kı-
rılma.

JEL Sınıflandırması: E32, F30, H63, C58, C19, I18.

FOREIGN INTEREST IN TURKEY DURING COVID-19: 
IS THERE A DANGER OF A DEBT CRISIS?

Abstract
In this devastating pandemic process, which will leave permanent marks on the 
future, various restrictions aimed at preventing the spread of the epidemic have 
brought mass unemployment and bankruptcies. Economies are sliding into a 
deep recession. In this period, which creates an uncertainty shock as a result of the 
uncontrollable pandemic and loss of life and the risk is rapidly increasing, a rapid 
capital flight from Developing Countries is observed. If the external borrowing 
needs of these countries cannot be reduced and they cannot be borrowed again, 
concerns about the possibility of falling into a debt crisis are spreading. The aim of 
this study is to empirically question whether the decline in foreign interest towar-
ds private sector papers and government debt securities is linked to COVID-19 
in Turkey which is mainly applying to portfolio investments in deficit funding. 
For this purpose, in the period 03.01.2020-25.09.2020, COVID-19 case data, we-
ekly Government Domestic Debt Securities (GDS) stock of foreign residents and 
BIST30 foreign exchange rate weekly data were subjected to econometric analysis 
in accordance with the structures of the time series. 

The linearity structure of the time series was investigated by the linearity test 
developed by Harvey et all. (2008). For the reliability of the empirical results, 
whether there are any deviations from the OLS assumptions has been carefully 
examined. According to the structure of the model, both the OLS estimator and 
the RALS estimator developed by Im and Schmidt (2008), which maintains its 
efficiency in the presence of non-normally distributed residuals, were used. Ac-
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cording to the analysis results; An increase in the number of global COVID-19 
cases has a decreasing effect on the GDBS stock of non-residents and the fore-
ign exchange rate of BIST30. When the effects are compared, it is determined 
that the government securities stock of non-residents is affected more than the 
foreign exchange rate of BIST30. This study is a literary contribution to the CO-
VID-19 process. In addition, it is important for policy makers to emphasize the 
necessity of sustaining the “willingness to lend” of foreign investors at a level that 
will prevent the liquidity drought, as well as reminding that the dependency on 
foreign capital should be reduced, so that this extraordinary and critical period 
does not turn into a debt crisis.

 Keywords: COVID-19, debt crisis, foreign capital, RALS, structural break.

JEL Classification: E32, F30, H63, C58, C19, I18.

GİRİŞ
Açıklarını finanse etmek üzere hükümetler, i. Emisyon, ii. Vergi ve iii. 

Borçlanma olmak üzere üç yönteme başvurmaktadırlar. Enflasyona sebebiyet 
vermesi açısından en tehlikeli iktisadi davranış olan emisyon, yani para basma 
bir kenara bırakıldığında, vergilendirme ve borçlanma, başvurulan iki temel 
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi gelirlerini de aşan bir finansman 
ihtiyacının olması ve ulusal tasarruf oranlarının düşüklüğü durumunda dev-
let, dış borçlanma yoluna başvurmaktadır. Yüksek enflasyonun bir sonucu ola-
rak yüksek ulusal faiz oranlarından borçlanmak yerine daha düşük olan dış 
faiz oranlarından borçlanılması da devletler açısından bir tercih nedeni olabil-
mektedir. Elbette her tercihin bir maliyeti vardır; iç borçlanmaya gidilmesi, fa-
izlerin yükselmesini beraberinde getirmektedir, dış borçlanma sonucunda ise 
kurlar yükselmektedir. Netice itibari ile borçlanma, sonraki nesillere mali bir 
külfet getiren, “günü kurtaran”, üzerinde tartışmaların sürdüğü olumsuzlukları 
taşıyan, geçici bir çözümdür. 

1990’lı yıllardan sonra Gelişmekte Olan Ülkeler (G.O.Ü.), birbirine sıçra-
yan bir dizi krizler yaşamaya başladılar. Tüm bu krizlerin temel nedenini; ser-
maye hareketlerinin serbestleştirilmesi oluşturmuştur. Sermaye hareketlerinin 
serbestleştirilmesi ile dış borçlanmanın artması ve buna ek olarak bu borçlan-
manın özellikle ağırlıklı olarak kısa vade ile gerçekleştirilmesi, kırılganlıkların 
artışını da beraberinde getirmektedir. Son 50 yıllık süreçte çeşitli borç dalga-
ları yaşanmış ve hepsi de krizler ile sonuçlanmıştır. Ancak 2010 sonrası baş-



30

layan dalgadaki geniş tabanlı borçlanma, eriştiği rakamlar dolayısı ile endişe 
vericidir. G.O.Ü.’in %80’ini artan borç yükü altındadır ve küresel borçlanma 
2018’de tarihin zirve noktasına ulaşmıştır. Ürkütücü bir diğer husus ise, bor-
cun ağırlıklı olarak kısa vadeli dış sermaye akımlarından oluşmasıdır. Uygun-
suz politika uygulamaları, yüksek enflasyon, iç ve dış faktörlerin de etkisi ile 
risk unsurunun artması, sudden stops (ani duruş), sudden reversals (ani dönüş) 
gibi şekillerde yabancı sermaye akımlarının aksamasına neden olmaktadır ve 
ülkeye yabancı sermayenin girişi durmakta veya bu yabancı sermaye ülkeden 
çıkmaktadır/kaçmaktadır. Bu durumun, 1990 sonrasında birçok krizi tetikle-
yen temel unsur olduğu görülmektedir. 

Günümüzde, hesaplanamayan, öngörülemeyen, ekonomiler açısından yı-
kıcı bir pandemi süreci yaşanmaktadır. Geçmişte görülen pandemilerden fark-
lı olarak küresel boyutta hızla yayılan, ciddi boyutta vaka sayısına sahip olan 
ve yaşam kayıplarına yol açan bu süreç yarattığı şiddetli belirsizlik ile, bir sağ-
lık krizi ve derin bir resesyona dönüşmektedir. Pandeminin hızla yayılmasını 
önlemek ve hayatta kalınmasını sağlayabilmek üzere hükümetlerin aldıkları 
çeşitli uygulamalar ile izolasyon ve karantina tedbirleri, ulusal ve uluslararası 
çapta ekonomileri sarsmıştır. G.O.Ü.’lerden hızlı sermaye kaçışları gözlenmek-
tedir. Finansmanı dışa bağımlı ekonomiler açısından borçların sürdürülebilir-
liğini tehdit eden bu kaçış süreci, son 50 yıllık tecrübelerden hareketle, küresel 
karmaşık borç ağını da tehdit eden bir “borç krizi tehdidi”ni de beraberinde 
getirip getirmeyeceği endişelerini başlatmıştır. 

Açıklarını finanse etmede yabancı sermayeye bağımlı G.O.Ü.’ler açısından 
yabancı yatırımcının borç verme isteğinin/endişesinin olup olmaması yaşam-
saldır. Kısa vadede dış borca bağımlılığı azaltmanın mümkün olamayacağı bu 
ekonomiler, dış sermayenin çıkması/kaçması, borç vermek istememesi du-
rumunda borçlarını ödeyememe durumuna düşebilirler. Küresel çapta CO-
VID-19 vakalarının görülmeye başlaması ile yabancı sermaye akımlarında 
Ocak 2020’den bu yana görülen kırılma ve kaçış ile, yabancı takas oranının 
%50’lerin altına indiği gözlemlenen, açık fonlamada ağırlıklı olarak kısa va-
deli yabancı sermayeye başvuran Türkiye’de, özel sektör kâğıtlarına ve devlet 
borçlanma senetleri (DİBS)’ne olan yabancı ilgisindeki azalmanın COVID-19 
ile bağlantısının olup olmamasının ampirik olarak araştırılması, bu çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle borçlanma üzerine kavramsal 
ve ilişkisel çerçeve belirlenecek, Dünya ve Türkiye’de borçlanma durumuna 
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bakılacak ve ampirik sınamaya geçilecektir. 

1. BORÇLANMA ÜZERİNE
Borçlanma, para ya da benzeri şeylerin belirli bir süre sonra ödenmek üze-

re alınması işlemi (Hançerlioğlu, 1993) olarak ifade edilirken, devlet açısından 
borçlanma da devletin yabancı kaynaklardan finansman temin etmesi olarak 
tanımlanabilir (Önertürk, 1979). Bir diğer ifade ile borçlu konumunda dev-
let ya da kamu tüzel kişiliğinin bulunduğu (Erdem, 2013) devlet borçlanması, 
devlet gelirleri ile giderleri arasında oluşan açık için devletin iç ve dış kay-
naklara başvurmasıdır. Kökeni 5000 yıl öncesine dayanmakla beraber, bilimsel 
açıdan ilk kez 17. yüzyılda Davenamnt (1710) ve Hume (1752) tarafından ele 
alınan devlet borçlanması konusunda zaman içerisinde çok farklı yaklaşımlar 
söz konusu olmuştur. Devlet borçlanmasına karşı tutucu bir yaklaşım sergile-
yen Fizyokratlar ve Klasik İktisatçılara karşın bazı Merkantilistler ve Alman 
tarihçi okulunun çoğunluğu ise daha ılımlı bir yaklaşım göstermişlerdir. Kla-
sik iktisatçılara göre devletler olağanüstü durumlar hariç hiçbir zaman borç-
lanmaya gitmemelidir. Buna karşın Keynesyenler, devlet borçlanmasını bir fi-
nansman kaynağı olarak görerek, makro yapı içindeki önemli rolüne dikkatleri 
çekmektedirler (Tural, 1992). 

Bulgular, borçlanmanın kökeninin 5000 yıl önce tahıl ve metal varlıkların 
ödünç alınıp verilerek başladığına ilişkin kanıtlar sunmaktadır (Cecchetti ve 
Schoenholtz, 2015). Buna karşın devlet borçlanmasının daha sonraları orta-
ya çıktığı, Antik Yunan’da nadiren de olsa borçlanmaya başvurulduğu görül-
mektedir. Aristo ve Platon gibi filozoflar, içerdiği olumsuz yönler nedeniyle 
eleştirilen borçlanmayı ahlaki yönden ele alarak, faiz karşılığında borçlanmaya 
karşı bir tutum sergilemişlerdir (Sidney ve Sylla, 2005). Devletin borçlanma-
sının, devletin iyi yönetilmemesinin veya kaynakların aşırı savurgan bir şe-
kilde kullanılmasına yönelik bir işaret olarak algılanmasından dolayı, devlet 
başkanları aşırı borçlanmadan kaçınmıştır (Skolov ve Skolova, 2012). Devlet 
borçlanmasının ilk örneklerine Orta çağ erken dönemleri-13. yüzyıl arası dö-
nemde rastlanılmaktadır, ancak Modern anlamda devlet borçlanmasının 17. 
yüzyılda başladığı görülmektedir (Bastable, 1892). 1694’de Bank of England’ın 
kurulması ve krala güçlü bir donanma için ihtiyaç duyduğu kredinin temini 
ile devlet borçlanması, düzenli biçimde yapılmaya başlanmıştır (Lever, 1922).
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Alacaklının milliyetine göre iç borç veya dış borç şeklinde temel iki ayrımı 
içeren borçlanma, içerisinde olumsuz sonuçları barındırmaktadır. İç borçlan-
maya başvurulması, faiz oranlarında artışı beraberinde getirmektedir; buna 
karşın dış borçlanmaya başvurulması durumu ise kurların artışı ile sonuçla-
nacaktır. Borçlanmada kullanılan para birimi, borç verenin milliyeti ve ihracın 
gerçekleştiği yer baz alınarak, borçlanmanın iç veya dış borçlanma olduğuna 
ilişkin çeşitli kriterler öne sürülmesine karşın (Panizza, 2008) kabul gören te-
mel kriter; borç verenin milliyetidir (İnce, 2001).

G.O.Ü.’ler için küresel faiz oranlarının düşüklüğü, yatırımcıların aşırı risk 
isteği ve düşük risk primi ile uygun borçlanma koşulları oluşmuştur (Mendo-
za, 2007). Bu uygun koşullar ile devletler, ihtiyaç duyulan likiditeyi borçlanma 
yolu ile karşılar (İnce, 1996). Ancak, devlet borçları maliyetlidir ve yeniden 
yapılandırılması zordur. Devlet borç seviyesinde ve fonla ma maliyetindeki 
artış, ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Braga ve Vincelette, 2011). Ve 
bu borçlanma, finansal piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle (Eker, 1997) kırıl-
ganlıklara yol açmaktadır. Kırılganlıklar ve “sürdürülemez” dış borçlarla ilişki-
li olarak ortaya çıkan krizler ise “devlet borç krizi” olarak sınıflandırılmaktadır 
ve krizlerin %42’si devlet borç sorunlarından kaynaklı krizlerdir (Kaminsky, 
2005). Kaminsky (2005), yirmi G.O.Ü. ve sanayi ülkelerinden oluşan, doksa-
naltı kriz dönemini kapsayan 1970-2001 dönemini regresyon ağacı yöntemle-
rini (regression tree methods) kullanarak incelediği çalışmasında krizlerin en 
çok devlet borçlanma sorunlarından kaynaklandığını saptamıştır (Tablo 1).

 

Tablo 1. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Krizler
Ülkeler Kriz Sayısı (%) 

Cari 
Hesap 

Finansal 
Fazlalıklar

Mali 
Açıklar 

Devlet 
Borcu 

Ani  
Durmalar 

Kendi Kendini 
Yaratan

G.O.Ü. 13 35 6 45 2 0
G.Ü. 17 13 4 33 17 17

Kaynak: Kaminsky (2005).

Alesina vd. (1989)’ne göre kamuya borç veren yatırımcılar, borçların geri 
ödenemeyeceği düşüncesi ile borç vermekten vazgeçmektedirler, bu güvensiz-
lik, bir borç krizi tetikçisi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Borç verenlerin/yatı-
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rımcıların maliye politikaları ve devlet borç servisinin güvenilirliği konusunda 
duydukları endişenin, -tetikleyici olmasa bile- Büyük Buhran ile ilişkili finan-
sal aksaklıklardaki ağırlık ve sürekliliğine katkıda bulunduğu görülmüştür. Dış 
devlet borçları, küresel finansal döngülerde ağırlaştırıcı bir rol oynayabilmek-
tedir. 2008 Küresel Krizi ve 2010 Euro Bölgesi Krizi’nde de tecrübe edildiği 
üzere i. Yatırımcı güven kaybı ii. Likidite kuraklığının yol açtığı devlet borç 
piyasası aksaklıkları ve iii. Finansal sektöre devlet müdahalesi dış borç yüküne 
eklenmiştir (Broeck vd., 2018). 

Borç veren yatırımcılar, iç ve dış dengesi bozulan ve yüksek hacimli kısa 
vadeli dış borç stokuna sahip bir ülkenin borcunu yenilemez. Borcun ye-
nilenmemesi durumunda, anapara+faizin ödenmesi gerekir, ancak Merkez 
Bankası’nın çok büyük bir rezerv birikiminin olmaması durumunda da borç 
ödemesi yapılamaz. İhracatın hemen artırılamaması, ithalatın kısılamaması 
nedeniyle de vadesi geldiğinde borç ödenemez ve kriz patlak verir (Kazgan, 
2013).

2. DÜNYADA BORÇLANMA

Köse, Nagle, Ohnsorge ve Sugawara (2020), son 50 yıl içerisinde dört defa 
büyük çapta bir borç birikimi sorunu yaşanmasına karşın, 2010’dan bugüne 
gelen, 2018’de küresel GSYİH’nin %230 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi-
ne ulaşan borç birikimini “en büyük, en hızlı ve en geniş borç artışı” olarak nite-
lendirmiştir. Bu sefer, COVID-19’un da etkisi ile yaşanan resesyon ortamında, 
2019 dördüncü çeyrekte GSYİH’nin %320’sine ulaşan küresel borç, 2020’nin 
ilk çeyreğinde de rekor bir artışla %331’e yükselmiştir. Sadece 2019’dan bu 
yana 15 trilyon dolar artarak yeni bir rekor kıran, 2020’nin üçüncü çeyreğinde 
ise 272 trilyon doların üzerine yükselen küresel borç tutarının, 2020 sonunda 
küresel GSYİH’nin %365’ine denk gelecek şekilde 277 trilyon dolara ulaşması 
beklenmektedir (IIF, 2020) (Şekil 1).
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Şekil 1. Küresel Borçlanma (2011-2020).
Kaynak: IIF.

Bu küresel görünümde (Şekil 1), Gelişmiş Ülkeler (G.Ü.)’de 2019’da  
GSYİH’nin %380’i olan borç, 2020’de GSYİH’nin %392’sine yükselmiştir. En yük-
sek artışlar, Kanada, Fransa ve Norveç’te görülmüştür. G.O.Ü.’de 2019’da %220 
olan bu oran, büyük ölçüde Çin’de finansal olmayan şirketlerin de etkisiyle 2020’de 
GSYİH’nin %230’sine yükselmiştir (IIF, 2020).  Küresel borçlanmada özel sektör 
borçlanmasının devlet borçlanmasından daha fazla olduğu görülmektedir (Şekil 
2). Ancak G.O.Ü.’de 1997’lerden sonra borçlanma yükünün özel sektöre kaydığı 
görülmektedir (Şekil 3). Şekil 4 ise, G.O.Ü.’lerde büyüme oranlarındaki azalmaya 
karşın, oldukça hızlı bir şekilde artan borç birikimini göstermektedir. 

Şekil 2. Küresel Borçlanma (1970-2018).
Not: Toplamlar, mevcut ABD doları GSYİH ağırlığı kullanılarak hesaplanır ve 3 yıllık hareketli 
ortalama olarak gösterilir. Gri dikey çizgiler 1970, 1990, 2002 ve 2010’daki borç dalgalarının 
başlangıcını temsil eder.
Kaynak: DB.
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Şekil 3. G.O.Ü.’de Borçlanma.
Not: Gri dikey çizgiler, 1970, 1990, 2002 ve 2010 yıllarındaki borç dalgalarının başlangıcını 
temsil etmektedir. Kesikli çizgiler, Çin hariç G.O.Ü.’e atıfta bulunmaktadır.
Kaynak: IMF ve DB.

Şekil 4. G.O.Ü.’de Büyüme ve Borç (2010-2019).
Kaynak: IMF.

Şekil 5. Devlet Borcunda Artış Olan Ülkeler, Bölge Bazında.
Not: Grafikler, borç / GSYİH oranının dalga boyunca arttığı ülkelerin payını göstermektedir. Mev-
cut ülke düzeyindeki veriler tüm bölgenin üçte birinden daha azsa bölgeler hariç tutulmuştur.
Kaynak: DB.
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Şekil 6. Özel Borç Artışı Olan Ülkeler, Bölge Bazında.
Not: Grafikler, borç / GSYİH oranının dalga boyunca arttığı ülkelerin payını göstermektedir. Mev-
cut ülke düzeyindeki veriler tüm bölgenin üçte birinden daha azsa bölgeler hariç tutulmuştur.

Kaynak: DB.

G.O.Ü.’de borçların hızla arttığı üç önemli dalga yaşanmıştır ve bu dalgala-
rın hepsi krizle sonuçlanmıştır;

Birinci Dalga: 1970’ler ve 1980’leri içeren bu dalga, 1980’lerin başında bir 
dizi kriz ile sonuçlanmıştır. 1982 yılında Meksika’nın dışarıdan aldığı borçları-
nı ödeyemediğini ilan etmesiyle, bir kriz ile sonuçlanmıştır.

İkinci Dalga: 1990’lardan başlayıp 2000’lerin başına kadar süren bu dalga, 
1997-2001 yılları arasında yaşanan Asya Krizi ile sonuçlanmıştır.

Üçüncü Dalga: Bu dalga da 2008 Küresel Finansal Krizi’nin 2007-09 arası 
banka finansmanını sekteye uğratması ve Avrupa ekonomilerinin resesyona 
girmesi ile sonuçlanmıştır.

Dördüncü Dalga: 2010’da başlayan bu dalga, son 50 yılda G.O.Ü.’de gö-
rülen en büyük, en hızlı ve en geniş tabanlı (Şekil 5 ve Şekil 6) borçlanmadır. 
G.O.Ü.’in neredeyse %80’inde borç birikimi artmıştır. Ve bu ülkelerin neredey-
se üçte birinde GSYİH’nin %20’si oranında borç artışı gerçekleşmiştir.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF, 2020)’ne göre, 2020 yılı sonuna kadar 
G.O.Ü.’in yeniden finanse etmeleri gereken tahvil ve kredilerden oluşan 620 
milyar dolarlık döviz borcuna ilişkin yeniden finansman riski (refinancing risk) 
söz konusudur. Enstitü, 2020’nin ikinci çeyreğinde 94 milyar dolara sıçrayan 
temerrüde düşen finansal olmayan şirket tahvillerine dikkatleri çekmektedir.
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3. TÜRKİYE’DE BORÇLANMA 
1854 Kırım Savaşı nedeniyle dış borca açılan ve finans kapitalin ağına dü-

şen Osmanlı İmparatorluğu, 1854-1875 döneminde 16 defa borçlanmaya git-
miştir. 1869-1875 döneminde alınan borçların toplamı, 1854-1868 arasında 
alınan borç toplamının iki katına çıkmıştır. Borçlanmanın da etkisiyle dış şok-
lara karşı duyarlılığın artması, 1873’de başlayan ve etkisi altı yıl süren Viyana 
Borsası’ndaki panik, 1875 yılında yaşanan büyük kıtlığın da etkisi ile borç-
larını ödeyemez duruma düşen Osmanlı, 1875’de moratoryum ilan etmiştir. 
Rumların başlattığı bir girişim sonucu, 1850 yılında, kendi aralarında bir borsa 
kurulmuş ve daha sonra diğer azınlıkların da katılımı ile gelişmiştir (Kazgan, 
2013). Osmanlı, borcun finansmanı amacı ile tahviller ihraç etmiştir ve bu 
tahviller İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. 1866’da Osmanlı’dan alacak-
lı devletlerin de desteği ile, 1873 yılında bu sefer Dersaadet Tahvilat Borsası 
kurulmuştur, 1984 yılında temelleri atılan, borçlanma ve pay senetlerinin el 
değiştirdiği İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ise 1985’de işlemlere 
başlamıştır (Borsa İstanbul). 

Kuruluşunun ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borç yükünü 
devralan Türkiye, Demokrat Parti’nin 1950 yılında iktidara gelmesi ile 1950’li 
yıllarda yoğun dış borçlanma içerisine girmiştir (Yaşa, 1981). Bu yıllarda ya-
bancı sermaye, uygulamaya konulan dışa açılma programının temelini oluş-
turmuştur ve i. Dolaysız yatırım, ii. Ticari kısa ve uzun vadeli kredi ve iii. Dış 
yardım (Marshall Yardımı) şeklinde yabancı sermayeye ulaşım sağlanmıştır. 
1950’de ithalatın %60 oranında liberasyona açılması, 1951’de (5821 no.lu) Ya-
bancı Sermaye Kanunu’nun çıkarılması, 1953’de (6209 no.lu) Serbest Bölgeler 
Kanunu’nun çıkarılması, devlet fabrikalarının satılması, Devlet Denizyolları ve 
Devlet Havayolları’nın anonim şirkete dönüştürülerek yabancı sermaye ortak-
lığına açılması, kibrit-çakmak tekeli ile yerli mallar pazarlarının lağvedilmesi, 
bu dönemin dikkat çekici adımlarıdır. Uygulamaya konulan bu serbestleşme 
programı, 1958 Krizi’ne zemin hazırlamıştır (Kazgan, 2013) ve 1958’de ilk mo-
ratoryum ilan edilmiştir (Yaşa, 1981). Kazgan (2013)’a göre; Türkiye’nin borç-
larını ödeyemez duruma düşmesinin başlıca nedeni; ticari bankalara sermaye 
ithalinde verilen yetkilerdir. Kredili ithalat uygulamasıyla Türkiye borçlarını 
ödeyemez duruma gelmiştir. 1970’li yıllarda, serbest sermaye ithali başlamış 
ve finans kapitalin etkilerine açılım gerçekleşmiştir, bu yıllar, Türkiye’nin sahip 
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olduğu sorunların başlangıcıdır. Ekonomi, 1973-1976 döneminde kısa vadeli 
borçlara dayalı olarak büyümüş, 1977’ye gelindiğinde kısa vadeli borç toplamı, 
cari işlem gelirlerini aşmıştır. 1875 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nu, 1958 yı-
lında Demokrat Parti Hükümeti’ni moratoryuma sürükleyen nedenlerle ben-
zer nedenler Türkiye’yi bu sefer de 1978 yılında vadesi gelen borç ve faizlerini 
ödeyememe durumuna düşürmüştür. Dış etkenlerin de ağır bastığı ve en ağır 
miras bırakan krizlerden birinin yaşandığı bu süreçte de Türkiye moratoryum 
ilan etmiştir. 1981’de Sermaye Piyasası Kurulu kurulmasını takiben 1984 yılın-
dan itibaren para, sermaye ve döviz piyasalarında serbestleşme süreci başla-
mıştır. 1986 yılında İstanbul’da borsa kurulmuştur. İstanbul Borsa’sının temel 
amaçları; i. Sermayeyi tabana yaymak ve ii. Daha ucuz maliyet ile kredi sağ-
lamaktır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda başlangıçta devlet 
iç borçlanma senetleri (DİBS) ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hisseleri 
işlem görürken, bir süre sonra özel sektör şirket kâğıtları da dahil olmuştur. 
Daha sonra 1989 yılında 32 sayılı kararla yabancı yatırımcılara borsada yatı-
rım yapma imkânı getirilmiştir (Kazgan, 2013).

Cumhuriyet tarihinde ilk iç borçlanma ise Fevzipaşa-Diyarbakır demir-
yolunu finanse edebilmek üzere 1933’de 20 yıl vade ile çıkarılan tahviller ile 
gerçekleştirilmiştir (Ulusoy, 2013). 1980-1988 döneminde dış borçları ödeye-
bilmek üzere kaynak olarak i. İç borçlanma, ii. Yüksek KİT fiyatları, iii. Kamu-
da düşük maaş ödeme ve iv. Düşük tarım-destekleme fiyatlamasına başvuran 
devlet, 1985 yılından itibaren de oldukça yüksek boyutlarda iç borçlanmaya 
başlamıştır (Kazgan, 2013). 1980 sonrası başlayan neo-liberal politikaların 
çerçevesinde dışa açık büyümeyle devletin borç almasına dayanan kamu fi-
nansmanı aracı olarak benimsenen (Berkay ve Ağcakaya, 2017) borçlanma, 
Türkiye’de önemli bir finansman kalemine dönüşmüştür. 1985 sonrasında dış 
borçlanmada özel kesimin payının giderek artması dikkat çekicidir; 1990’lı 
yıllarda toplam dış borç tutarının yarısını özel sektör borçlanması oluşturmuş-
tur. TCMB bilançosu’nda yer alan sermaye ve ihtiyat toplamının beş katını 
aşamayacağı sınırı, 1986 yılında kaldırılarak devlete sınırsız borçlanma imkânı 
sağlanmıştır (Kazgan, 2013). 1989 yılında uygulamaya konulan 32 sayılı Karar 
ile dışarıdan faydalanma imkânının önü açılmıştır (Ekzen, 2003). Borçlanma 
1990’lı yıllarda büyük ölçüde bütçe açıklarını karşılamak üzere kullanılırken, 
son dönem borçlanmaları borç stokunun taksit ve faiz ödemelerinin karşılan-
ması amacı ile yapılmıştır (Ulusoy ve Cural, 2006). 
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1990’lı yıllarda borsaya gerçekleşen girişlerin yarısını yabancı yatırımcı 
girişleri oluşturmuştur. Piyasa işleyişinin temel kuralı gereği, faiz oranlarının 
düşüklüğüne ek olarak döviz fiyatında bir artış gerçekleşmesi beklentisinin ol-
maması ve bir ekonomiye yabancı sermayenin girmesi durumunda para his-
se senetlerine kayar, bu da hisse fiyatlarını yükseltir. Bireylerin sahip olduğu 
menkul kıymet fiyatının yükselmesi, servetlerini ve beraberinde harcamalarını 
artırır; yabancı sermaye girişi, büyümeyi etkiler. Sermayenin borsadan çıkışı 
esnasında da tersi durum söz konusudur, ekonomi krize ve durgunluğa sürük-
lenir. Ekonomiye giren-çıkan yabancı sermayedeki istikrarsızlık, kriz oluşu-
munda önemli bir faktördür. Portföy yatırımlarından 6 milyar dolarlık çıkış, 
1998 Krizi’ni tetiklemiştir. Kriz dönemlerinde yaşanan yüksek devalüasyon 
sonucu oldukça ucuzlayan hisse senetlerinin yabancılar tarafından satın alın-
ması ile borsada sermaye, yabancıların eline geçmektedir. Bu süreç sonunda da 
kısa vadeli, yüksek faizli bir borçlanma ile karşı karşıya kalan devlet, 1999 yılı 
sonunda iç borçları çeviremez duruma gelmiştir (Kazgan, 2013). Türkiye, 2001 
sonunda uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi ile iç borçlanmasını çevire-
bilmiştir; sahip olduğu kaynakları ile Türkiye, iç borcunu ödeyemez duruma 
düşmüştür (Ulusoy ve Cural, 2006). 

2001’de yaşanan kriz sonrası ile kamu finansmanında yeniden yapılanma-
ya gidilmiştir, devletin borç yükünü düşürmek hedeflenerek, IMF gözetiminde 
hazırlanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı uygulamaya konulmuştur. 2000 
sonrası borçlanmada devlet payı azalmıştır, özel sektörün payı artmıştır, 2002 
sonrası özel kesim dış borçlanmaya başvurarak, borç finansmanına başlamıştır. 
2002 yılından sonraki dönem, i. Vade, ii. İç-dış borç tercihi ve iii. Kamu-özel 
sektörün borçlanması açısından önemli değişimleri barındıran bir dönemdir. 
Kamu borçlanma gereği 2001 Krizi’nde %12,1’e yükselmiş ve 1990-2014 arası 
maksimum değer olarak kayıtlara geçmiştir. Yine bu kriz döneminde kur siste-
minin bozulması, iç borçlanmada anapara ve faizlerinin çok kısa sürede yüksel-
mesi nedeniyle iç borçlanma aşırı bir şekilde yükselmiş ve iç borç stoku/GSYİH 
oranı %50 üzerinde seyretmiştir. Şekil 7, 2000-2019 döneminde, Türkiye’nin iç 
ve dış borç stokundaki değişimleri göstermektedir. İç borç stokunda 2016’da, dış 
borç stokunda da 2017 yılındaki yukarı yönlü kırılma dikkat çekicidir.

Yaşanan dönüşümle beraber, borç yükünün özel sektör üzerinde yoğun-
laşması, ekonomiyi yabancı sermaye akımlarına bağımlı hale getirmiştir ve 
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dış şoklara karşı kırılganlaştırmıştır. 2008 Küresel Finansal Krizi’nin etkilerini 
özel sektörün hissettiği görülmüştür (Berkay ve Ağcakaya, 2017).

Şekil 7. Türkiye İç ve Dış Borç Stoku (2000-2019).
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı (BUMKO)’dan alınan verilerle yazarlar tarafından oluştu-
rulmuştur.

Ülkelerin ticari ilişki içerisinde bulunan firmalarının alacak-verecek iliş-
kisine, genellikle devletler karışmamaktadır. Ancak 1978 Krizi’nde, 1994 Kri-
zi’nde ve 2001 Krizi’nde devlet, borçları devralarak ödemek zorunda kalmıştır 
(Kazgan, 2013). Bu durum, devletin yükümlülüğünü artırmış ve borçları öde-
yemez duruma düşmesine neden olmuştur. 

“Kamu borcu, kamu kredisi, kamusal kredi” gibi farklılaşan ifadelerle ama 
literatürel olarak aynı anlamda kullanılan (Berkay ve Ağcakaya, 2017) devlet 
borçlanması, çeşitli sınıflandırmalara tâbi tutulmaktadır. En çok rağbet edilen 
sınıflandırma ise vadesine göre ve kaynağına göre sınıflandırma yapılmasıdır;

-Vadesi Bakımından:
Devlet borçlanması, vadeleri bakımından kısa vade ve uzun vade şeklin-

de bir ayrıma tâbi tutulmaktadır. Kısa vadeli borçlar, süresi bir yıldan az olan 
borçları ifade ederken; uzun vadeli borçlar ise süresi bir yıldan uzun borçları 
kapsamaktadır. Kısa vadeli borç araçları; Hazine Bonoları, Hazine Kefaletine 
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Haiz Bonolar, Merkez Bankasından Hazineye sağlanan Kısa Vadeli Avanslar ve 
Gerçek ve Tüzel Kişilerce Hazineye geçici olarak bırakılan Emanet Paraları’n-
dan oluşmaktadır. Uzun vadeli borçlanma araçları ise Devlet tahvili, köprü ve 
barajlara gelir ortaklığı/kâr ortaklığı senetleri gibi uygulamaları içermektedir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma senet-
leri olan DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri), vadesine göre bono ve tahvil 
olarak ikiye ayrılmaktadır. “Hazine bonosu”, vadesi bir yıldan daha kısa süreli, 
“devlet tahvili” ise bir yıl veya daha uzun süreli iç borçlanma senetleridir3. 

- Kaynağı Bakımından:
Finansman ihtiyacının ülke dinamiklerinden karşılanıp karşılanmaması 

durumudur. Devlet, borçlanmada iç dinamiklerine başvuruyorsa iç borçlan-
ma, ülke dışı kaynaklara başvurması durumunda dış borçlanmadan söz edil-
mektedir. 

Devlet, ihtiyaç duyduğu finansmanı borçlanma araçları ile karşılarken, özel 
sektör ise borçlanma araçlarına ek olarak mülkiyet/pay senetleri de ihraç ede-
bilmektedir ve portföy yatırımları olarak da adlandırılan kısa vadeli yabancı 
girişleri hisse senetlerine de ilgi göstermektedir. 

Devletin ihraç etmiş olduğu kâğıtlar, pek çok işlemde parayı ikame eden 
bir araç olarak kullanılmaktadır. Para arzını genişleten, oldukça pahalı bir yön-
temdir ve Kazgan (2013)’a göre kısa vadeli borçlanma aracı haline dönüşen 
DİBS’ler, devletin borç batağına saplanmasının da nedenidir. Şirket tahvilleri-
nin fiyatlandırması tipik olarak devlet eğrisine dayandığından ve devlet bor-
cu esas olarak makroekonomik riskler taşıdığından, devlet tahvilleri ile şirket 
tahvilleri arasında yapısal bir bağlantı vardır (Dailami, 2011).

10.11.2017-25.09.2020 arası dönemde yurtdışı yerleşiklerin menkul kıy-
met hem de borsaya yabancı ilgisinin aynı paralelde gerçekleştiği görülmek-
tedir. Şekil 8 bize bu ilgide 2017’den bu yana azalan bir trend olduğunu, Mayıs 
2019’da toparlanma eğilimine giren bu trendin Ocak 2020’de kırıldığını gös-
termektedir. 

3 28.03.2002 tarih ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanun
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Şekil 8. Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku (2017:11-2020:09).
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Ayrıca Şekil 9 ‘da görülen BIST30 yabancı takas oranındaki kırılma da ol-
dukça dikkat çekicidir;

Şekil 9. BIST30 Yabancı Takas Oranı (2018-2020).
Kaynak: Halk Yatırım.

Peki bu kırılmada, Ocak 2020 itibari ile görülen hızlı yabancı çıkışında CO-
VID-19’un bir etkisi var mıdır? Öncelikle COVID-19 hakkında bazı detaylara 
bakacak ve sonra sorumuzun ampirik sınamasına geçeceğiz.
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4. COVID-19 ÜZERİNE

1 Aralık 2019’da Çin’de Hubei’in başkenti olan Wuhan’da ortaya çıkan CO-
VID-19’dan ilk yaşam kaybı 9 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir ve 11 Mart 2020’de 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilmiştir. Çin dışın-
da ilk vaka 13 Ocak 2020’de Tayland’da gerçekleşmiştir, daha sonra 22 Ocak 
2020’de Almanya (Bavyera)’dan gelen diğer vaka haberini takiben hızla dün-
yaya yayılmıştır. 30 Ocak 2020 itibari ile WHO’nun raporunda Çin dışında 18 
ülkede, dünya çapında toplam 7818 teyit edilmiş vaka sayısı bildirilmiştir ve 
30 Ocak’ta kamu sağlığı açısından acil durum ilan edilmiştir (WHO, 2019). 
Çin dışında ilk yaşam kaybı ise 1 Şubat 2020’de Filipinler’de gerçekleşmiştir 
(WHO).

İkinci dalganın başladığı ve hızla vaka sayılarının ve yaşam kayıplarının 
artmaya devam ettiği pandemi sürecinde, 1 Aralık 2020 itibari ile teyit edilen 
vaka sayısı 62.363.527’ye ve yaşam kayıpları da 1.456.687’ye ulaştığı WHO ta-
rafından rapor edilmiştir (Şekil 10). 

Şekil 10. COVID-19 Küresel Durum (17.11.2020 itibari ile).
Kaynak: WHO.

Peki halihazırda 2010’dan bu yana aşırı borçlanma ve kısa vadeli sermaye 
hareketlerinin istikrarsızlığı karşısında bıçak sırtında bulunan G.O.Ü. ekono-
milerinde Ocak 2020’den bu yana görülen yabancı sermaye kaçışında pande-
minin yarattığı belirsizlik şokunun etkisi söz konusu mudur?  Şimdi bu soru-
nun cevabını Türkiye için ampirik olarak sorgulamaya geçiyoruz.
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5. METODOLOJİ, VERİ VE AMPİRİK SONUÇLAR
03.01.2020-25.09.2020 dönemine ilişkin WHO’dan alınan küresel CO-

VID-19 haftalık vaka verilerine ek olarak Devlet borçlanmasına yabancı il-
gisini sorgulamak için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) elekt-
ronik veri dağıtım sistemi (EVDS)’nden alınan yurtdışı yerleşiklerin DİBS 
Stoku haftalık verileri (repo işlemleri dâhil)(milyon ABD Doları) ile özel sek-
tör borçlanmasına yabancı ilgisini sorgulamak üzere de BİST30 yabancı takas 
oranı (%) haftalık verileri Halk Yatırım’dan alınarak analizlere tabi tutulmuştur 
(Tablo 2). Ekonometrik analizler, Eviews , Gauss 10 ve WinRATS 8.1 paket 
programları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2.Veriler
Değişkenler Kısaltması Alındığı Yer
Vaka Sayısı Vaka WHO
DİBS Stok (Repo İşlemleri Dâhil) (Milyon ABD 
Doları)

DİBS EVDS

BİST30 Yabancı takas oranı (%) BIST30 Halk Yatırım

5.1. Teori
Bu bölümde zaman serileri analizinde kullanılan ekonometrik yöntemlere 

ilişkin teorik detaylar verilecektir.

5.1.1. Harvey ve Leybourne (2007) Zaman Serilerinde Doğrusallık Testi

Harvey ve Leybourne (2007) tarafından literatüre kazandırılan, doğrusallık 
temel hipotezine karşı doğrusal olmayan yapının sınandığı bu testte, durağan 
olmayan ve durağan olan veri üretim süreci 2’nci dereceden Taylor seri açılımı 
vasıtasıyla aşağıdaki gibi gösterilmektedir: 

               

1 numaralı denklemde, I(0) yani durağan süreç ifade edilmekteyken,

               

2 numaralı denklemde ise I(1), yani durağan olmayan süreç gösterilmektedir. 
Harvey ve Leybourne (2007) testinde temel hipotez doğrusallığı, alternatif hi-
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potez ise doğrusal olmayan (nonlinear) yapıyı belirtmektedir. Doğrusallığın 
sınandığı durağan sürecin ve durağan olmayan sürecin temel hipotezi sırasıyla:

                 

                 

şeklindedir. Denklem 1 ve denklem 2’de yer alan kareli ve küplü ifadelerin diğer 
bir deyişle nonlinear yapıların katsayılarına kısıt (sıfır kısıtı) getirilmektedir. Bu 
testin literatürdeki diğer doğrusallık testlerinden farkı da hem I(1) hem I(0) sü-
reçli değişkenlerin var olmasına izin verilmesidir. Harvey ve Leybourne (2007) 
aşağıdaki gibi bir yardımcı regresyon denklemi önermektedirler:

 

 

5 numaralı denklem üzerinden gerçekleştirilen teste ait doğrusallık temel 
ve alternatif hipotezleri ise sırasıyla:

  

  

 

    

 

şeklinde gösterilmektedir. Bu test için önerilmiş olan Wald test istatistiği,

   

 
  

şeklindedir. 7 numaralı denklemde b sıfır olmayan herhangi bir sabiti, DF ise 
kısıtlı modelden edinilen standart ADF t istatistiğini ifade etmektedir. 8 nu-
maralı eşitlikte ise, T gözlem sayısını,  ve   ise sırasıyla kısıtlandırılmamış EKK 
regresyonundan (5 numaralı denklem) ve kısıtlı EKK regresyonundan elde 
edilen hata kareler toplamını belirtir. Hem I(1) hem I(0) süreçlerde aynı kritik 
değerlerin elde edilebilmesi için 9 numaralı denklem önerilmektedir:
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Harvey ve Leybourne (2007) testinin test istatistiği  dağılımına uygunluk 
sağlamaktadır yani  , burada m temel hipotezde yer alan kısıt sayısına karşılık 
gelmektedir. Bu test ile doğrusal olmama sonucu elde edilmesi halinde, STAR 
tipi, yani yumuşak geçişli otoregresif yapının temel alındığı birim kök ve dura-
ğanlık testleri düşünülmelidir.

5.1.2. Birim Kök Testleri
Zaman serileri literatürü incelendiğinde, bilhassa birim kök ve durağan-

lık analizlerinin önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.  Bu yoğunluğun 
en önemli sebeplerinden bir tanesi de birçok test ve tahmincinin durağanlık 
varsayımı altında etkin çalışma garantisi olmasından kaynaklanmaktadır. Du-
rağanlık kavramı basitçe, bir serinin/değişkenin ortalamasının ve varyansının 
zaman içerisinde sabit bir değere yakınsaması olarak ifade edilebilmektedir. 
Bu sayede aslında seri, ölçümlenebilirlik özelliği kazanmaktadır. 

Birim kök kavramı ise durağanlığı etkileyen unsurlar içerisinde yer al-
maktadır ve bir zaman serisi birim kök içeriyorsa durağanlık özelliğini kay-
betmektedir. Bu sebeple seri üzerinde analizler gerçekleştirmeden ya da bir 
regresyona tabi tutmadan önce mutlaka birim kök varlığıyla ilgili bilgi sahibi 
olunması gerekmektedir. Bu aşamada birim kök ve durağanlık testlerine baş-
vurulmaktadır. 

Araştırmada ele alınan serilerin birim kök ve durağanlık analizleri için 
geleneksel birim kök ve durağanlık testlerinden Augmented Dickey-Fuller 
(ADF) ve Kwiatkowski, Phillips, Shin ve Smidth (KPSS) testi ve kırılmalı birim 
kök testlerinden ise Zivot ve Andrews (ZA) tek yapısal kırılmalı birim kök testi 
ile analiz gerçekleştirilmiştir.   

5.1.2.1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi
Zaman serilerinde birim kök araştırmasında Genişletilmiş Dickey-Fuller bi-

rim kök testi sıklıkla tercih edilmektedir. Bu test aslında, AR(1) süreci temelinde 
çalışan Dickey-Fuller (DF) birim kök testinin farklı bir sürümü olarak nitelendi-
rilebilmektedir. Ancak zaman serisinde daha yüksek mertebeden bir korelasyon 
bulunması halinde ise εt (hata terimi dizisi) temiz dizi özelliğini kaybetmekte-
dir. ADF testi ise bu problemin çözümü için AR(1) sürecinden ziyade AR(p) 
sürecinden faydalanarak eşitliğe “p” gecikmeli fark terimleri dâhil etmektedir 
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(Dickey ve Fuller, 1979: 427). Böylelikle sabit terimsiz ve trendsiz, sabit terimli ve 
sabit terimli ve trendli ADF denklemleri aşağıda sırasıyla verilmiştir:

                       

                                     

         

yukarıdaki denklemlerde (10, 11 ve 12 numaralı denklemler) μ sabit terime, t 
trende (deterministik), p gecikme sayısına ve  ise hata terimi serisine karşılık 
gelmektedir. Denklemlerinin her üçü için de serinin birim kök içerdiğini ifade 
eden temel hipotezler aynı olmaktadır (Gujarati, 2015: 328).

5.1.2.2. Kwiatkowski, Phillips, Shin ve Schmidt  (KPSS) Durağanlık Testi

Kwitkowski, Phillips, Shin ve Schmidt (KPSS) (1992) tarafından geliştiril-
miş olan bu testte, serinin durağan olduğu ifade edilen temel hipoteze karşılık 
serinin durağan olmadığı alternatif hipotezleri altında bir test istatistiği öne-
rilmektedir. yt gibi durağanlığı araştırılan bir zaman serisi ele alındığında, seri, 
deterministik trend, durağan hata terimi ve rassal yürüyüş sürecinin toplamı-
na ayrıldığı varsayımıyla 13 numaralı eşitlikteki gibi gösterilebilmektedir:

                                                             

Bu eşitlikte rt rassal yürüyüş sürecine, t deterministik trende ve εt ise hata 
terimine karşılık gelmektedir. Rassal yürüyüş süreci ise
 

                                                                                       

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada (14 numaralı denklem) ut ortalaması sıfır 
ve varyansı sabit (0, σ2) dağılım göstermektedir. KPSS testine ait temel hipotez 
basitçe  şeklinde tanımlanabilmektedir. Temel hipotez altında, yt serisi trend 
durağan ya da sabit terimin etrafında durağandır. yt’nin düzeyde durağan ol-
duğu durum için sabit terim, trend durağan olduğu durum için ise trend ve sa-
bit terim üzerine regresyonundan edinilen EKK artıkları ise et ile ifade edilirse 
bu artıkların kısmi toplamları:

 ve  t=1,2,…,T                                                                           
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olarak hesaplanmaktadır. LM istatistiği de,  şeklinde elde edilmektedir. Burada 
σ2, εt‘nin uzun dönem varyansını belirtir ve hesaplanması ise:

2=                                                                             

şeklindedir. Ayrıca LM istatistiğin pozitif değer almasını sağlayan Barlett-Ker-
nel tahmin yöntemi kullanılmakta ve hesaplanma yöntemi ise aşağıdaki gibi 
gösterilmektedir:

               

εt’nin uzun dönem varyansının tutarlı tahmincisi s2(l)’dir. 17 numaralı eşitlikte 
w(s, l) zorunlu olmayan ağırlık fonksiyonu ve “l” gecikme parametresine karşı-
lık gelmektedir. Böylelikle KPSS test istatistiği:

                                                                                      

şeklinde hesaplanmaktadır. Teste ait temel ve alternatif hipotezleri sırasıyla:

H0: σu
2=0 

H1: σu
2 >0 

şeklindedir. KPSS durağanlık testi bu açıdan geleneksel birim kök testlerinden 
farklılaşmakta ve durağanlık temel hipotezinin sınanması prensibiyle çalış-
maktadır (Kwiatkowski vd., 1992: 161-165). 

5.1.2.3. Zivot ve Andrews Tek Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi

Zivot ve Andrews (1992), Perron (1989) tarafından öne sürülen dışsal kı-
rılma varsayımını eleştirerek, alternatif hipotez altında trend fonksiyonunda 
tahmini bir kırılmaya izin veren yeni bir birim kök test prosedürü geliştirmiş-
tir. Bu birim kök testinde, üç model önerilmekte olup, Model A sabit terimde 
tek kırılmaya, Model B trendde tek kırılmaya ve Model C ise trendde ve sabit 
terimde tek kırılmaya izin vermektedir ve ilk model olan Model A (Zivot ve 
Andrews, 1992):
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Model A:  

     

 
 

Model B:

   

 
Model C:

    

şeklinde ifade edilmektedir. ZA kırılmalı birim kök testine ait bu denklem-
lerde DU sabit terimdeki kırılmayı ve DT ise trenddeki kırılmayı belirtmekte 
olan kukla değişkenleri belirtmektedir:

            
   

22 numaralı denklemde  kırılma zamanını ifade etmekte olup  şeklinde he-
saplanmaktadır. DU,  olması durumunda 1, diğer durumlarda ise 0 değerini 
almakta ve sabit terimde ortaya çıkan yapısal değişikliği belirtmekte; DT,  ol-
duğunda  ve diğer durumlarda ise 0 değerini almakta olan ve serinin trendinde 
ortaya çıkan yapısal değişimi belirten kukla değişkenlerdir. Modellerin sağ ta-
rafında bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri yer almaktadır ki bu terim hata 
terimlerinde ortaya çıkması muhtemel otokorelasyonu engellemesi amacıyla 
eklenmiştir (Yılancı, 2009).

5.1.3. Artıklarla Genişletilmiş En Küçük Kareler (RALS) Yaklaşımı
En küçük kareler tahmincisinin önemli varsayımlarından bir tanesi de nor-

mal dağılıma uygunluktur. Normallik varsayımının sağlanabildiği durumlarda 
EKK tahmincisi etkin çalışmakta ve güvenilir sonuçlar elde edilebilmektedir. 
Ancak EKK tahmincisine yönelik olarak yapılan eleştirilerin başında normal-



50

lik varsayımının sağlanamadığı durumlarda bu tahmincinin gücünün azalma-
sı gelmektedir. Uygulamada normallik varsayımı bilhassa zaman serileri başta 
olmak üzere oldukça kısıtlayıcı bir varsayımdır. Artıkların normal dağılmadığı 
durumlarda EKK varsayımı ihlâl edilmekte ve regresyondan sağlanan sonuç-
lar güvenilirliğini kaybetmektedir. Bu durumda Im ve Schmidt (2008) tara-
fından önerilen Residual Augmented Least Squares (RALS) tekniği alternatif 
bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bu yaklaşımda artıklar normal dağılım 
sergilemiyorsa yüksek momentler (μ2 ve μ3) ile regresyon genişletilmekte ve 
bu sayede daha fazla bilgi içermesi sağlanmaktadır. Im ve Schmidt (2008), en 
küçük kareler tahmincisinin zayıflayan etkinliğini arttırmanın çözümü ola-
rak yüksek momentler aracılığıyla artıklardaki bilgiyi modele dâhil ederek et-
kinliği EKK ile kıyaslamışlar ve sonuç olarak RALS yaklaşımının bu soruna 
bir çözüm ürettiğini kaydetmişlerdir (Im ve Schmidt, 2008). Bu yaklaşımda, 
 () serisinin, μ ortalamalı bir dağılımdan rassal bir örnek olduğu varsayılmak-
tadır:

      

Ayrıca ifadeyi basitleştirebilmek amacıyla  ‘nin () sonlu olduğu da varsayıl-
maktadır. Örnek ortalaması  moment koşuluna dayanır ve normallik varsayı-
mı altında etkin bir tahmincidir. Eğer (tamsayı) için ’nin bilindiği varsayıldı-
ğında iki moment koşulu:

    

  

şeklinde sıralanmaktadır. Şayet,  bilinmiyorsa, yukarıdaki moment koşullarına 
dayalı μ’nün Genelleştirilmiş Momentler (GMM) tahmini yine örnek ortala-
ması olacaktır. Diğer yandan, eğer  biliniyorsa, hem 24 numaralı denklem hem 
de 25 numaralı denklemi kullanan μ’nün GMM tahmincisi örnek ortalama-
sından farklı olacaktır.  bilgisinden (aslında momentler daha fazla bilgiyi ifade 
etmektedir) kazanılan etkinlik, 24 ve 25’inci eşitliğe dayalı GMM ile de elde 
edilebildiği gibi artıklarla/kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler tahminci-
si kullanılarak da elde edilebilmektedir. , örnek ortalaması olarak tanımlanırsa,  
,  olsun ve buradan da    (k≥2 ve tamsayı), y’nin k’inci merkezi örnek momenti 
olsun. Değişken tanımlandığında;
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şeklinde gösterilmektedir. Doğrusal bir regresyon ele alınırsa:

  

Burada  (kx1) boyutlu açıklayıcı değişkenler vektörünü ifade etmektedir. ), 
en küçük kareler ile tahminlenen doğrusal bir regresyonun artıklarıdır:

 
 

 

 

 
 

 

 

  
   

Bu durumda β’nın RALS tahmini, y’nin regresyonunda xi’nin katsayısı-
dır.  Ayrıca Im ve Schmidt (2008), RALS tahmincisinin GMM tahmincisi ile 
aynı asimptotik etkinliğe sahip olmakla birlikte, uygulama kolaylığı açısından 
RALS’in GMM’e göre daha avantajlı olduğunu vurgularlar.

5.2. Ampirik Bulgular
Bu bölümde araştırmanın ampirik bulguları yer almaktadır. İlk aşamada incelenen 

değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler incelenmiştir. 

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler Ortalama St. Sapma En Büyük 

D.
En  

Küçük D.
Çarpıklık Basıklık JB İst.

Vaka Sayısı 967013,6 730947,6 2052237 8970 0,1404 1,5397 3,3170

DİBS 9,0050 0,3220 9,6473 8,5876 0,6532 2,3263 3,2408

BIST30 52,0188 4,7610 60,3200 44,6000 0,4054 1,8436 2,9921

Tablo 3’te, araştırma kapsamında incelenen değişkenlere ait tanımlayıcı is-
tatistikler paylaşılmıştır. Çarpıklık, basıklık ve Jarque-Bera (JB) istatistikleri 
değişkenlerin normal dağılıma uyum gösterdiğini belirtmektedir. 
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Tablo 4.  Harvey, Leybourne ve Xiao (2008) ve Harvey ve Leybourne (2007) 
Doğrusallık Testi
Değişkenler W* (0,10) W* (0,05) W*(0,01)

Vaka Sayısı 10,29 10,35 10,81

DIBS Stok 2,73 2,74 2,77

BIST30 8,65 8,86 9,26

Not: 4 serbestlik dereceli χ2 kritik değerleri 0,01, 0,05 ve 0,10 önem seviyelerinde sırasıyla 13,27; 
9,48 ve 7,77’dir.

Tablo 4’te araştırma kapsamında incelenen değişkenlere ilişkin Harvey ve Ley-
bourne (2007) doğrusallık testlerinin sonuçları gösterilmektedir. Testin temel hipotezi, 
değişkenin doğrusal yapılı olduğunu belirtmekte ve söz konusu hipotez reddedileme-
mektedir. Bu aşamada tüm değişkenlerin doğrusal formda olduğu tespit edilmiştir.  
Doğrusal zaman serileri için önerilen doğrusal birim kök ve durağanlık testleri üzerin-
den analizlere devam edilmesi gerekmektedir.  

Tablo 5. ADF Birim Kök Testi ve KPSS Durağanlık Testi
Değişkenler Sabit Terimli

 (  İst.)
Sabit Terimli 

&Trendli
 (  İst.)

Sabit Terimli
(LM İst.)

Sabit Terimli 
&Trendli
 (LM İst.)

Vaka -10,5084* -9,2291 * 0,5964* 0,1706*

DİBS -1,7866 -1,7354 0,1771* 0,1771*

BIST30 -1,4224 -1,4553 0,6781* 0,1623*

Not: *, ** ve *** sırasıyla, 0,01, 0,05 ve 0,10 önem seviyelerini ifade etmektedir.

Değişkenlerin birim kök ve durağanlık analizleri sonuçları Tablo 5’te yer 
almaktadır. ADF testine göre vaka sayısı değişkeni birim kök içermemektedir. 
Bu sonucu KPSS durağanlık testi de desteklemektedir. Ancak DİBS stok ve 
BİST30 yabancı takas oranı değişkenleri ADF birim kök testine göre birim 
kök içermektedir; KPSS testine göre ise durağan bir seyir sergilemektedir. Bu 
aşamada, durağanlığı tam olarak belirlenemeyen söz konusu iki değişken için, 
ADF temelli Zivot ve Andrews tek yapısal kırılmalı birim kök testine başvu-
rulmuştur.
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Tablo 6. Zivot ve Andrews Kırılmalı Birim Kök Testi

Değişkenler Model A
 (t İst.)

Model B
 (t İst.)

Model C
 (t İst.)

DİBS -3,8761 -4,3081*** -4,6599

BIST30 -5,2218** -4,4517* -4,3736

Not: *, ** ve *** sırasıyla, 0,01, 0,05 ve 0,10 önem seviyelerini ifade etmektedir.

Tablo 6’da durağanlıkları hakkında net bir sonuca ulaşılamayan DİBS stok 
ve BİST30 yabancı takas oranı değişkenlerinin, Zivot ve Andrews kırılmalı bi-
rim kök testi sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre, DİBS stok değişkeni-
nin trendinde bir kırılma ve BİST30 yabancı takas oranı değişkeninin ise sabit 
teriminde ve ayrıca trendinde bir kırılma olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
bu iki değişken yapısal kırılma içermektedir ve geleneksel birim kök testi olan 
ADF tarafından birim kök gibi algılanmaktadır. 

Tablo 5 ve Tablo 6 birlikte değerlendirildiğinde, her üç değişkenin de dü-
zeyde durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Böylelikle model tahminleme 
aşamasına geçilebilmektedir.

Tablo 7’de, BİST30 yabancı takas oranının bağımlı ve vaka sayısının ba-
ğımsız değişken olduğu, sabit terim ve trend (det.) içeren regresyon mo-
deli gösterilmektedir. Sonuçlara göre bağımsız değişken, bağımlı değişken 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Modelin genelinin de istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Otokorelasyon sorununu çözmesi 
amacıyla bağımlı değişkenin bir dönem gecikmeli değeri modele açıklayı-
cı olarak dâhil edilmiştir. Ancak Tablo 8 incelendiğinde, modelin artıkla-
rının normallik varsayımını sağlamadığı anlaşılmaktadır. Böylelikle EKK 
tahmincisiyle tahminlenen bu regresyon modeli, artık büyük bir varsayımı 
ihlâl etmektedir ve güvenilirliği kalmamaktadır. Bu durumda RALS yakla-
şımı bir alternaftir.
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Tablo 7.  EKK ile Regresyon Modelinin Tahmini

En Küçük Kareler (EKK) 

Bağımlı Değişken: BIST30

Bağımsız Değişkenler Katsayı Std. Err. t İstatistiği Olasılık

Sabit Terim 0,0658 0,0399 1,6464 0,1098

Vaka -0,0065 0,0036 -1,7502 0,0900***

BIST30t-1 0,6918 0,1436 4,8170 0,0000*

Trend 0,0011 0,0005 1,9924 0,0552**

F İst.               14,5714
Olasılık (χ2)     0,0000*

Düz. R2           0,58

Not: *, ** ve *** sırasıyla, 0,01, 0,05 ve 0,10 önem seviyelerini ifade etmektedir.

  Tablo 8.  Jarque-Bera (JB) Normallik Testi

EKK Modelinin Artıkları

.JB İst 20,2867

JB Olasılık *0,0000

Not: *, ** ve *** sırasıyla, 0,01, 0,05 ve 0,10 önem seviyelerini ifade etmektedir.

Tablo 9, RALS yaklaşımı ile tahminlenen regresyon modelinin sonuçla-
rını göstermektedir. Model, klasik EKK modeline ek olarak, ikinci ve üçün-
cü momentlerle (w1 ve w2 RALS terimleri) genişletilmek suretiyle tekrar 
tahminlenmiştir ve Tablo 10’da bu modelin artıklarına uygulanan normallik 
testi sonuçları gösterilmiştir. Sonuçlar, artıkların normal dağılım sergiledi-
ğini ifade etmektedir. Model, istatistiksel olarak anlamlıdır ve bağımsız de-
ğişken bağımlı değişkeni açıklamakta başarılıdır. Küresel COVID-19 vaka 
sayılarındaki %1’lik bir artış, BİST30 yabancı takas oranında %0,003’lük bir 
azalışı beraberinde getirmektedir. Böylelikle COVID-19 vaka sayılarının ya-
bancı yatırımcıların hisse senetlerine ilgisi üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu 
söylenebilmektedir.
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Tablo 9.  

2

2           

Not: *, ** ve *** sırasıyla, 0,01, 0,05 ve 0,10 önem seviyelerini ifade etmektedir.

 

Tablo 11.  Diagnostik Testler (RALS)
Tanı Testleri Katsayı Olasılık
Breusch-Godfrey Seri Korelasyon Testi 2,2945 0,1201
Ramsey RESET Testi 0,5531 0,5845
ARCH Testi 0,8054 0,3762
White Testi 28,0502 0,1082

Not: *, ** ve *** sırasıyla, 0,01, 0,05 ve 0,10 önem seviyelerini ifade etmektedir.

Tahminlenen regresyon modelini “güvenilir” olarak nitelendirebilmek için 
normallik varsayımına ek olarak otokorelasyon, değişen varyans ve şartlı deği-
şen varyans olmaması ayrıca model spesifikasyonunun da doğru olması gerek-
mektedir. Bahsi geçen tanı testlerinin sonuçları, Tablo 11’de gösterilmektedir. 
Breusch-Godfrey seri korelasyon testine göre modelde otokorelasyon sorunu; 



56

ARCH testine göre koşullu varyans sorunu, White testine göre ise değişen 
varyans sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca Ramsey RESET testine göre de mo-
delde spesifikasyon hatası yoktur. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, 
tahminlenen modelin yorumlanabilir bir model olduğu görülmektedir.

Bu aşamaya kadar vaka sayılarının BİST30 yabancı takas oranı ile olan iliş-
kisi ve etkisi ampirik olarak ortaya konmuştur. Araştırmanın temelini oluş-
turan diğer bir mesele ise vaka sayılarının DİBS stoku ile bir ilişkisinin olup 
olmadığı, eğer varsa bu ilişkinin niteliği ve boyutunun ne olduğu, ayrıca vaka 
artışının yurtdışı yerleşiklerin DİBS stokunu mu yoksa BİST30 yabancı takas 
oranını mı daha fazla etkilediği sorusunun cevabıdır. Bu soruların cevabı için, 
yurtdışı yerleşiklerin DİBS stoku ve COVID-19 vaka sayısı ayrı bir regresyon 
modeli olarak tahminlenmiştir.

Tablo 12.  EKK ile Regresyon Modelinin Tahmini
En Küçük Kareler (EKK) 
Bağımlı Değişken: İç Borç Stok
Bağımsız Değişkenler Katsayı Std. Err. t İstatistiği Olasılık
Sabit Terim 0,3005 0,1512 1,9868 0,0558***
Vaka Sayısı -0,0299 0,0140 -2,1345 0,0408**
İç Borç Stokt-1 0,6548 0,1230 5,3260 0,0000*
Trend 0,0051 0,0020 2,4911 0,0183**
F İst.               34,7624
Olasılık (χ2)     0,0000*
Düz. R2           0,77

Not: *, ** ve *** sırasıyla, 0,01, 0,05 ve 0,10 önem seviyelerini ifade etmektedir.

Tablo 12’de düzeyde durağanlığı daha önce tespit edilen değişkenler (Tab-
lo 5 ve Tablo 6) aracılığıyla tahminlenen regresyon modelinin sonuçları gös-
terilmektedir. COVID-19 vaka sayılarının yurtdışı yerleşiklerin DİBS stoku 
üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. Vaka sayılarındaki %1’lik bir 
artış, DİBS stokunda yaklaşık %0,03’lük bir azalış etkisi göstermektedir. Oto-
korelasyon sorunu nedeniyle bağımlı değişkenin bir dönem gecikmeli değeri, 
açıklayıcı olarak modele dâhil edilmiştir. Ayrıca modelin genel olarak istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu da görülmektedir. Ancak modelin tam anlamıyla 
güvenilir bir model olup olmadığını tespit edebilmek için bu sonuç tanı testle-
riyle birlikte değerlendirilmelidir.
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Tablo 13.  Diagnostik Testler (EKK)
Tanı Testleri Katsayı Olasılık
Breusch-Godfrey Seri Korelasyon Testi 1,7143 0,1978
Ramsey RESET Testi 0,0639 0,8021
ARCH Testi 0,3629 0,5511
White Testi 0,2905 0,9710
Normallik Testi 2,2824 0,3194

Not: *, ** ve *** sırasıyla, 0,01, 0,05 ve 0,10 önem seviyelerini ifade etmektedir.

Tablo 13’de araştırma kapsamında tahminlenen regresyon modeli için tanı 
testleri görülmektedir. Breusch-Godfrey serisel korelasyon testine göre mo-
delde otokorelasyon; White testine göre değişen varyans ve ARCH testine göre 
ise koşullu değişen varyans sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca JB testine göre 
modelin artıkları da normal dağılım göstermektedir. Ramsey RESET testine 
göre ise modelde spesifikasyon hatasının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Tüm 
sonuçlar göz önüne alındığında söz konusu modelin güvenilir ve yorumlana-
bilir bir model olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Bu aşamada ilk ve ikinci model birlikte değerlendirildiğinde, COVID-19 
vaka sayılarındaki artışın yurtdışı yerleşiklerin DİBS stokunu ve BİST30 ya-
bancı takas oranını azaltıcı yönde bir etkisi olduğu görülmektedir. Ancak etki-
ler kıyaslandığında yurtdışı yerleşiklerin DİBS stokunun BİST30 yabancı takas 
oranından daha fazla etkilendiği sonucuna da ulaşılmaktadır.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Karmaşık borç ağları, küresel finansal sistem açısından riskleri artıran 

önemli bir faktördür. Açıkları kapatmak üzere yabancı sermayeye duyulan ih-
tiyacın artması ve hatta devletin borçlanması, sistemi etkilemektedir ve riskler, 
kırılganlıkları artırmaktadır. Türkiye’de banka ve özel sektör kısa vadeli borç 
birikiminin ve yanlış politika uygulamalarının hemen her krizde önemli bir se-
bep olduğu görülmektedir. Genelde, farklı ülkelerde bulunan ticari işletmele-
rin birbirleri ile olan ticari alacak-borç işlemlerine devletler karışmamaktadır, 
ancak Türkiye ve benzeri ülkelerde devlet bu borcu da üstlenebilmektedir. Bu 
nedenle, banka ve özel sektör şirketlerinin içerisine düştüğü durum, devletin 
borç yükünü daha da artırmaktadır. Özel sektörün durumunun daha da ağır-
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laştırdığı devlet borcuna ilişkin bir paradoks sözkonusudur; Kazgan (2017)’ın 
işaret ettiği üzere; büyüyen devlet borcu hem krizleri hazırlayan bir nedendir, 
hem de krizlerin büyüttüğü bir sonuçtur. Yükümlülüklerinin varlıklarından 
yüksek olması durumunda Devlet, borçlarını ödeyemez duruma düşmektedir 
ve tarih, borç krizlerinin temerrüd veya yeniden yapılandırma ile sonuçlandı-
ğını göstermiştir. Eaton and Gersovitz (1981)’in de işaret ettiği üzere temerrüt, 
yüksek borçlanma maliyeti, uluslararası finans piyasalarına sınırlı erişim veya 
bu piyasalardan kalıcı olarak dışlanmaya yol açmaktadır. Temerrüde götüren 
süreç ise; borç alınamamasından kaynaklanmaktadır. 

Açık fonlama kaygısı taşıyan ve bu açıklarını kısa vadeli dış borçlanma 
ile finanse etmelerinden dolayı kırılganlaşan G.O.Ü. başta olmak üzere, tüm 
dünya için kalıcı izler taşıyan, yıkıcı bir süreç başlamıştır.  Bu süreç, küresel 
krize dönüşen bir pandemi sürecidir. İlk vakanın 1 Aralık 2019’da Çin’de gö-
rülmesini takiben önlenemeyen bir hızla yayılan ve oldukça ciddi yaşam ka-
yıplarına yol açan pandemi, büyük bir belirsizlik şokuna yol açmıştır. Pande-
minin kontrol altına alınabilmesi ve yaşam kayıplarının önüne geçilebilmesi 
için karantina, izolasyon gibi uygulamaya konulan bir dizi önlemler, kitlesel 
işsizlik ve iflasları beraberinde getirmiştir. İktisadi faaliyetlerde daralmaların 
yaşandığı bu süreç, birçok ülkede sert resesyonlara yol açmıştır. 1 Aralık 2020 
itibari ile küresel COVID-19 vaka sayısı 62.363.527’ye, yaşam kaybı da 1,45 
milyon küsura ulaşmıştır (WHO) ve kontrol altına alınamayan pandemide 
ikinci dalganın yaşanmaya başlaması, vaka sayılarında hızlı artışla beraber, 
birçok ülkede tekrar sıkı yasaklar, izolasyon ve karantina gibi çeşitli uygulama-
lar başlamıştır. Dünya Bankası, küresel GSYİH’da 2020 yılı itibari ile %5,2 ora-
nında bir daralma öngörmektedir. Yaşanan ekonomik kayıpların ve bozulan 
makroiktisadi göstergelerin yanında G.O.Ü.’lerden yabancı sermayenin hızlı 
çıkışı endişe vericidir. Yabancı sermayenin Türkiye’den çıkışının COVID-19 
ile ilgisi olup olmadığını sınamak üzere bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaçla TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’nden alınan yurtdışı 
yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) stoku haftalık verileri, Halk 
Yatırım’dan alınan BİST30 yabancı takas oranı haftalık verileri ve WHO’dan 
alınan COVID-19 yeni vaka verileri analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma-
da iki regresyon modeli tahminlenmiş olup ilk modelde normallik varsayımı 
sağlandığı için EKK ile; ikinci modelde ise varsayım ihlâli tespit edilmesiyle 
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RALS tahmincisi ile tahminleme alternatifine gidilmiştir. Ayrıca RALS tekni-
ği uygulandıktan sonra yapılan normallik testinde varsayımlara uygunluğun 
sağlandığı da kaydedilmiştir. Bu aşamada EKK’nin azalan etkinliği sorununa 
da bir çözüm getirilmiş ve hem değişken hem de modellerin varsayımlara uy-
gun tahlili ve tahmini yapılarak sonuçların güvenilirliği vurgulanmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre;

-  Küresel COVID-19 vaka sayısının %1 artması, BİST30 yabancı takas 
oranında %0,003’lük bir azalmaya neden olmaktadır. 

-  Vaka sayısında %1’lik bir artış, yurtdışı yerleşiklerin DİBS stokunda 
yaklaşık %0,03’lük bir azalmaya yol açmaktadır. 

-  Küresel COVID-19 vaka sayısında görülen bir artışın yarattığı etkiler 
kıyaslandığında; yurtdışı yerleşiklerin DİBS stokunun BİST30 yabancı 
takas oranından daha fazla etkilendiği saptanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre; pandemide yaşanan artış şoku, devlet iç borçlan-
ma senetlerinden daha fazla çıkışa/kaçışa yol açmaktadır. Bu sonuç düşün-
dürücüdür, çünkü para basma yetkisini elinde bulunduran devlet, borçlanma 
senetlerini (iflas etmediği sürece) mutlak surette ödeyecektir, buna karşın 
finansman ihtiyacı ile pay senedi (mülkiyet/ortaklık senedi) ihraç eden özel 
sektör firmalarının para basma yetkisi yoktur. 

Yabancı yatırımcı bir borç krizi tehlikesi ile mi G.O.Ü.’den çıkış yapmakta-
dır? Alesina vd. (1989)’nin vurgusu dikkat çekicidir; borçların geri ödeneme-
yeceği düşüncesi ile yatırımcılar, kamuya borç vermekten vazgeçmektedirler. 
Güven eksikliğine dayalı bu vazgeçiş, önemli bir borç krizi tetikçisidir. Bu ola-
ğandışı süreçte, COVID-19’un kontrol altına alınamaması ve oluşan küresel fi-
nansal strese de bağlı olarak yabancı yatırımcıların “borç verme isteği”nin olup 
olmaması, COVID-19 ile başlayan ve paradigma değişimlerini de içerisinde 
barındıran, küresel iktisadi bir krize evrilen, daha önce tecrübe edilmemiş bu 
sürecin bir borç krizine dönüşüp dönüşmemesini belirleyecektir. Aksi durum-
da, salgının tetiklediği bu küresel kriz, Dünya Bankası’nın da vurguladığı gibi 
“en derin küresel durgunluk” olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye’de yaşanılan 
tüm krizlerde (1988-89’da yaşanan kriz haricinde), kısa vadeli sermaye kaçı-
şı, krizi tetikleyen temel unsur olmuştur. İç ve dış etkenlerin birbirine yakın 
etkinlikte olduğu Türkiye’deki krizlerin birçoğunda, uygun olmayan ekonomi 
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politikaları ve kısa vadeli borç yükünün, neredeyse krizlerin tamamı üzerinde 
tam bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Normal koşullarda, sanal büyüme 
olarak da adlandırılan artan iç tüketim ve artan dış borçlanma yerine, gerçek 
büyümeye yani ihracat artışına odaklı iç yatırım ve verimlilik artışına geçil-
mesi, borç yükünü azaltacaktır, buna ek olarak yabancı sermaye bağımlılığı-
nı minimize edecek politikaların geliştirilmesi önemlidir. Ancak bu politika 
uygulamaları, belirli bir zaman faktörünü de içermektedir. İçinde bulunulan 
olağandışı süreçte ise ekonomik faaliyetleri, istihdamı ve sağlık sistemini des-
tekleyecek, salgının yayılmasını önleyecek, yaşam kayıplarının önüne geçilme-
sini temin edecek, yeterli rezerv birikimini sağlayacak acil politika önlemleri 
alınmalıdır. İçiçe geçen pandemi-resesyon sürecinde iç ve dış dengeyi sağlama-
ya yönelik atılacak adımlar, yatırımcı güven eksikliğinin giderilmesi, yurtiçi 
yerleşikler kadar, yabancı yatırımcılar açısından da önemlidir. Orta ve uzun 
vadede, yabancı sermaye bağımlılığının azaltılması sürecinde, “borç verme is-
teği”ni uyandırmak suretiyle likidite kuraklığını engelleyerek, bir borç krizinin 
tetiklenmesinin önüne geçilebilecektir. Pandemiye ilişkin literatürel oluşuma 
katkısı yanında, kritik bir uyarı niteliğini de taşıyan bu çalışma, politika yapı-
cılar açısından önemlidir. 
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