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Likidite Yönetimi ve BIST Faiz Farkı1 

     Hande Küçük     Pınar Özlü     Anıl Talaslı     Deren Ünalmış     Canan Yüksel 

 

The overnight rate observed in the BIST Repo/Reverse Repo Market (BIST O/N rate) 

plays a crucial role in the transmission of monetary policy in Turkey. The BIST O/N rate, 

which was tightly linked to the policy rate in the period of conventional inflation targeting, has started to be 

affected by other policy instruments following the adoption of  the new monetary policy framework in 2010. 

In the new period, the spread between the BIST O/N rate and CBRT’s average funding rate (the BIST 

spread) has become wider and more volatile due to CBRT’s liquidity policies and the interest rate corridor, 

which have been actively used with a view to affect exchange rate and credit channels separately. In this 

study, we analyze the determinants of the BIST spread to shed light on the dynamics of the overnight 

interest rates in Turkey, and empirically document the importance of liquidity management and interest rate 

corridor for determining the spread. Our results show that the spread has also been influenced by various 

other factors which are directly or indirectly related to the recent liquidity policy of the CBRT. 

 

Türkiye’de para politikası aktarım mekanizmasında Borsa İstanbul Repo/Ters Repo Pazarı’nda 

oluşan gecelik faiz (BIST gecelik faizi) kritik önem taşımaktadır. Geleneksel enflasyon 

hedeflemesi uygulanan dönemde BIST gecelik faizi politika faizini oldukça yakından takip ederken, 2010 

yılından itibaren devreye giren yeni politika çerçevesinde BIST gecelik faizi ve diğer kısa vadeli faizler 

politika faizi dışındaki diğer politika araçlarından da etkilenmeye başlamıştır. Yeni dönemde, TCMB’nin 

döviz kuru ve kredi kanallarını ayrı ayrı etkileyebilmek amacıyla uyguladığı likidite politikaları ve geniş faiz 

koridorunun etkisiyle BIST gecelik faizi ile TCMB ortalama fonlama faizi arasındaki fark (BIST faiz farkı) 

genişlemiş ve daha dalgalı hale gelmiştir. Bu çalışmada gecelik piyasa faizi dinamiklerinin daha iyi 

anlaşılması amacıyla BIST faiz farkının belirleyicileri araştırılmakta ve likidite yönetimi ile faiz koridorunun 

söz konusu faiz farkı üzerinde etkili olduğu gösterilmektedir. Ayrıca, TCMB politikalarıyla doğrudan veya 

dolaylı yoldan ilişkili diğer birçok faktörün de bu faiz farkı üzerinde etkili olduğu gösterilmektedir.  

 

                                                 
1 Faydalı önerileri ile çalışmanın geliştirilmesine katkıda bulunan Erdem Başçı, Murat Çetinkaya, Mehmet Yörükoğlu, Ahmet 
Faruk Aysan, Hakan Kara, Erkan Kilimci, Yavuz Arslan, Koray Alper, Gürsu Keleş ve Doruk Küçüksaraç ile çalışmanın 
hakemleri ve editöre teşekkür ederiz.  
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I. Giriş 

Kısa vadeli piyasa faizleri parasal aktarım mekanizmasının ilk aşamasında önemli rol 

oynamaktadır. Geleneksel enflasyon hedeflemesi rejiminde uzun vadeli faizlerin kontrolü 

açısından gecelik piyasa faizlerinin politika faizine yakın seviyelerde oluşması arzu edilen bir 

durumdur. Nitekim, Türkiye’de  en derin para piyasası faizi olan BIST Repo-Ters Repo Pazarı 

gecelik faizi (BIST gecelik faizi), geleneksel enflasyon hedeflemesi uygulanan dönemde TCMB 

politika faizini oldukça yakından takip etmiştir. Ancak yeni politika çerçevesinde likidite 

yönetiminin operasyonel çerçevesinin değişmesiyle, BIST gecelik faizi ve diğer kısa vadeli faizler 

politika faizi dışındaki diğer politika araçlarından da etkilenmeye başlamıştır. 

Grafik 1. BIST Faiz Farkı  
(BIST Gecelik Faizi-TCMB Ortalama Fonlama Faizi)* 

 
*BIST gecelik faizi BIST Repo/Ters Repo piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama 
repo faiz oranının, TCMB ortalama fonlama faizi ise TCMB'nin Bankalararası Para 
Piyasası (depo verme) ve Açık Piyasa İşlemleri (BIST repo, piyasa yapıcısı repo, miktar 
ihalesi ile haftalık repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi 
gelmemiş fonlama faizlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.  
Kaynak: BIST, TCMB. 

Geleneksel olmayan para politikası uygulamalarının yoğunlaştığı 2010 yılı sonundan 

itibaren devreye giren etkin likidite yönetimi ve geniş faiz koridorunun etkisiyle BIST gecelik faizi 

ile TCMB ortalama fonlama faizi2 arasındaki fark (BIST faiz farkı) genişlemiş ve daha dalgalı hale 

gelmiştir (Grafik 1). Bunun nedenlerinden biri, yeni para politikası uygulamalarının bir sonucu 

olarak TCMB’nin, döviz kuru ve kredi kanallarını ayrı ayrı etkileyebilmek amacıyla politika 

araçlarını farklı yönde kullanmasıdır. BIST gecelik faizi ile TCMB fonlama faizi arasındaki farkın 

açılması, piyasaları doğru yönlendirebilmek adına gecelik piyasa faiz oranlarının dinamiklerini 

daha iyi anlamayı gerekli kılmıştır. Bu bağlamda politika faizinin yanısıra likidite yönetimi gibi 

diğer politika araçlarının da kısa vadeli faizler ve faiz farkı üzerindeki etkilerinin anlaşılması önem 

taşımaktadır. 

                                                 
2 Yeni para politikası çerçevesinde birden fazla politika aracının kullanılması ile birlikte politika faizi TCMB’nin bankacılık 
sistemini fonlama maliyetini tek başına temsil edememeye başlamıştır. Bu nedenle yeni dönem için TCMB’nin bankacılık 
sistemini fonlarken kullandığı farklı faizlerin ağırlıklı ortalamasının kullanılması tercih edilmiştir. 
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Bu notta BIST faiz farkının temel belirleyicileri araştırılmaktadır.3 BIST faiz farkını 

açıklamak için, TCMB likidite politikası ve diğer politika araçlarının yanısıra bankaların likidite 

ihtiyaçlarını yansıtan göstergeler, belirsizlik ve faiz beklentileri gibi değişkenler kullanılmıştır. 

Çalışmanın bulguları, geleneksel olmayan para politikası döneminde uygulanan likidite 

politikalarının BIST faiz farkını açıklamakta önemli olduğuna işaret etmektedir. Analiz sonuçlarına 

göre TCMB, bankalara sağladığı fonlamanın miktarını, fonlamanın vade yapısını ve faiz 

koridorunun alt ve üst seviyelerini değiştirerek BIST faiz farkını etkileyebilmektedir. Bu nedenle, 

BIST faiz farkında gözlenen açılma, para politkasının aktarımında çok araçlı bir politika 

çerçevesinin doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca TCMB politikalarıyla doğrudan 

veya dolaylı yoldan ilişkili diğer birçok faktör de bu faiz farkı üzerinde etkili olmaktadır. Politika 

araçlarının yanısıra kısa vadeli faiz beklentileri, bankaların teklif karşılama oranlarındaki değişim, 

fonlama belirsizliği, bankalararası likidite dağılımı gibi bankaların teklif davranışlarını etkileyen 

değişkenlerin de BIST faiz farkını açıklamakta önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu çalışma, Euro Bölgesi gecelik piyasa faizi olan EONIA faizi ile Avrupa Merkez Bankası 

faizi arasındaki farkı analiz eden Linzert ve Schmidt (2011) ve Beirne (2012) çalışmalarıyla 

yakından ilişkilidir. Linzert ve Schmidt (2011) 2004-2006 döneminde artan EONIA faiz farkını 

Avrupa Merkez Bankası’nın likidite yönetimine ilişkin operasyonel çerçevesindeki değişimle 

ilişkilendirerek, net likidite açığı ve likidite koşullarındaki sıkılaşmanın faiz farklılaşması üzerinde 

önemli rol oynadığı sonucuna ulaşmaktadır. Öte yandan, Beirne (2012), EONIA faiz farkının kriz 

dönemindeki belirleyicilerine odaklanmakta, kredi ve likidite riskinin yanı sıra Avrupa Merkez 

Bankası politikalarının da bu dönemlerde faiz farkı üzerinde belirleyici olduğunu göstermektedir.4 

Çalışmanın iktisadi yazına katkısı iki boyutta ele alınabilir. Öncelikle, Türkiye özelinde 

asimetrik faiz koridoru ve likidite yönetiminin aktif olarak kullanılması merkez bankacılığında yeni 

bir yaklaşım olduğundan çalışmanın ana sorusu iktisadi yazında daha önce tartışılmamıştır. 

Ayrıca, ampirik yazında faiz farkına dair diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada faiz 

farkındaki artış, kriz kaynaklı faktörlerden ziyade TCMB’nin aktarım mekanizmasında kredi ve 

döviz kanalını farklı etkilemek amacıyla kullanmış olduğu birden fazla politika aracının devreye 

girmesinden kaynaklanmıştır.  

 

                                                 
3 BIST gecelik faizler veya faiz farkı konusunda Türkiye özelinde yapılmış çalışmalar oldukça sınırlıdır. Küçüksaraç ve Özel 
(2013) çalışması BIST Repo-Ters Repo Pazarı’ndaki gecelik repo faizleri ile gecelik kur takası faizleri arasındaki ilişkiyi 
incelemektedir. Söz konusu faiz farkında Libor, finansal kuruluşların ek borçlanma maliyeti ile Türk lirası ve yabancı para 
zorunlu karşılık oranlarının etkili olduğu gösterilmiştir. 
4 Bunların yanı sıra, akademik yazında vaka analizi yöntemleri kullanarak, geleneksel olmayan politikaların, kriz sonucu artan 
kısa dönemli faiz farklarına olan etkilerini inceleyen çalışmalar giderek artmaktadır. Bunlar arasında, ABD için Krishnamurthy ve 
Vissing-Jorgensen (2011), Avrupa için ise Brunetti ve diğerleri (2011) çalışmaları örnek gösterilebilir. Bu yaklaşımların bu 
çalışmada kullanılandan en önemli farklarından biri, incelenen kısa dönemli piyasa faiz farklarının kriz kaynaklı teminat riski 
veya kredi riski gibi unsurlar dolayısıyla artmış olmasıdır. Bu çalışmada incelenen BIST faiz farkı ise, BIST piyasasındaki 
işlemler teminat karşılığı gerçekleştiğinden kredi riski içermemektedir.   
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II. Para Politikasının Operasyonel Çerçevesi  

Yeni para politikası çerçevesinde TCMB piyasalara günlük, haftalık ve aylık olmak üzere 

farklı vadelerde fonlama yapabilmektedir. TCMB, temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo 

ihaleleri ile piyasalara verdiği likiditenin miktarını ve ihale yöntemini5 günlük olarak ayarlayarak 

gecelik piyasa faizinin, gecelik borç verme ve borç alma faizlerinden oluşan faiz koridoru içinde 

hedeflenen seviyelerde oluşmasını sağlamaktadır. Piyasanın günlük likidite ihtiyacının, bir hafta 

ve bir ay vadeli Açık Piyasa İşlemleri (APİ) fonlaması ile tamamen karşılanmadığı günlerde, 

bankalar TCMB’den gecelik vadede BIST Repo/Ters Repo Pazarı’ndaki repo işlemleri ve piyasa 

yapıcısı bankalara tanınan borçlanma imkanı aracılığıyla fon bulabilmektedir. BIST repo 

işlemlerinde bankalar faiz koridorunun üst sınırından borçlanırken, piyasa yapıcısı bankalarla 

yapılan repo işlemlerinde belli limitler dahilinde koridorun üst sınırından bir miktar daha düşük bir 

faiz uygulanmaktadır. Dolayısıyla, haftalık ve daha uzun vadeli TCMB fonlamasının toplam likidite 

ihtiyacına göre daha az bir miktarda yapılması, gecelik piyasada oluşan likidite açığını artırarak 

piyasa faizlerinin yükselmesine neden olmaktadır (Grafik 2). Bu çerçeve, faizlerin günlük olarak 

belirlenmesi konusunda önemli bir esneklik sağlamanın yanısıra TCMB’nin gecelik piyasa faizi ile 

ortalama fonlama faizini ayrıştırarak döviz kuru ve kredi kanallarını farklı şekilde etkilemesine 

olanak sunmaktadır (Kara, 2012). 

 

Grafik 2. TCMB Faiz Koridoru, Gecelik Faizler ve Net Likidite Açığı* 

*Net likidite açığı TCMB’nin BIST Repo/Ters Repo Pazarı’ndaki gecelik net fonlaması ve piyasa yapıcısı 
bankalara tanınan repo imkanının toplamından oluşmaktadır.  
Kaynak: BIST, TCMB. 

                                                 
5 Merkez Bankası,  2011 yılı sonundan itibaren haftalık repo ihalelerini iki farklı yöntemle yapmaktadır. Normal günlerde politika 
faizinden gerçekleştirilen “miktar ihaleleri” ek parasal sıkılaştırma günlerinde yapılmamaktadır. Ek parasal sıkılaştırma (EPS) 
günlerinde “geleneksel ihale” yöntemine başvurulmakta veya haftalık repo ihalesi hiç yapılmamaktadır. Geleneksel ihale 
uygulanan günlerde haftalık vadeli fonlamanın faizi piyasa koşulları tarafından belirlenmektedir. 24 Temmuz 2013 tarihinden 
itibaren ise EPS uygulanan günlerde bankalara piyasa yapıcısı repo imkânı üzerinden fonlama yapılmamaktadır.  
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III. BIST Faiz Farkının Belirleyicileri 

Yukarıda bahsedilen operasyonel çerçeve dahilinde, piyasadaki likidite koşullarını 

belirleyen arz ve talep unsurlarının faiz farkı üzerinde etkili olması beklenmektedir. İlgili 

değişkenler “likidite arzı ve para politikası” ile “likidite talebi ve diğer likidite koşulları” olmak üzere 

iki alt grupta değerlendirilmiştir.   

Likidite Arzı ve Para Politikasına İlişkin Değişkenler 

BIST faiz farkını açıklamak için kullanılan politika değişkenlerinin ilki, piyasanın gecelik 

borçlanma ihtiyacını gösteren “net likidite açığı” değişkenidir. Net likidite açığı, TCMB’nin BIST 

Repo/Ters Repo Pazarı’ndaki gecelik net fonlaması ve piyasa yapıcısı bankalara tanınan repo 

imkanının toplanmasıyla elde edilmektedir (Grafik 2). Analizde bu değişkenin içinde bulunulan 

tesis döneminde tutulması gereken Türk lirası cinsi zorunlu karşılık tutarına oranı 

kullanılmaktadır. Başka bir deyişle bu seri, bankaların net likidite açığının bankaların kısa vadeli 

likidite ihtiyacına göre büyüklüğünü ölçmektedir. Net likidite açığının artması, piyasadaki likidite 

koşullarının sıkılaştığına işaret etmektedir ve bu durumun BIST faiz farkını yukarı yönlü etkilemesi 

beklenmektedir.  

Likidite arzına ilişkin bir diğer değişken, TCMB tarafından açık piyasa işlemleriyle 

sağlanan haftalık ve daha uzun vadeli fonlamanın, bankaların içinde bulunulan tesis döneminde 

tutulması gereken Türk lirası cinsi zorunlu karşılık tutarına oranıdır. Bu orandaki yükselişin likidite 

koşullarını rahatlatarak faiz farkını düşürmesi beklenmektedir. TCMB fonlamasının vade yapısının 

da faiz farkı üzerinde etkili olabileceği düşünülerek, haftalık fonlamanın, haftalık ve daha uzun 

vadedeki toplam fonlamaya oranı da açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Bu orandaki artış, 

uzun vadeli TCMB fonlamasının payının azaldığını göstermektedir. Bu durumun vade riskinden 

dolayı likidite koşullarını sıkılaştırarak faiz farkını yukarı yönlü etkilemesi beklenmektedir. Para 

politikasının operasyonel çerçevesi, BIST faizlerinin faiz koridoru içinde yer almasını 

gerektirmektedir. Faiz koridorunun alt ve üst bandındaki değişimler kısa vadeli piyasa faizlerinin 

yönü üzerinde belirleyici olmakta, koridorun üst bandı fonlama belirsizliğine ilişkin önemli bilgi 

taşımaktadır. Bu nedenle özellikle TCMB gecelik borç verme faizinin faiz farkını yükseltici yönde 

etki yapacağı tahmin edilmektedir. 

Likidite Talebi ve Likidite Koşullarına İlişkin Diğer Değişkenler 

Bankaların APİ ihalelerindeki teklif davranışları likidite talebine ilişkin önemli bilgi 

taşımaktadır. Bu nedenle, BIST faiz farkını açıklamada kullanılan değişkenlerden biri olan “ihale 

teklif/karşılama oranı”, bankaların APİ ihalelerindeki toplam teklif tutarının TCMB tarafından 

karşılanan kısmına oranı alınarak hesaplanmaktadır. Söz konusu rasyonun yüksek olması 
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bankaların likidite talebinin TCMB tarafından düşük ölçüde karşılandığını yansıtmakta ve bu 

durum bankaları gecelik piyasadaki daha maliyetli alternatif kaynaklara yöneltmektedir. Bu 

nedenle söz konusu değişkenin BIST faiz farkını pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir. Ancak 

ihale/teklif karşılama oranının etkisini doğru ölçebilmek için APİ ihalelerindeki yöntem 

değişikliklerini de hesaba katmak gerekmektedir. 5 Ağustos 2011 öncesinde her banka TCMB 

tarafından ilan edilen ihale miktarı kadar teklif verebilmekte iken bu tarihten itibaren likiditenin 

sistemde daha dengeli dağılmasını sağlamak amacıyla her bir bankanın teklif tutarı toplam ihale 

tutarının yüzde 20’si ile sınırlandırılmıştır. 2 Ocak 2013’ten itibaren ise bu üst sınır yüzde 30’a 

yükseltilmiştir. İhale üst sınırındaki kural değişikliklerinin etkisini yakalamak amacıyla BIST faiz 

farkını açıklayan denkleme etkileşim kukla değişkeni eklenmiştir. 

“Fonlama belirsizliği” bankaların teklif stratejilerini belirlerken dikkate aldıkları önemli bir 

faktördür. Bankacılık sektörünün gün içindeki fonlama ihtiyacının yüksek olması ve bu ihtiyacın ne 

kadarının TCMB veya piyasa tarafından karşılanabileceği bilinmediğinden borçlanan bankaları 

daha yüksek maliyete katlanmaya itebilmektedir. TCMB her sabah saat 10:00’da bankacılık 

sistemin günbaşı zorunlu karşılık hesap bakiyesini ve bankacılık sektörünün günbaşı toplam 

rezerv seviyesini açıklamaktadır.6 Bu iki seri arasındaki fark o gün için gerçekleşmesi beklenen 

nakit akışına ilişkin bilgi vermekte, bu nedenle bankalar APİ ihalelerine ilişkin teklif miktarlarını 

belirlerken bu bilgiyi dikkate almaktadırlar. Bu çerçevede, çalışmada güniçi beklenen nakit 

akışının günbaşı bankacılık sistemi zorunlu karşılık hesap bakiyesine oranı fonlama belirsizliğine 

ilişkin bir bilgi olarak değerlendirilmektedir.7 Fonlama belirsizliğindeki yükselişin BIST gecelik 

faizinde ve BIST faiz farkında artışa yol açması beklenmektedir. 

Bankalararası “likidite dağılımı” bankaların teklif davranışını etkileyecek başka bir 

değişken olma potansiyeli taşımaktadır. Bu değişken bankaların kendi aralarındaki repo işlem 

hacmini yansıtmaktadır. Tüm bankaların likidite fazlasına veya açığına sahip olduğu dönemlerde 

sıfır değerini alan bu değişken; bazı bankaların açık, bazı bankaların fazla likiditeye sahip olması 

durumunda sıfırdan farklı bir değer almaktadır. Bankaların kendi aralarında işlem yapmaları, 

TCMB ile işlem yapmalarına göre fonlama koşullarına ilişkin daha büyük bir belirsizlik 

oluşturmaktadır. Örneğin, likidite açığı olan banka açısından bakıldığında likidite fazlası bankanın 

hangi faizden ve ne miktarda borç vermek istediği belirsizdir. Bankalar TCMB’nin aksine kar 

güdüsü ile hareket ettiklerinden oligopolistik yapıya sahip bankacılık sektöründe likidite fazlası 

olan bankalar yüksek faiz talep edebilmektedir. Anektodal bilgilere göre, bankalararası repo 

pazarında işlem hacmi artışı yaşanan günlerde, fon ihtiyacı olmadığı halde APİ miktar ihalesine 

girip kar amacıyla diğer bankalara borç veren bankalar olması bu görüşümüzü desteklemektedir. 

Bu nedenlerle bankalararası işlem hacminin artmasının faiz farkını yukarı yönlü etkileyeceği 

                                                 
6 Bu veri TCMB internet sitesinde 2007’den bu yana günlük frekansta mevcuttur. 
7 Söz konusu fonlama belirsizliği değişkeni yorumlama kolaylığı sağlamak amacıyla eksi ile çarpılmıştır. Örneğin, vergi 
ödemeleri günleri gibi gün içinde nakit çıkışı oluşturan günlerde fonlama belirsizliği artacak ve bu da BIST faiz farkında artışa yol 
açacaktır. 
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düşünülmektedir. Söz konusu değişken çalışmada bir gün gecikmeli olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca dönemsel faktörleri kontrol etmek amacıyla; rezerv tesis döneminin ilk ve son günleri, vergi 

ödeme günleri ve çeyreklik bilanço dönemleri için kukla değişkenler de analize dahil edilmiştir. 

 

Tablo 1. Değişken Tanımları ve Beklenen Etki Yönü 

Açıklayıcı değişken Açıklama 
Etki 

Yönü

TCMB Fonlaması (Haftalık 
ve daha uzun vade) 

Haftalık ve daha uzun vadedeki TCMB APİ fonlamasının bankaların 
toplam zorunlu karşılık yükümlülüklerine oranı - 

Net Likidite Açığı TCMB'nin BIST'deki gecelik net likidite fonlaması+PY Repo İmkanı 
Kullanımı/Bankaların toplam rezerv yükümlülüğü + 

Net Likidite Açığı (koridor 
içinde) Üst ve alt koridorun devrede olmadığı zamanlarda net likidite açığı + 

TCMB Fonlamasının Vade 
Yapısı 

Haftalık TCMB fonlamasının haftalık ve daha uzun vadedeki fonlamaya 
oranı + 

∆ Koridorun Üst Bandı TCMB'nin borç verme faizindeki değişim + 

∆ Koridorun Alt Bandı TCMB'nin borçlanma faizindeki değişim + 
İhale Teklif/Karşılama 
Oranı TCMB APİ ihalelerinde teklif/karşılama oranı + 

Fonlama Belirsizliği Gün içinde bankacılık sisteminde beklenen fon akımının günbaşındaki 
rezerv bakiyesine oranı + 

Bankacılık Sistemi Likidite 
Dağılımı (-1) 

BIST Repo Pazarında bankalararası gecelik vade repo işlem hacminin 
yatırım fonları ve bankaların birlikte faaliyet gösterdikleri Repo1 Pazarı'nı 
da içeren gecelik  vade repo işlem hacime oranı 

+ 

Politika Faiz Beklentileri Gecelik kur takası işlemlerine uygulanan faiz ile TCMB ortalama fonlama 
faizi arasındaki fark + 

Bankaların Kümülatif 
Rezerv Pozisyonu (-1) 

Tesis döneminin başlangıcından bu yana kümülatif rezerv 
birikimi/ortalama rezerv yükümlülüğünün 1 gecikmeli değeri - 

İlk Gün Kukla Değişkeni Tesis döneminin ilk günü için kukla değişken + 

Son Gün Kukla Değişkeni Tesis döneminin son günü için kukla değişken - 
Bilanço Dönemi Kukla 
Değişkeni Çeyreklik dönemin son günü için kukla değişken + 

Vergi Günleri Kukla 
Değişkeni Bankaların yüklü vergi ödemesi olan günler için kukla değişken + 

  

BIST faiz farkını açıklamak için likidite talebine ilişkin kullanılan bir diğer gösterge ise 

“kümülatif rezerv pozisyonu” değişkenidir. Türk lirası likidite talebinin büyük kısmı bankaların 

zorunlu karşılık yükümlülüklerinden oluşmaktadır. Zorunlu karşılıklardan kaynaklanan likidite 

talebini ölçmek için tesis döneminin başlangıcından bu yana kümülatif rezerv birikiminin tesis 

dönemi ortalama rezerv yükümlülüğüne oranı kullanılmıştır. 14 günlük rezerv tesis döneminin 

herhangi bir gününde tesis dönemi başından itibaren biriktirilen kümülatif rezerv oranı yüksekse, 

ertesi gün rezerv yükümlülüklerden kaynaklanan talep baskısının daha az olması ve faiz farkının 

aşağı yönlü etkilenmesi beklenmektedir.  
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Son olarak, “kısa vadeli faiz beklentisi” de bankaların APİ ihalelerindeki teklif 

davranışlarını etkilemektedir. Bu çalışmada, politika faizi beklentisini yansıtmak için Linzert ve 

Schmidt (2011) çalışmasındaki gibi kur takası faizleri kullanılmaktadır. Bu çerçevede, gecelik kur 

takası faizlerinin TCMB fonlama faizinden farkının bankacılık sisteminin politika faizinin değişim 

yönüne ilişkin beklentilerini yansıttığı düşünülmektedir.  

Analize dahil edilen değişkenler ile BIST faiz farkı üzerindeki beklenen etkileri Tablo 1’de 

özetlenmektedir. 

IV. Analiz Sonuçları  

Çalışmada, geleneksel olmayan para politikası uygulamalarının devrede olduğu Mayıs 

2010 sonrasına odaklanılmakla beraber, karşılaştırma amacıyla geleneksel dönem (Kasım 2007-

Mayıs 2010) için de tahmin sonuçlarına yer verilmektedir. 8  

Geleneksel Olmayan Dönem 

Bu tahminlerde yeni para politikası çerçevesine ilişkin değişkenler kullanılmaktadır. BIST 

faiz farkı (st) günlük frekansta aşağıdaki denklem ile modellenmekte ve En Küçük Kareler (EKK) 

yöntemiyle tahmin edilmektedir: 9    

	 ∆ ⁄ ∆ ⁄ ∗ ∆

								 ∆ 	 ü 	 ü ç  

 

Denklemde, bir önceki bölümde detaylandırılan değişkenlerin yanısıra BIST faiz farkının 

birinci ve onuncu gecikmeli değerleri de kullanılmıştır. Birinci gecikmeli değer, bir gün önceki faiz 

farkının etkisini yansıtırken, onuncu gecikmeli değer 14 günlük (10 iş günü) tesis döneminden 

kaynaklanabilecek mevsimselliği kontrol etmek için dahil edilmiştir. Analizde yer alan 

değişkenlerin tanımları ve tahmin sonuçları Tablo 2’de sunulmaktadır. 

 

 

 

 

                                                 
8 2010 yılının Mayıs ayına kadar politika faizi TCMB gecelik borçlanma faizi iken, bu tarihten sonra politika faizi bir hafta vadeli 
repo faizi olarak belirlenmiştir. Yapılan operasyonel değişiklik, TCMB’nin faiz koridorunu aktif kullanabilmesinin, başka bir 
deyişle gecelik borçlanma, borç verme ve haftalık repo faiz oranlarını birbirinden farklı amaçlarla kullanabilmesinin önünü 
açmıştır. Mayıs 2010-Kasım 2010 arasında TCMB kullandığı aktif para politikası araçlarını aşamalı olarak çeşitlendirmiştir. 
Kasım 2010’dan itibaren ise yeni bir politika yaklaşımı benimsendiği Para Politikası Kurulu toplantılarında daha somut bir şekilde 
ifade edilmiştir. Yukarıdaki denklem Mayıs 2010 yerine Kasım 2010 sonrası için tahmin edildiğinde de çok benzer sonuçlar elde 
edilmektedir. 
9 Kullanılan değişkenler ve tahmin yöntemi Avrupa Merkez Bankası’nın politika faizi ve euro gecelik faizi arasındaki farkı 
inceleyen Linzert ve Schmidt (2011) çalışmasını baz almaktadır.  
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Tablo 2. Geleneksel olmayan para politikası dönemi için tahmin sonuçları  
(20 Mayıs 2010 – 6 Mayıs 2013)   
 Bağımlı değişken: BIST faiz farkı Katsayı Standart hata 
 Bağımlı değişken (t-1) 0,64*** 0,06 

 Bağımlı değişken (t-10) 0,05 0,03 

 Politika Değişkenleri 
  

 Net likidite açığı ( ∗ ) (BIST faizi koridor içinde salınırken) 2,11** 0,89 

 TCMB fonlaması (Haftalık ve daha uzun vadelerde,  ) -0,13 *** 0,05 

 TCMB fonlaması vade yapısı ( )  0,56*** 0,18 

 Faiz koridoru üst bant değişimi ∆  0,55*** 0,14 

 Faiz koridoru alt bant değişimi ∆  -0,31** 0,12 

 Likidite Talebi ve Koşulları 
  

 İhale teklif karşılama oranı değişimi ∆ ⁄   0,13*** 0,03 

 Etkileşim kukla değişkeni: İhale kural değişiklikleri ( ∆ ⁄ ∗ ) -0,08* 0,05 

 Fonlama belirsizliği ( ) 0,25** 0,11 

 Bankalararası likidite dağılımı ( ) 0,52*** 0,21 

 Kısa vadeli faiz beklentisi ( ) 0,2*** 0,04 

 Bankaların kümülatif rezerv pozisyonu ( ) 0,52 0,44 

 Kukla değişken: İlk gün ( 	 ü ) 0,2*** 0,07 

 Kukla değişken: Son gün ( 	 ü ) -0,22*** 0,08 

 Kukla değişken: Bilanço dönemi ( ) 1,16*** 0,31 

 Kukla değişken: Vergi ödemeleri ( ç ) 0,27*** 0,08 

 Sabit terim -0,84* 0,50 

 R2 (Uyarlanmış R2 )       0,85 (0,85) 
Not: ***, ** ve * yüzde 1,5 ve 10’luk istatistiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  Standart hatalar 
otokorelasyon ve değişen varyans için düzeltilmiştir.  

 

TCMB politikalarıyla doğrudan veya dolaylı ilişkili olan değişkenlerin BIST faiz farkını 

açıklamakta önemli olduğu görülmektedir. Net likidite açığının faiz farkı üzerindeki etkisi 

incelendiğinde, bu değişkenin yalnızca BIST gecelik faizi koridor içinde salınırken istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu ve  beklendiği üzere faiz farkını aynı yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

BIST gecelik faizi koridor sınırlarına çok yaklaştığında net likidite açığı negatif veya pozitif çok 

yüksek değerler alabilmekte, ancak faiz sınıra dayandığından tepki verememekte ve dolayısıyla 

likidite açığının gecelik faiz üzerine etkisi olamamaktadır. Likidite açığının etkisi ancak BIST faizi 

koridorun alt ve üst sınırından yeterince uzaktayken gözlemlenebilmektedir.10 Bu nedenle faizin 

koridor içerisinde salındığı dönemlerde bir değerini alan bir kukla değişken oluşturulmuş ( ) 

ve etkileşim kukla değişkeni ( ∗ ) kullanılmıştır. 

                                                 
10 BIST gecelik faizinin koridorun alt sınırından yeterince uzak olduğu dönemler belirlenirken faizin alt sınırdan 2 baz puan 
yukarıda olması şartı aranmış, üst sınıra yaklaşılan dönemler belirlenirken ise bankaların söz konusu piyasadaki zorunlu karşılık 
yükümlülükleri ile piyasa yapıcılara uygulanan faiz oranı dikkate alınmıştır. 
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TCMB fonlaması, fonlamanın vade yapısı gibi likidite politikalarıyla ilişkili diğer 

değişkenler de BIST faiz farkını beklendiği yönde etkilemekte ve anlamlı bulunmaktadır. 

Koridorun üst bandı da faiz farkını oldukça güçlü ve pozitif olarak etkilemektedir. Koridorun alt 

bandının etkisi ise negatif bulunmuştur. Bu durumun koridorun alt bandının düşürüldüğü dönemin 

yüksek sermaye girişlerine denk gelmesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Ortalama kümülatif rezerv pozisyonu hariç sistemin likidite talebi ve koşullarına ilişkin 

kullanılan diğer değişkenlerin, BIST faiz farkını açıklamakta beklendiği yönde etkili ve istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu bulunmaktadır. Vadeye göre değişen zorunlu karşılık oranları ve Rezerv 

Opsiyon Mekanizması (ROM) gibi araçların varlığı, bankaların kümülatif rezerv pozisyonunun tüm 

sektör için hesaplanmasını zorlaştırmaktadır. Türkiye’de bu değişkeni ancak sektöre ilişkin gerekli 

tüm bilgilere sahip olan bir kurumun hesaplayabileceği ve bu değişkenin tek bir banka tarafından 

sağlıklı olarak hesaplanmasının zor olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle söz konusu değişken 

Avrupa için yapılan çalışmalarda anlamlı iken, bu çalışmadaki etkisi anlamsız bulunmuştur. Teklif 

karşılama oranı, fonlama belirsizliği ve faiz beklentisi değişkenleri faiz farkını beklendiği gibi aynı 

yönde etkilemektedir. TCMB repo ihalelerinde teklif üst sınırına ilişkin yapılan değişikliklerin de 

faiz farkı üzerinde etkili olduğu bulunmaktadır. 

Analizde kullanılan kukla değişkenlerin tümünün BIST faiz farkını açıklamakta etkili 

olduğu gözlenmektedir. Rezerv tesis döneminin ilk (son) gününde bankaların rezerv biriktirme 

amaçlı likidite taleplerinin daha güçlü (az) olması nedeniyle ilk gün (son gün) kukla değişkeninin 

işareti pozitif (negatif) çıkmaktadır. Benzer şekilde yüklü vergi çıkışlarının olduğu günlerde ve 

çeyrek sonlarındaki bilanço raporlama dönemlerinde faiz farkı üzerinde yukarı yönlü baskı 

oluşmaktadır.  

Geleneksel Enflasyon Hedeflemesi Dönemi 

Bu dönem tahminlerinde yukarıda yer alan her değişken kullanılamamaktadır. Bunun bir 

nedeni TCMB politika değişkenlerinin sayısının yeni döneme göre çok daha az olmasıdır. 

Koridorun üst bandı aktif bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. Bu dönemde koridorun alt 

bandı (TCMB borçlanma faizi) politika faizi olduğundan BIST faiz farkı hesaplanırken BIST 

gecelik faizinden bu faiz çıkarılmıştır. Bu dönemde bankaların likidite ihtiyaçları genellikle TCMB 

tarafından fazlasıyla karşılandığından (Grafik 2) BIST repo ve piyasa yapıcısı repo fonlaması 

nadiren gerçekleşmekte, TCMB’nin BIST Repo/Ters Repo Pazarı’ndaki gecelik net fonlaması 

negatif düzeylerde oluşmaktadır. Aynı dönemde, TCMB’nin gecelik vadeden farklı vadelerde 

yaptığı fonlama da yine çok sınırlıdır. Veri yetersizliği nedeniyle bu dönemde fonlama belirsizliği 

ve bankacılık sisteminin likidite dağılımı değişkenler kullanılamamaktadır. Tahminler diğer tüm 

değişkenlere ilişkin verilerin mevcut olduğu 29 Kasım 2007 tarihinden başlatılmıştır. 
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Geleneksel dönemde faiz farkını açıklamada politika değişkenlerinden ziyade değişkenin 

kendi gecikmelerinin öneminin arttığı görülmektedir (Tablo 3). Nitekim daha önce de belirttiğimiz 

gibi bu dönemde BIST gecelik faizi, politika faizini çok yakından takip etmekte ve BIST faiz farkı 

çok daha küçük değerler almaktadır (Grafik 1). Geleneksel para politikası döneminde ihale teklif 

karşılama oranı ve politika faiz beklentileri yine beklendiği yönde etkili ve anlamlı olmakla birlikte 

katsayıları çok daha düşüktür.  

Tablo 3. Geleneksel para politikası dönemi için tahmin sonuçları   
(29 Kasım 2007 – 18 Mayıs 2010)  
 Bağımlı değişken: BIST faiz farkı Katsayı Standart hata 
 Bağımlı değişken (t-1) 0,79*** 0,04 

 Bağımlı değişken (t-10) 0,08*** 0,03 

 Politika Değişkenleri 
  

 Net likidite açığı ( ) (BIST faizi koridor içinde salınırken)  0,44 0,46 

 TCMB fonlaması (Haftalık ve daha uzun vadelerde,  ) -0,04 0,03 

 Likidite Talebi ve Koşulları 
  

 İhale teklif karşılama oranı değişimi ∆ ⁄   0,02** 0,01 

 Kısa vadeli faiz beklentisi ( ) 0,02** 0,01 

 Bankaların kümülatif rezerv pozisyonu ( ) 0,03 0,09 

 Kukla değişken: İlk gün ( 	 ü ) 0,06** 0,03 

 Kukla değişken: Son gün ( 	 ü ) 0,01 0,01 

 Kukla değişken: Bilanço dönemi ( ) 0,15 0,12 

 Kukla değişken: Vergi ödemeleri ( ç ) 0,01 0,05 

 Sabit terim -0,05 0,10 

 R2 (Uyarlanmış R2 )        0,82 (0,81) 
Not: ***, ** ve * yüzde 1,5 ve 10’luk istatistiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  Standart hatalar 
otokorelasyon ve değişen varyans için düzeltilmiştir.  

Kukla değişkenlerden ise sadece ilk gün kukla değişkeni anlamlı bulunmuştur. Geleneksel 

olmayan dönemde kukla değişkenlerin BIST faiz farkını açıklamada daha anlamlı bulunmasının 

söz konusu dönemde sistemde likidite açığı olan bankaların daha fazla olması ve TCMB 

politikaları nedeniyle likidite belirsizliğinin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bir 

başka deyişle yeni para politikası döneminde bankalar tesis dönemi başında daha fazla likidite 

bulundurarak ihtiyatlı davranmakta, vergi ödemeleri ve bilanço dönemleri gibi günlerden de daha 

fazla etkilenmektedirler.  

V. Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Bu çalışma yeni para politikası çerçevesinde uygulanan likidite yönetiminin gecelik faizler 

üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Etkin likidite yönetiminin geniş bir faiz koridoru ile birlikte 

kullanılması BIST gecelik piyasa faizinin bazı dönemlerde TCMB ortalama fonlama faizinden 

farklılaşmasına neden olabilmektedir. Kara (2012) çalışmasında da tartışıldığı gibi söz konusu 

faizlerdeki farklılaşma döviz kuru ve kredi büyümesinin farklı kanallardan etkilenebilmesini 
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sağlamaktadır. Analiz sonuçları, BIST gecelik faizi ile TCMB fonlama faizi arasındaki farkta 2010 

yılının ikinci yarısından itibaren gözlenen yükselişin çok araçlı para politikası uygulamasının 

önemli bir parçası olan likidite yönetiminin doğal bir sonucu olduğu görüşünü desteklemektedir. 

TCMB, fonlamanın miktarı, fonlamanın vade yapısı ve faiz koridoru gibi araçları bir arada 

kullanarak BIST faiz farkını etkileyebilmektedir. Söz konusu bu politika değişkenlerinin yanısıra, 

sistemin likidite ihtiyacını gösteren teklif karşılama oranı, faiz beklentileri, fonlama belirsizliği gibi 

değişkenlerin de BIST faiz farkını açıklamakta önemli olduğu bulunmaktadır. Sonuç olarak, fiyat 

istikrarının yanısıra finansal istikrara da katkı sağlamayı hedefleyen yeni para politikası bileşimi 

çerçevesinde etkin likidite yönetimi önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir.  
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