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Yabancı Yatırımcı Payının Uzun Dönem Borçlanma Faiz Oranı 
Üzerindeki Etkileri‡ 

Erdal Yılmaz         Canan Yüksel Yücel                   

Following the global financial crisis in 2008, there was a huge capital inflow into emerging 

market countries, including Turkey. With these inflows, the share of foreign investors in local 

currency government bonds market in Turkey, which was 11.6 percent in 2006-2009, increased to 18.8 percent 

by May 2016. The share of foreign investors affects the level and volatility of long-term borrowing rate, which is a 

crucial indicator for the economy. Therefore, it is of great importance to document the effects of foreign share on 

long-term interest rate as it affects investment and consumption decisions and the transmission of monetary 

policy and fiscal space. This study aims to determine the effects of change in foreign holdings on the level and 

volatility of long-term interest rates in Turkey. The results indicate that change in foreign investors’ share is 

positively linked to long-term interest rates and negatively to interest rate volatility. 

2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin ardından Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte 

olan ülkelere hızlı sermaye girişleri yaşanmıştır. Bu girişlerle birlikte merkezi yönetim iç borç stoku 

içindeki yurt dışı yerleşiklerin payı, 2006-2009 döneminde ortalama yüzde 11,6 iken; Mayıs 2016 itibarıyla yüzde 

18,8’e ulaşmıştır. Yabancı yatırımcıların iç borç stoku içindeki payı, ekonomi açısından önemli bir değişken olan 

uzun dönemli borçlanma faizinin seviyesi ve oynaklığını etkilemektedir. Yatırım ve tüketim davranışları üzerinde 

belirleyici olmasının yanı sıra para politikası aktarımını ve mali alanı etkilediği için uzun dönemli faizler üzerinde 

yabancı yatırımcı payının etkilerinin anlaşılması önem taşımaktadır. Bu çalışma Türkiye’de yabancı payındaki 

değişimlerin uzun dönemli faizlerin seviye ve oynaklığı üzerindeki etkisini incelemektedir. Bulgular yabancı 

payındaki değişimlerin uzun dönemli faizlerin seviyesi ile ters yönlü; oynaklığıyla ise pozitif yönlü bir ilişkisi 

olduğunu göstermektedir. 

                                                 
‡
Yazarlar, çalışmaya olan değerli katkılarından dolayı çalışmanın hakemi ve editörleri ile APPGM birim içi sunumundaki 

katılımcılara teşekkür eder. 
 
Ekonomi Notları, TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla 
paylaşmak ve ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan bir yayındır. Burada 
sunulan görüşler tamamıyla yazarlara aittir ve doğrudan TCMB’nin ya da çalışanlarının görüşlerini temsil etmeyebilir. Metnin 
tamamının başka bir yerde yayımlanabilmesi için TCMB’den yazılı izin alınması gerekmektedir. 
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1. Giriş 

2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz sonrası dönemde diğer gelişmekte olan 

ülkelerdekine benzer şekilde Türkiye’ye de hızlı bir sermaye girişi olmuştur (Grafik 1). Bu 

dönemde yabancı yatırımcıların iç borç stoku içindeki payı (yabancı payı), kriz öncesi 

dönemdeki ortalama yüzde 11,6 seviyelerinden yüzde 18,3’e kadar yükselmiştir (Grafik 2). 

Bu artışta, yabancı yatırımcıların uzun dönemli Türk lirası (TL) cinsi borçlanma araçlarına 

yönelik tercihlerine ek olarak, iten (gelişmekte olan ülkelerde faiz oranlarının düşüklüğü ve 

parasal genişleme) ve çeken faktörler (Türkiye’deki düşük enflasyon oranı ve oynaklığı, 

sağlam maliye ve güvenilir para politikası) de rol oynamıştır (Ghosh ve diğ., 2014).  

Yabancı payı başta Amerikan Merkez Bankasının (FED) politikaları olmak üzere, yurt dışı 

gelişmelerden etkilenmektedir. Yabancı payı sermaye akımlarının en yoğun olduğu Nisan 

2013 döneminde yüzde 25,7 seviyesine kadar yükselmiş, sonraki aylarda FED’in parasal 

genişleme politikasını sonlandırma kararı almasının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası’nın (TCMB) kısa vadeli sermaye akımlarındaki oynaklığı sınırlayıcı politikalarının da 

etkisiyle gerileme kaydetmiştir. 2015 yılı içerisinde ise FED’in faiz artırımının zamanlaması 

konusundaki belirsizlik yabancı yatırımcıların bono piyasasından çıkmasına neden olmuş ve 

yabancı payında kademeli azalma gözlenmiştir. 2016 yılının son döneminde ise FED faiz 

artırım beklentisiyle sermaye girişlerinde düşüş yaşanmıştır (Grafik 1). Bu gözlemler, yabancı 

payındaki değişimlerin gerek FED’in parasal genişleme gerekse faiz kararlarına karşı hassas 

olduğuna işaret etmektedir.  

Grafik 1: Bono Piyasasına Sermaye Girişleri: Türkiye 
ve Gelişmekte olan Ülkeler  
(Milyar ABD doları) 

Grafik 2: Yabancı Payı ve Uzun Dönemli Faiz 
 (Yüzde) 

  

 

 

Kaynak: EPFR.  

*Uzun dönemli faiz olarak 5 yıllık devlet iç borçlanma senedi faiz oranı 
kullanılmıştır. 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TCMB. 
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Yabancı yatırımcıların payındaki artışın, yurt içi finansal piyasalarda hem olumlu hem de 

olumsuz yansımaları olmaktadır (Ebeke ve Lu, 2015). Artan yabancı yatırımcı katılımı, 

gelişmekte olan ülkelere kendi para birimleri cinsinden borçlanma imkânı sağladığı için 

“orijinal günah” sorununu azaltmakta ve borçlanma için ek kaynak/talep yaratarak yurt içi 

finansal piyasanın derinleşmesini sağlamaktadır.1 Ayrıca, yabancı payındaki artışın bono 

piyasasının daha likit hale gelmesine katkı sağlayarak faiz oranını düşürdüğü ve borçlanma 

vadesini uzattığı gösterilmiştir (Peiris, 2010; Du ve Schreger, 2015). Özetle, yabancı payının 

artması borçlanma vadesi ve faiz oranı aracılığıyla iç borç stoku üzerinde olumlu etki 

yaratmaktadır. Diğer taraftan, artan yabancı payı, ilgili ülkenin piyasadaki risk 

algılamasındaki değişimlere ve sermaye akımlarındaki oynaklığa daha hassas olmasına yol 

açarak yurt içi piyasalardaki oynaklığı artırmakta ve yurt içi finansal piyasaları daha kırılgan 

hale getirebilmektedir (Ebeke ve Lu, 2015).  

Sermaye akımlarındaki artış ve yabancı yatırımcıların yurt içi bono piyasasındaki payının 

yükselmesi, ekonomi yazınının da ilgisini çekmiş, bu değişimin borçlanma faizleri üzerindeki 

etkilerini araştıran pek çok çalışma yapılmıştır. ABD için yapılan çalışmalar, yabancıların 

ABD hazine bonosu alımlarındaki artışların 10 yıllık faizleri belirgin şekilde düşürdüğünü 

göstermektedir (Warnock ve Warnock, 2009; Beltran ve diğ., 2013). Euro bölgesi için de 

benzer bulgulara ulaşılmıştır (Carvalho ve Fidaro, 2015). Yabancı yatırımcıların gelişmekte 

olan ülkelerin borçlanma faiz oranları üzerindeki etkisini inceleyen başlıca çalışmalar olarak 

ise Peiris (2010), Ebeke ve Lu (2015) ve Miyajima ve diğ. (2015) öne çıkmaktadır. 2000-2009 

dönemi için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 gelişmekte olan ülke ekonomisinin 

incelendiği Peiris (2010) çalışmasına göre artan yabancı payı uzun dönemli faizlerin 

seviyesini düşürmekte, faiz oynaklığı üzerinde belirgin bir etki yaratmamaktadır. Kriz sonrası 

döneme (2009-2013) odaklanan Ebeke ve Lu (2015) çalışması da 12 gelişmekte olan ülke 

için benzer sonuçlara ulaşmaktadır. 

Uzun dönemli faiz oranlarının seviyesi ve oynaklığı yatırım ve tüketim talebini belirleyen 

önemli faktörlerden biridir. Ayrıca para politikasının etkinliğinin uzun vadeli faizleri etkileme 

gücüyle ilişkili olması nedeniyle de bu değişken önem taşımaktadır. Buna ek olarak, uzun 

dönemli faiz oranlarının seviyesi iç borçlanma maliyetlerini ve merkezi hükümet bütçesi 

içerisinde faiz ödemelerinin payını etkilemek suretiyle kamu maliyesi uygulamaları üzerinde 

etkili olmaktadır. Örneğin borçlanma faizlerinin yükselmesi durumunda artan faiz ödemeleri, 

mali politika alanını sınırlayabilmektedir. Bu nedenle ekonomide pek çok dinamiği etkileyen 

uzun dönemli faizler üzerinde yabancı payının etkisinin belirlenmesi oldukça önemlidir. 

                                                 
1
 “Orijinal günah” (original sin) terimi, literatürde bir ülkenin dış piyasalardan kendi ulusal para birimi cinsinden borçlanamaması 

durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır (Eichengreen ve diğ., 2003). 
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Bilindiği kadarıyla Türkiye için böyle bir analiz mevcut değildir ve bu çalışma söz konusu 

eksikliği gidererek Türkiye’de yabancı payındaki değişimlerin uzun dönemli faizlerin seviye ve 

oynaklığı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Ocak 2006-Mayıs 2016 dönemi için 

yapılan ampirik tahminler yabancı payındaki artışın uzun dönemli faizlerin seviyesini 

düşürdüğünü, oynaklığını ise arttırdığını göstermektedir. Buna göre yabancı payında yüzde 

10’luk bir artış olduğunda uzun dönemli faizler 30 ile 50 baz puan arasında düşmektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler için yapılan çalışmalarda da benzer ölçekte etkiler bulunmakta olup 

(Peiris, 2010; Ebeke ve Lu, 2015) gelişmiş ülkelerde bu etkinin daha yüksek olduğu 

bulgulanmaktadır (Carvalho ve Fidaro, 2015; Beltran ve diğ., 2013).  

2. Veri ve Yöntem  

Yabancı payının uzun dönemli faizlerin seviyesi üzerindeki etkisi tahmin edilirken, iki 

değişken arasındaki ilişkinin çift yönlü olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmada 

bu olası içsellik sorununu çözmek için ilgili yazında da sıkça kullanıldığı üzere vektör hata 

düzeltimi (VECM) modeli tercih edilmiştir. 2 Ayrıca bu yöntem, yabancı yatırımcı payının uzun 

dönem borçlanma faiz oranı üzerindeki kısa ve uzun vade etkilerinin ayrıştırılmasına da 

olanak sağlamaktadır. Yurt içi piyasadaki yabancı yatırımcı payının faizlerin oynaklığı 

üzerindeki etkisini ölçmek için ise Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans 

(GARCH) yöntemi kullanılmaktadır.3 Tahminler aylık frekansta olup Ocak 2006–Mayıs 2016 

dönemini kapsamaktadır. Veri setinde kısa ve uzun dönemli faizler, yabancı yatırımcıların iç 

borç stoku içindeki payı, orta vadeli enflasyon beklentileri, risk ölçütü olarak VIX, CDS (Credit 

Default Swaps) ve MOVE endeksleri ile ABD doları (USD)/TL için ima edilen kur oynaklığı 

verisi yer almaktadır. 

Borçlanma faiz oranının seviyesinin açıklayıcıları belirlenirken Ebeke ve Lu (2015) 

çalışmasında olduğu gibi vade yapısı (term structure) modellemesi baz alınmıştır. Bu 

modelleme yapısına göre, uzun vadeli faiz oranı, kısa dönemli faiz oranı, kısa ve uzun 

dönem faiz farkı, enflasyon beklentileri, yabancı yatırımcı payı (yp) ile küresel ve ülkeye özgü 

riskler/belirsizlikler tarafından belirlenmektedir. Uzun vadeli borçlanma faiz oranı olarak iç 

borçlanmanın vadesi dikkate alınarak 5 yıllık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) faiz oranı 

(i_5y), kısa vadeli faiz oranı için ise politika faiz oranına referans niteliğindeki gecelik repo 

faiz oranı (ref) kullanılmaktadır. 3 aylık Hazine bonosu faiz oranı ile referans faiz oranı 

arasındaki fark alınarak elde edilen değişken ise kısa dönem faiz farkı (sspread) olarak 

tanımlanmıştır. Bu değişkenin, kısa dönemdeki finansal koşullar ve risk primi ile verim 

                                                 
2
 Carvalho ve Fidaro (2015), Ebeke ve Lu ( 2015) çalışmalarında da VECM yöntemi kullanılmaktadır. 

3
 Ebeke ve Lu (2015), Peiris (2010) çalışmalarında da GARCH yöntemi kullanılmaktadır. 
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eğrisinin kısa vadedeki eğimi hakkında bilgi içerdiği düşünülmektedir. Ek olarak 2 yıllık DİBS 

faiz oranı ile referans faiz oranı arasındaki faiz farkı (lspread) da, verim eğrisinin uzun dönem 

eğimi ile uzun dönemdeki finansal görünümü ve riskleri belirlediği düşünülerek analize dahil 

edilmiştir. Enflasyon beklentileri için TCMB Beklenti Anketinden elde edilen 24 ay sonrasına 

dair beklentiler (bek) kullanılmıştır. Küresel belirsizlikler ve riskleri temsil için MOVE ve VIX 

endeksleri; Türkiye’deki bono piyasasındaki riskler ve belirsizlikler için ise 5 yıllık CDS oranı 

kullanılmıştır.   

Borçlanma Faiz Oranının Seviyesi için Analitik Çerçeve: VECM 

VECM oluşturulurken standart yöntemler takip edilmiştir. Öncelikle birim kök testleriyle 

uzun dönemli ilişkide yer alan tüm değişkenlerin durağan olmayan, I(1) süreçleri olduğu test 

edilmiştir. Uzun dönemde 5 yıllık faizin (𝑖_5𝑌) belirleyicileri olarak birinci dereceden bütünleşik, 

I(1) süreçleri olan kısa dönem merkez bankası politika faiz oranı (𝑟𝑒𝑓), enflasyon beklentileri 

(𝑏𝑒𝑘) ve yabancı payı (𝑦𝑝) kullanılmıştır. Buna karşın, kısa (𝑠𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) ve uzun dönemli faiz farkı 

(𝑙𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) serileri durağan olduğu için uzun dönem denklemine dâhil edilmemiş, kısa dönem 

denkleminde açıklayıcı olarak eklenmiştir.4 Daha sonra kısıtlanmamış vektör otoregresif 

(VAR) modeli tahmin edilerek, farklı gecikme uzunluğundaki olabilirlik oranı (likelihood ratio) 

ile Akaike ve Schwarz kriterlerine göre değişkenlerin gecikme uzunluğu 2 olarak 

belirlenmiştir.5 Bir sonraki aşamada ise Johansen indirgenmiş rank regresyonu (reduced rank 

regression) yöntemine göre eş bütünleşme (cointegration) testleri yapılarak hem iz testi 

(trace test) hem en büyük öz değer testine (maximum eigenvalue test) göre bir adet eş 

bütünleşme ilişkisi olduğu saptanmıştır (Tablo 1). Bu doğrultuda bir eş bütünleşme ilişkisi ve 

kısa dönemde bir gecikmeye izin veren bir VECM oluşturulmuştur. 

Uzun dönem dinamiği: 

         𝑖_5𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝛽1 ∗ 𝑟𝑒𝑓𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑦𝑝𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑏𝑒𝑘𝑡 + 𝜀𝑡 

Kısa dönem dinamiği: 

∆𝑖_5𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝛽1 ∗ ∆𝑟𝑒𝑓𝑡 + 𝛽2 ∗ ∆𝑠𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡 + 𝛽3 ∗ ∆𝑙𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡 + 𝛽4 ∗ ∆𝑦𝑝𝑡 + 𝛽4 ∗ ∆log (𝑚𝑜𝑣𝑒)𝑡 +

𝛽5 ∗ ∆𝑏𝑒𝑘𝑡 + 𝛽6𝜀𝑡−1 + 𝑢𝑡  

  

                                                 
4
 Uzun dönemde, 5 yıllık faiz oranının, kısa ve uzun dönem faiz farkı ile de eş bütünleşme içerisinde olması beklenebilir (Ebeke 

ve Lu, 2015). Ancak kısa ve uzun dönemli faiz farkı serisi Türkiye için I(0) süreçler olduğu için eş bütünleşme denkleminde yer 
verilmemiştir. Bu iki değişken, analizde dışsal olarak değerlendirilerek uzun dönem faizlerin kısa dönem dinamiğinde oynadıkları 
rol dikkate alınmıştır. 
5
 Bu gecikme uzunluğunda sistem için hesaplanan istatistikler normalliğin sağlandığını (Lutkepohl ve Doornik-Hansen testleri), 

değişen varyans (White test) ve öz ilişki (autocorrelation) sorunlarının olmadığını (LM test) göstermektedir. 
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Uzun dönem dinamiği, uzun dönem faiz oranı (5 yıllık DİBS faiz oranı) ile kısa dönem faiz 

oranı, enflasyon beklentileri ve yabancı payı arasındaki uzun dönem eş bütünleşme ilişkisini 

temsil etmektedir. Yazındaki bulgulara göre uzun dönemli faizler üzerinde kısa vadeli faizlerin 

pozitif, yabancı payının ise negatif yönde etkisi olması beklenmektedir. Kısa dönemde ise 

merkez bankası para politikası faiz oranı ile kısa ve uzun dönem faiz farkı değişimlerinin 

vade yapısı modellerinin de ima etiği şekilde pozitif yönde etkili olması tahmin edilmektedir. 

Tablo 1: Eş Bütünleşme Testleri* 

 
İz (Trace) Testi En Büyük Özdeğer (Eigenvalue) Testi 

Eş bütünleşme İlişki Sayısı İz İstatistiği p-değeri En Büyük Özdeğer İstatistiği p-değeri 

Eş bütünleşme yok 171,829 0,0001 164,002 0,0001 

En fazla 1 7,827 0,484 7,456 0,437 

En fazla 2 0,371 0,542 0,371 0,542 

* Eş bütünleşme olmadığı boş hipotezi her iki testle reddedilirken 1 eş bütünleşme ilişkisi olduğu hipotezi reddedilememektedir. Bu nedenle her iki 
test de 1 eş bütünleşme ilişkisi olduğunu göstermektedir. 

Borçlanma Faiz Oranının Oynaklığı için Analitik Çerçeve: GARCH  

Yazında yabancı payının uzun dönemli faizlerin oynaklığı üzerindeki etkisini ölçmek için 

GARCH yöntemi kullanılmaktadır. Ancak, kullandığımız verinin yapısı GARCH 

modellemesiyle ilgili göz önüne alınması gereken birtakım sorunlar içermektedir. Faiz 

verilerine günlük olarak ulaşılabilse de yabancı payı verisi aylık bazda olduğu için tahminler 

aylık verilerle yapılmaktadır. Verilerin aylık ortalama olarak analize dâhil edilmesi de 

oynaklığı sınırlandırabilmektedir. Nitekim aylık uzun dönem faizin dağılım özellikleri 

incelendiğinde, zamanla değişen oynaklık olduğuna dair belirgin işaretler görülmemiştir.6 Bu 

doğrultuda, faizin seviyesi yerine, günlük faizlerde gözlenen standart hatalar aylıklandırılarak 

elde edilen oynaklık ölçütü (σt)  aşağıda yer alan GARCH formunda modellenmiştir:7  

𝜎𝑡
2 = 𝑐 + 𝛼 ∗ 𝜀𝑡−1

2 + 𝛽 ∗ 𝜎𝑡−1
2  

Bu şekilde hesaplanan oynaklık, ex-post oynaklığı ölçtüğü için piyasa beklentilerini 

gösteren ex-ante oynaklık için bir gösterge niteliği taşımamakla beraber Türkiye’de faiz 

oranları için opsiyonlar kullanılarak hesaplanan ima edilen oynaklık verisi olmadığı için böyle 

                                                 
6
 VECM modelindeki açıklayıcı değişkenler kullanılarak sıradan en küçük kareler (OLS) yöntemi ile tahmin yapılmış, elde edilen 

hata terimleri değişen varyans için test edilmiştir. Bu testler değişen varyans olduğuna dair zayıf ipuçları vermiştir. Ayrıca hata 
teriminin dağılımının bağımlı değişkenle benzer olacağı düşüncesiyle 5 yıllık faizin dağılımı incelenmiş, çarpıklık (skewness) ve 
basıklık (kurtosis) değerlerinin de değişen varyansa işaret edecek kadar yüksek olmadığı görülmüştür. 
7
 Bu denklemde ε bir stokastik bileşen ile zamana bağlı standart hatanın (σ) bileşiminden oluştuğu düşünülen hata terimini 

göstermektedir. α katsayısı bugünkü bir şokun gelecek dönemdeki oynaklığa etkisini ölçerken, α+β toplamı oynaklığın katılık 
derecesini (persistence) göstermektedir. Katsayı kısıtları göz önüne alınarak GARCH (1,1) modeli kullanılmıştır. 
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bir yol izlenmiştir.8 Günlük frekansta 5 yıllık faiz oranlarından elde edilen bu aylık oynaklık 

ölçütü, yabancı payı, CDS, MOVE ve TL/USD kur oynaklığı gibi göstergeler kullanılarak 

GARCH yöntemi ile açıklanmaya çalışılmaktadır.   

3. Bulgular 

Borçlanma Faiz Oranının Seviyesi Üzerine Bulgular 

VECM tahminleriyle elde edilen sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir. Tahminler 

yapılırken risk ölçütü olarak MOVE veya VIX kullanılmasına ve modele enflasyon 

beklentilerinin dâhil edilmesine bağlı olarak 4 ayrı model denenmiştir. Elde edilen katsayı 

tahminlerinin bu değişimlere dayanıklı (robust) olduğu görülmektedir. Buna göre uzun 

dönemde, yabancı payındaki 1 puanlık düşüş 5 yıllık faiz oranında 3 ile 5 baz puanlık bir 

artışa yol açmaktadır (Tablo 2). Bu çalışmada, yabancı payının etkisini ölçen katsayı için 

bulunan -0,03 ve -0,05 değerleri Peiris (2010) çalışmasındaki -0,06 tahminiyle de uyum 

göstermektedir. Yabancı payının uzun dönemde etkili olması, yabancı yatırımcının yatırım 

tercihlerini belirleyen faktörlerin uzun dönem faizleri de etkilediği şeklinde de yorumlanabilir. 

Hata düzeltme katsayısının beklendiği gibi negatif ve anlamlı çıkması, uzun dönemde 

belirlenen eş bütünleşme ilişkisinin tuttuğunu ve uzun dönem dengesinde sapma olması 

durumunda tekrar dengeye gelineceğini göstermektedir.9 Kısa dönem dinamiklerinde yabancı 

payının katsayısı yaklaşık -0,20 olarak bulunmaktadır. Bir başka deyişle bu katsayı, yabancı 

payının 1 puan azalması durumunda uzun dönem faizlerin kısa vadede 20 baz puan 

artacağına işaret etmektedir. Yabancı payının kısa ve uzun dönem etkilerinin farklılık 

gösterdiği, kısa dönemde faizler üzerindeki etkisinin daha güçlü olduğu görülmektedir (Tablo 

3). Bu farklılık, spekülatif amaçlı yatırımcıların kısa vadede ortaya çıkan şoklara karşı uzun 

vadeli yatırımcılara göre daha agresif davranmalarının bir yansıması olarak yorumlanmakta, 

ayrıca uzun vadeli faizlerin daha çok ekonominin yapısal unsurlarına bağlı olması 

öngörüsüyle de tutarlılık arz etmektedir. Uzun dönem için olan bu bulgu gelişmekte olan 

ülkeler için yapılan çalışmaları desteklerken, kısa dönem etkisi Türkiye için bu çalışmayla 

ortaya konmuştur. 

  

                                                 
8
 Mevcut analizde ima edilen faiz oynaklık verisi kullanmak ideal olsa da hesaplanan ölçütün bu gösterge için iyi bir aday (proxy) 

olduğu düşünülmektedir. Nitekim yazındaki bulgular, tarihsel oynaklığın ima edilen oynaklık ölçütünden çok farklılaşmadığını 
göstermektedir (Borio ve McCauley, 1996).   
9
 Eş bütünleşme katsayısı sisteme şoklar geldikten sonra, sistemin uzun dönem dengesine ulaşma hızını göstermekte olup bu 

katsayının (-1,0) aralığında değer alması beklenir. Bu çalışma kapsamında katsayının negatif tahmin edilmesi zaman içerisinde 
5 yıllık faiz oranlarının intibakıyla dengenin yeniden sağlanacağını göstermektedir. 
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Risk göstergeleri ise beklendiği şekilde faizleri yukarı yönlü etkilemektedir. Kısa dönemde 

enflasyon beklentileri ve kısa dönemli faizlerin ise istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 

bulunmamıştır. Bu da söz konusu değişkenlerin eş anlı olarak sistemdeki değişimlere tepki 

vermediği şeklinde yorumlanabilir (Carvalho ve Fidaro, 2015). 

Tablo 2. Uzun Dönem Faiz Denklemi: Uzun Dönem Dinamiği 

Bağımlı değişken: 5 yıllık DİBS faiz oranı (i_5Yt) (Örneklem: Nisan 2006-Mayıs 2016) 

 
(1) (2) (3) (4) 

Kısa dönemli faiz (ref) 0,92
(*)

 0,92
(*)

 0,93
(*)

 0,93
(*)

 

 (71,054) (71,504) (72,028) (72,23) 

Enflasyon beklentileri (bek) 
  

0,17 
(***)

 0,16
(***)

 

   (1,83) (1,71) 

Yabancı payı (yp) -0,05
(*)

 -0,05
(*)

 -0,03
(**)

 -0,03
(**)

 

 (-3,11) (-3,17) (-1,97) (-1,98) 

Sabit terim 2,96
(*)

 2,99
(*)

 1,57
(*)

 1,66
(*)

 

Notlar: Dışsal değişken olarak (1) ve (3) numaralı modellerde MOVE; (2) ve (4) numaralı modellerde ise VIX kullanılmıştır. Parantez 
içindeki değerler t-istatistiklerini; *, **, *** işaretleri sırasıyla istatistiksel olarak yüzde 1, 5 ve 10 düzeyinde anlamlı bulunan katsayıları 
göstermektedir. 

 

Tablo 3: Uzun Dönem Faiz Denklemi: Kısa Dönem Dinamiği 

Bağımlı değişken: 5 yıllık DİBS faiz oranının değişimi (Δi_5Yt) (Örneklem: Nisan 2006-Mayıs 2016) 

 

(1) (2) (3) (4) 

Hata düzeltme katsayısı (α) -0,51
(*)

 -0,54
(*)

 -0,49
(*)

 -0,52
(*)

 

(-8,815) (-9,541) (-7,931) (-8,619) 

Uzun dönemli faiz (Δi_5yt-1) 0,21
(*)

 0,2
(*)

 0,22
(*)

 0,21
(*)

 

(3,010) (2,897)  (2,849) (2,748) 

Kısa dönemli faiz (Δreft-1) 0,06 0,06 0,05 0,05 

(0,765)  (0,799) (0,632) (0,661) 

Enflasyon beklentileri (Δbekt-1)  
 -0,008 -0,024 

 
 (-0,025) (-0,072) 

Yabancı payı(Δypt-1) 
-0,21

(*)
 -0,22

(*)
 -0,20

(*)
 -0,22

(*)
 

(-2,957) (-3,247) (-2,867) (-3,148) 

Kısa dönem faiz farkı (sspread) 
0,31

(*)
 0,29

(*)
 0,28

(*)
 0,27

(*)
 

(4,142) (3,970) (3,779) (3,546) 

Uzun dönem faiz farkı (lspread) 
0,36

(*)
 0,38

(*)
 0,37

(*)
 0,39

(*)
 

(5,079) (5,407) (4,818) (5,196) 

MOVE (Δlog(move)) 
1,40

(*)
  1,43

(*)
  

(3,500)  (3,549)  

VIX (Δlog(vix)) 
 1,09

(*)
  1,02

(*)
 

 (3,953)  (3,617) 

R
2   0,594 0,605 0,579 0,583 

Notlar: Parantez içindeki değerler t-istatistiklerini; *, **, *** işaretleri sırasıyla istatistiksel olarak yüzde 1, 5 ve 10 düzeyinde anlamlı bulunan 

katsayıları göstermektedir. “Δ” ilgili değişkenin aylık değişimini, “log” is doğal logaritmasının kullanıldığını ifade etmektedir. 
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Tahmin Sonuçlarının Dayanıklılığı (Robustness) 

Bu çalışmadaki analizlerde, yazında da sıkça kullanıldığı üzere vade yapısı modeli esas 

alınmıştır. Ancak küçük açık bir ekonomi olan Türkiye’de uzun dönemli faizlerin, yurt dışı 

faizlerinden etkilenme ihtimalinin de dikkate alınması önem taşımaktadır. Bu amaçla önceki 

denklemlere 5 yıllık ABD hazine tahvili faiz oranı (i*) da eklenerek analizler tekrarlanmıştır. 

ABD faizinin dışsal olarak belirlendiği ve yurt içi değişkenlerin bu faizi etkileme gücü olmadığı 

için i* değişkeni uzun dönem dinamiğinde yer almayıp yalnızca kısa dönem dinamiğine dahil 

edilmiştir. Analizlerin dayanıklılığının sınanması adına aşağıdaki denklemler tahmin 

edilmiştir: 

Uzun dönem dinamiği: 

      𝑖_5𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝛽1 ∗ 𝑟𝑒𝑓𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑦𝑝𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑏𝑒𝑘𝑡 + 𝜀𝑡 

Kısa dönem dinamiği: 

∆𝑖_5𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝜷𝟎 ∗ ∆𝒊𝒕
∗ + 𝛽1 ∗ ∆𝑟𝑒𝑓𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑠𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑙𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡 + 𝛽4 ∗ ∆𝑦𝑝𝑡 + 𝛽4 ∗ ∆log (𝑚𝑜𝑣𝑒)𝑡 + 𝛽5 ∗ ∆𝑏𝑒𝑘𝑡

+ 𝛽6𝜀𝑡−1 + 𝑢𝑡 

Tablo 4. Uzun Dönem Yurt Dışı Faizinin Etkisinin Ölçülmesi 

Örneklem: Nisan 2006-Mayıs 2016 

Uzun Dönem Dinamiği Kısa Dönem Dinamiği 

 ref  bek  yp Δi*  Δi_5y Δref Δbek Δyp sspread lspread Δlog(move) 

0,93
(*)

 0,18 
(***)

 -0,03
(**)

 0,30 0,24
(*)

 0,06 -0,04 -0,20
(*)

 0,27
(*)

 0,36
(*)

 1,41
(*)

 

(71,003) (1,88) (-1,98) (1,636) (3,107) (0,722) (-0,117) (-2,824) (3,643) (4,760) (3,495) 

  
                    R2                         0,599 

Notlar: Parantez içindeki değerler t-istatistiklerini; *, **, *** işaretleri sırasıyla istatistiksel olarak yüzde 1, 5 ve 10 düzeyinde anlamlı 

bulunan katsayıları göstermektedir. “Δ” ilgili değişkenin aylık değişimini, “log” is doğal logaritmasının kullanıldığını ifade etmektedir. 

5 yıllık ABD hazine tahvili faiz oranı eklendiğinde sonuçlar, Tablo 2 ve 3’te sunulan 

tahminlerden belirgin bir değişim göstermemektedir (Tablo 4). Yabancı payının uzun dönemli 

faizler üzerindeki etkisini ölçen katsayıların uzun dönem için -0,03; kısa dönem için -0,20 

olarak tahmin edilmesi bu katsayıların oldukça dayanıklı (robust) olduğunu göstermektedir. 

ABD faizi için bulunan katsayının işareti beklendiği gibi pozitif çıkmakla beraber istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır.10 Bunun nedeninin, yabancı payı değişkeninin bu faizin etkisini 

de içermesi olduğu düşünülmektedir.  

  

                                                 
10

 Bu katsayının t-istatistiğinin yüzde 10 anlamlılık sınırına oldukça yakın bir değerde olduğu göz önüne alındığında bu katsayıya 
ihtiyatlı yaklaşılması gerektiği not edilmelidir.  
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Borçlanma Faiz Oranının Oynaklığı Üzerine Bulgular 

Uzun dönemli faizlerin, günlük frekansta verileri kullanılarak, aylık bazda standart 

sapmaları hesaplanmıştır. Tarihsel olarak hesaplanan bu standart sapmanın açıklayıcı 

değişkenleri olarak yabancı payı, küresel belirsizlik ölçütü MOVE ile yurt içi tahvil-bono 

piyasalarındaki belirsizliği ölçmesi açısından CDS’nin (yine günlük veriler kullanılarak aylık 

bazda hesaplanan) standart sapması kullanılmıştır. Buna ek olarak, ima edilen USD/TL kur 

oynaklığı da açıklayıcı değişkenler arasında yer almaktadır. Hesaplanan uzun dönem faiz 

oynaklığı serisi, gerek histogramı (yüksek çarpıklık ve basıklık) gerekse serinin diğer 

özellikleri göz önüne alınarak GARCH(1,1) olarak modellenmiştir.  

Tahmin sonuçları Tablo 5’te sunulmaktadır. Yabancı yatırımcıların payı ile uzun dönem 

faiz oranının oynaklığı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmaktadır. Bu bulgu, 

yazında yabancı yatırımcı payındaki artışın uzun vadeli faizin seviyesini düşürerek olumlu 

etki yaratsa da oynaklığını arttırarak olumsuz bir etki yaratabildiği şeklinde 

yorumlanmaktadır. Bir başka deyişle, yabancı payındaki artış, faizlerdeki oynaklığı artırmak 

suretiyle tüketim ve yatırım kararlarında belirsizlik yaratmakta; ekonominin kırılganlığını 

artırarak olumsuz bir etki doğurmaktadır. Yabancı payına ek olarak 5 yıllık faizin oynaklığı 

üzerinde hem küresel hem de yurt içi belirsizliklerin beklenildiği gibi pozitif etkisi olduğu 

görülmektedir. Uzun dönem faizini açıklamada ima edilen kur oynaklığının istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Nitekim bu değişkeni çıkarıp tahminler yinelendiğinde diğer 

katsayılarda belirgin bir değişim görülmemiştir. Oynaklık ile ilgili bu bulgular yazınla tutarlı 

olmakla birlikte, oynaklık ölçütünün tarihsel verilerin standart sapması kullanılarak 

oluşturulması nedeniyle sonuçlara temkinli yaklaşılması gerektiği not edilmelidir. 

Tablo 5: Yabancı Yatırımcı Payının Uzun Dönem Faiz Oranının Oynaklığına Etkisi 

Bağımlı değişken: 5 yıllık DİBS faiz oranının oynaklığı 

Seviye Denklemi Varyans Denklemi 

Yabancı payı 0,0124
(*)

 Sabit terim 0,0005
(*)

 

MOVE 0,0020
(*)

 RESID(-1)^2 -0,0745
(*)

 
CDS  0,0088

(*)
 GARCH(-1) 1,0300

(*)
 

Döviz Kur Oynaklığı 0,0050   

Sabit terim -0,3313
(*)

 
  

R
2
   0,415 

 

  

*, **, *** işaretleri sırasıyla istatistiksel olarak yüzde 1, 5 ve 10 düzeyinde anlamlı bulunan katsayıları göstermektedir.
 

ABD ve Euro bölgesi için yapılan çalışmaların çoğunda yabancı payı ve oynaklık 

arasında pozitif ilişki bulunurken, Peiris (2010) Türkiye için bu ilişkinin negatif yönde 

olduğunu bulmaktadır. Peiris (2010) ile bu çalışmanın ayrışmasında farklı örneklem dönemi 

ve modelleme yöntemi kullanılmasının etkisi olduğu düşünülmektedir. Kullanılan veri setinde, 

Peiris (2010)’in aksine yabancı payının tarihsel olarak en yüksek olduğu dönemler de 

kapsanmakta olup pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmektedir.  
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4. Sonuç 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yabancı payının uzun dönem faiz oranının seviyesi ve 

oynaklığı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Yapılan analizler, Türkiye’de yabancı payının 

uzun dönem faiz oranının hem seviyesi hem de oynaklığı üzerinde etkili olduğunu 

göstermektedir. Buna göre yabancı payında 1 puanlık bir artış (azalış) olduğunda uzun 

dönemli faizlerin seviyesi 3 ile 5 baz puan arasında düşmekte (artmakta), oynaklığı ise 

yükselmektedir. Yabancı yatırımcı payının artmasıyla düşen uzun dönemli faiz seviyesi 

ekonomiye olumlu katkılar sunarken faiz oynaklığındaki artış yurt içi piyasanın risk 

algılamalarındaki değişime daha hassas olmasına yol açmaktadır. Kısa dönemde ise 

yabancı payının 1 puan azalması uzun dönem faizlerin 20 baz puan artmasına neden 

olmaktadır. Bu sonuçlar, iç borç stoku içerisinde artan yabancı payının kalıcı olması ve 

bundan elde edilen faydanın sürdürülmesi için maliye ve para politikasının güvenirliğinin 

devam ettirilmesinin önemli olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, belirsizlikler karşısında 

ekonominin kırılganlığını azaltmak adına, borç yönetiminin geliştireceği ihtiyati likidite 

yaratma gibi politikaların da önem taşıdığına işaret etmektedir.  
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