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Sistemin Fonlama İhtiyacı Bileşenleri ve Türk Lirası Kredi İlişkisi* 
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In this note, we analyze how changes in the essential components of the banking 

system’s liquidity need affect Turkish Lira denominated consumer and 

commercial loans. Our findings indicate that an increase in the banking system’s liquidity need, in 

excess of reserve requirements, may affect the composition of the total loans by leading to a 

decrease in consumer loans while keeping commercial loans intact.  

 

Bu notla, bankacılık sistemi Türk Lirası (TL) fonlama ihtiyacı ana kalemlerindeki 

gelişmelerin, TL tüketici ve ticari kredi değişimlerine ne şekilde etki ettiği 

değerlendirilmektedir. Bulgular, sistemin fonlama ihtiyacında TL zorunlu karşılık tutarı dışında 

gerçekleşen artışların TL tüketici kredilerini azaltırken TL ticari kredileri değiştirmeyerek kredi 

kompozisyonunu etkileyebileceğine işaret etmektedir.  

 

 

 

* Değerli katkılarından dolayı Erdem Başçı, Koray Alper, Dilek Koçyiğit ve çalışmanın hakemlerine teşekkür ederiz. 
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Giriş 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), küresel kriz sonrasında oynaklığı ve tutarı 

artan sermaye hareketlerinin yurt içi kredi hacmi ve cari denge üzerindeki olumsuz etkilerini 

sınırlayabilmek amacıyla 2010 yılı son çeyreğinden itibaren yeni bir para politikası 

uygulamaya başlamıştır. Bu çerçevede faiz koridoru, Merkez Bankası likidite politikasının da 

yardımıyla fiyat istikrarının yanında finansal istikrara da destek verecek şekilde makro ihtiyati 

bir araç olarak yoğun bir şekilde kullanılmıştır.  

Bu notun kapsamında yeni para politikası çerçevesinin, TL tüketici ve ticari kredi değişimi 

ayrışmasına yaptığı katkı açısından değerli bir araç olup olmadığı değerlendirilecektir. 

Değerli bir araç olma özelliği, bankaların tüketici kredisi değil de ticari kredi vermeye 

yönlendirilmesi ile mal ve hizmet talebi yerine arzına destek verilerek fiyat istikrarının yanında 

iç ve dış dengeye katkı yapılmasını ifade etmektedir (TCMB, 2013). Bu amaçla not, yeni para 

politikası çerçevesinde bir politika aracı olarak önemi artan TL zorunlu karşılık (ZK) tutarı ve 

sistemin fonlama ihtiyacında (SFİ) TL ZK hariç gelişmelerin iki ayrı kredi türüne yansımalarını 

analiz etmektedir.  

TCMB, fiyat istikrarını tesis etmede her ne kadar enflasyon hedeflemesi rejimini kullansa 

da uyguladığı faiz koridoru yaklaşımı ile para piyasası faizlerini dönem dönem politika 

faizinden bilinçli olarak ayrıştırabilmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için kullanılan yöntem ise 

yapılan Türk lirası fonlamanın miktar ve kompozisyonunu ayarlamak şeklinde olmaktadır. 

Fonlamanın miktar ve kompozisyondaki değişiklikler ise literatürde bahsedilen geleneksel 

kanalların dışında nitel bir etkide daha bulunmaktadır. Buna göre, SFİ artışları bankacılık 

kesimi toplam yükümlülükleri içindeki payının değişimi yoluyla ortaya çıkan nicel sıkılaşmaya 

ek nitel bir sıkılaşmaya neden olabilecektir. Vadesi mevduata göre daha kısa bir kalem olan 

SFİ’nin bilanço içindeki payının artması bankacılık kesiminin aktif-pasif vade uyumsuzluğu 

kaynaklı maruz kaldığı faiz riskini artıracak ve bankalara faiz kanalı yoluyla katlanılan 

maliyetin yanında ek bir korunma maliyeti doğurabilecektir. Kredi hacmi değişiminin 

katlanılan bu maliyetin müşteriye yansıtılması yoluyla etkilenebileceği değerlendirilmektedir.    

Bulgular sistemin fonlama ihtiyacında ZK kaynaklı artışların TL krediler üzerinde anlamlı 

bir etkisi olmazken, TL ZK tutarı dışında gerçekleşen artışların TL tüketici ve ticari krediler 

üzerinde farklı etkilerde bulunarak kredi kompozisyonunu etkileyebileceğine işaret 

etmektedir. Çalışmanın kapsamında kullanılan zaman serisi analizleri SFİ-ZK artışlarının TL 

tüketici kredilerini düşürücü etki yaparken TL ticari kredilerde değişikliğe sebep 

olmayabileceğini ampirik olarak ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan bu sonucun tüketici ve 

ticari kredilerin gerek vade gerekse yapısal farklılaşmasından kaynaklanabileceği 
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değerlendirilmektedir. Gecelik vadede bile açılabilen ve rotatif yapıda olan TL ticari kredilerin 

tüketici kredilerine göre daha az faiz riski taşıması ayrışmaya neden olabilecek ilk etken 

olarak akla gelmektedir. Diğer önemli bir husus ise kredi talebinin faiz esnekliğinin ticari 

kredilerde daha düşük olmasıdır. Düşük faiz esnekliği nedeniyle ticari kredilerin likidite 

politikası ile sağlanan faiz artışlarına miktarsal olarak daha az tepki verebileceği 

değerlendirilmektedir.  

Çalışmanın ilk bölümünde çalışmayla ilgili literatür sunulmakta, ikinci bölümde sistemin 

fonlama ihtiyacı kavramı tanıtılmakta, üçüncü bölümde model ile ampirik bulgular 

paylaşılmakta ve son bölümde sonuçlar sunulmaktadır. 

1. Literatür Taraması 

Bilindiği gibi, alınan para politikası kararlarının önce piyasa faizlerine sonra da (ekonomik 

aktivite üzerinden) istihdam ve GSYİH gibi reel değişkenlere aktarımı parasal aktarım 

kanalının işlemesi ile gerçekleşmektedir. Enflasyon hedeflemesi çerçevesini kullanan merkez 

bankaları para piyasalarında geçerli olacak faiz seviyesini (politika faizi) aldıkları kararlar 

sonrası ilan eder ve ilan edilen faiz seviyesinin para piyasasında açık piyasa işlemleri yoluyla 

etkin olmasını sağlarlar. Sermayenin kısa vadeli nominal maliyetini değiştiren merkez 

bankaları reel değişkenler üzerinde ekonomideki reel faiz seviyesini etkileyebildikleri ölçüde 

faiz oranı kanalıyla doğrudan etkili olurlar1.  

Öte yandan para piyasası faizlerini para politikasının gerektirdiği yön ve düzeyde 

yönlendirebilmek amacıyla yapılan açık piyasa işlemleri bankaların ekonomideki aktörlere 

sağlayabilecekleri fon miktarını belirlemesi yönüyle de para politikası aktarımında ek olarak 

kredi kanalı üzerinden etkili olabilmektedir. Bu kanalın etkin bir şekilde işleyebilmesi için 

bankaların azalan Merkez Bankası TL fonlamasının yerini alacak alternatif bir borçlanma 

aracı bulamamaları2, ekonomideki banka dışı bireylerin ise TL cinsi banka kredilerine ikame 

olacak borçlanma imkânlarına erişemiyor olması gerekmektedir3.  

Banka borç verme kanalı yaklaşımında bankalar bilanço farklılıklarının (sermaye oranı, 

likidite oranı, banka büyüklüğü, bankacılık modeli vb.)  sebep olduğu finansal katılıklardan 

dolayı azalan Merkez Bankası TL fonlamasını ikame etmede aynı derecede 

etkilenmemektedirler. Literatür, sıkılaştırıcı para politikası altında likidite pozisyonu bağlayıcı 

                                                 
1 Mishkin (1996).  
2 Banka borç verme kanalı için bkz. Bernanke ve Blinder (1988). 
3
 Bilanço kanalı için bkz. Bernanke ve diğerleri (1996), Kiyotaki ve Moore (1997). 
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olan bankaların (alternatif borçlanma araçlarına erişimlerinin de sınırlı olması halinde) likidite 

pozisyonu daha rahat olan bankalara göre daha çok etkilenebileceğini ortaya koymaktadır4.  

TCMB bünyesinde yapılan çalışmalar, yeni para politikası çerçevesinin reel efektif döviz 

kurunun yanında kredi hacmi gelişimine de etki ederek hedeflenen makro ihtiyati amaçlara 

hizmet ettiğini ortaya koymaktadır5. Binici ve diğerleri (2013) asimetrik faiz koridorunun uygun 

likidite politikası ile kullanıldığında kredi-mevduat faiz farkını etkilemek suretiyle bankaların 

yeni kredi açma iştahını etkileyebilme potansiyeli taşıdığını ampirik bulgularla ortaya 

koymuştur. Oduncu ve diğerleri (2013) ise yeni para politikası uygulamasının kredi hacmi 

büyümesi oynaklığını önemli ölçüde düşürdüğünü göstermiştir.  

2. Sistemin Fonlama İhtiyacı 

Alt bileşenlerinin ne şekilde kredi hacmine etki edeceğini anlamak için öncelikle SFİ’nin 

nasıl oluştuğu ve nelerden etkilendiği irdelenmelidir. SFİ göstergesi olarak Net APİ değeri 

kullanılmaktadır6. Kullanılan Net APİ tutarı TCMB’nin repo ve depo yoluyla yaptığı ve vadesi 

gelmemiş tüm Türk lirası fonlamalarından yine vadesi gelmemiş Türk lirası sterilizasyon 

tutarının düşülmesi yoluyla elde edilmektedir. Sistemin fonlama ihtiyacının pozitif olması 

bankacılık sisteminin o güne nette Türk lirası likidite ihtiyacı ile başladığına işaret etmektedir.  

SFİ’nin temel belirleyicilerini anlayabilmek adına Merkez Bankası analitik bilançosu ve 

bankacılık kesimi bilançosunun incelenmesi faydalı olacaktır (Tablo 1).   

 
Tablo  1: Sistemin Fonlama İhtiyacının Olu şumu  
 
 
 
 
 
 
 
 

����: Merkez Bankası döviz rezervi.                                   	������: Merkez bankası portföyündeki TL cinsi devlet iç b orçlanma senetleri. 	
SFİ: Net Açık Piyasa İşlemleri.                                                Dol. Para: Dola şımdaki Para. 
�	
��

� : Merkez Bankasında tutulan kamu mevduatı           ���: Bankacılık sisteminin tuttu ğu yabancı para.  	
Kredi: Bankacılık kesimince açılan toplam krediler.           	�	
��: Bankacılık kesiminde tutulan hanehalkı mevduatı 	
�	
�

�: Bankacılık kesiminde tutulan kamu mevduatı         Rezerv: Bankaların Merkez Bankası nezdinde tuttu ğu rezervlerdir.    
�����: Bankacılık sisteminin tuttu ğu TL cinsi devlet iç borçlanma senetleri. 	

                                                 
4 Alper ve diğerleri (2012). 
5 Yeni para politikası çerçevesinin döviz kuru gelişimi üzerine etkisi konusunda kapsamlı bir literatür taraması için Oduncu ve diğerleri (2013) 
çalışmasına bakılabilir. 
6 Net API zaman serisine www.tcmb.gov.tr adresinden ‘Veriler’, ‘Piyasa Verileri’ ve ‘TCMB Net Fonlaması’ bağlantıları takip edilerek 
ulaşılabilmektedir.  

Merkez Bankası Bankacılık Sistemi 

����
 

������
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� 	
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Rezerv 

���
 

�����
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Rezerv 

�	
��	

�	
�
�	
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Merkez Bankası Bilançosu: Merkez Bankası bilançosunun varlık tarafı temel olarak tuttuğu 

döviz rezervi, devlet iç borçlanma senetleri ve gerçekleştirmiş olduğu açık piyasa 

işlemlerinden oluşmaktadır. Yükümlülük tarafı ise dolaşımdaki para, bankacılık kesimi 

rezervleri ve kamu mevduatını içermektedir. 

				��� � ������ � �İ � ���. ���� � �� ��! �"�!��
#              (1)                               

 
Bankacılık Kesimi Bilançosu: Bankacılık kesimi aktif tarafında döviz varlıkları, devlet iç 

borçlanma senetleri,  Merkez Bankası’nda tutulan rezervler ve krediler yer almaktadır. 

Yükümlülük tarafı ise hane halkı ve kamu kesimi mevduatları ile net açık piyasa 

işlemlerinden oluşmaktadır7. 
 
				�� � ����� � $��%& � �� ��! � "�!'' �"�!�# � �İ         (2)                                                
 

SFİ’yi ifade eden Net APİ’nin alacağı değer Merkez Bankası bilançosunun aktif ve pasif 

tarafına göre iki şekilde belirlenebilmektedir; 

 
i. 	���	ve ������ sabit iken denklem (1)’de yer alan yükümlülük kalemlerindeki artış Net 

APİ’yi artırmaktadır.  

Kendilerine yatırılan mevduatın tamamına yakınını döviz varlığı alımında, kredi vermede 

veya menkul kıymet alımında değerlendiren bankalar tesis etmeleri gereken ZK tutarını genel 

olarak açık piyasa işlemleri yoluyla Merkez Bankası’ndan sağlamaktadırlar. Dolayısıyla Net 

APİ temel olarak bankaların tutmaları gereken TL ZK’dan kaynaklanmaktadır. Bu denklem 

(1)’de ‘Rezerv’ ifadesiyle belirtilmiştir8.  

 
Grafik 1: Sistemin Fonlama İhtiyacı ve Alt Bile şenleri  

 

 
Kaynak:TCMB 

                                                 
7 Daha sade bir gösterim adına bilançonun her iki yanında da yer alan bankalar arası borçlanma tutarı gösterilmemiştir.  
8 Rezervler zorunlu karşılıklar ve bankaların serbest rezervlerinin toplamını ifade etmektedir. Mevcut durumda sistemde likidite açığı olduğundan 
not kapsamında Rezerv ve TL ZK ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmıştır. 
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Öte yandan, Merkez Bankası’nda tutulan kamu mevduatındaki değişimler ("�!��
# ) ve 

dolaşımdaki paranın artış/azalışları (Dol.Para) gibi doğrudan Merkez Bankası tarafından 

belirlenmeyen otonom faktörler de SFİ üzerinde etkili olmaktadır. Otonom kalemlerin net 

etkisi dönem dönem pozitif veya negatif değerler alabilmekle birlikte SFİ genel olarak TL 

olarak tesis edilecek ZK tutarı etrafında salınmaktadır (Grafik 1). 
 
ii. Denklem (1)’in yükümlülük tarafı sabit iken varlık tarafında yer alan 	���ve ������  

kalemlerindeki azalış da Net APİ’yi artırmaktadır.  

Dolayısıyla, tesis edilmesi gereken TL ZK tutarı ve otonom kalemlerin dışında SFİ 

üzerinde etkili olan bir başka kalem ise Merkez Bankası’nın döviz alım/satımı ile TL cinsi 

Devlet İç Borçlanma Senetleri alım/satımları olmaktadır. Merkez Bankası’nın ihtiyarı ile 

hareket eden bu kalem SFİ’yi açık piyasa işlemlerinden farklı olarak belirli bir vadede değil, 

(işlem tersine çevrilmediği müddetçe) kalıcı bir şekilde etkilemektedir. SFİ oluşumu temel 

olarak Merkez Bankası bilançosundan takip edilebilirken, kredi gelişimi ve SFİ ilişkisini takip 

edebilmek için bankacılık kesimi bilançosunu incelemek faydalı olacaktır. Bu amaçla 

denklem (2) aşağıdaki şekilde yazılabilir; 

 
		(�� � �����) � $��%& � "�!%*�+ � (�� − �� ��!)    (3)                                                      

Mevcut enflasyon hedeflemesi çerçevesinde bankacılık kesiminin geçerli faiz oranı 

üzerinden Merkez Bankası’ndan teminatları karşılığında sınırsız borçlanabilmeleri nedeniyle 

Rezerv kalemindeki değişimlerin SFİ’ye yansıyacağı düşünülebilir. Dolayısıyla, denklem 

(3)’ün sağ tarafında yer alan SFİ-Rezerv farkının (i maddesinde de değinildiği üzere) temel 

olarak otonom kalemlerdeki değişimler veya Merkez Bankası ihtiyarı ile hareket edeceği 

değerlendirilebilir9.  

Öte yandan, denklem (3) nedensellik belirtmediği için SFİ-Rezerv farkındaki bir artışın 

kredi seviyesinde artışa neden olacağı da değerlendirilmemelidir. Öncelikle SFİ’nin kaydi 

para oluşumunda bir sebep değil sonuç olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Şöyle ki; 

bankacılık kesiminin açtığı her yeni TL kredi yine bankacılık sistemi içinde TL mevduata 

dönüşmekte, bu da zorunlu karşılık oranına bağlı olarak Merkez Bankası’nda tutulması 

gereken rezerv seviyesine, oradan da SFİ’ye yansımaktadır. Dolayısıyla Merkez 

Bankası’ndan yapılan her yeni fonlama kredi gelişimine değil, tam tersi kredi hacmi gelişimi 

                                                 
9 Dikkat edileceği üzere tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarı açık piyasa işlemleri ile karşılandığı sürece TL ZK oranları veya Rezerv 
Opsiyon Mekanizması (ROM) kullanımındaki değişimler SFİ-Rezerv farkına yansımayacaktır. 
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SFİ’de artışa neden olmaktadır 10 . SFİ-Rezerv farkında temelde SFİ değişimlerinin etkili 

olduğu değerlendirildiğinde, SFİ artışlarının bankalara (faiz kanalı yoluyla katlanılan maliyetin 

yanında) yukarıda detayları paylaşılan nitel sıkılaşma kanalıyla aktarılabileceği 

değerlendirilmektedir11.  

3. Model ve Ampirik Bulgular 

TL zorunlu karşılık oranlarının ve buna bağlı olarak fonlama politikasının 2011 yılı 

başlarından itibaren faiz koridoru içerisinde aktif bir şekilde kullanılmasından dolayı 

çalışmada kullanılan veriler Ocak 2011 – Kasım 2013 tarihini kapsamaktadır. Anılan 

dönemde sistemde oluşan likidite ihtiyacı alt bileşenlerinin TL tüketici ve TL ticari kredilere ne 

şekilde aktarıldığının analizi haftalık verilere dayanan basit ve yapısal VAR (SVAR) 

analizlerinden elde edilen etki-tepki fonksiyonları ile yapılmıştır.  

Çalışmada kullanılan kredi ve mevduat verileri Cuma günleri itibarıyla haftalık stok 

değerleri ifade etmektedir. Buna paralel olarak SFİ değişkeni Cuma günleri itibarıyla stok 

likidite açığını, ZK değişkeni ise ilgili dönem içerisinde TL olarak tesis edilen ortalama zorunlu 

karşılık tutarını ifade etmektedir. Kur değişkeni ise eşit ağırlıklı ABD doları ve Euro’dan 

oluşan sepetin Cuma günleri itibarıyla haftalık ortalamasını ifade etmektedir12.  

Tüketici Kredileri 

Fonlama ihtiyacı alt bileşenleri ile TL tüketici krediler arasındaki ilişkinin ortaya konulması 

amacıyla, SFİ alt kalemleri ile krediler arasında içsel değişken vektörü Y. 	� 	 /SFİ −
ZK,mevduatlar, ZK, kur, tüketici	kredisiC  olan basit VAR analizi yapılmıştır. İhmal edilmiş 

değişken problemine maruz kalmamak amacıyla açılan kredilerin ve zorunlu karşılık 

kalemlerinin önemli bir belirleyicisi olan mevduat değişkeni modele dâhil edilmiştir. Ayrıca, 

SFİ-ZK değişkeninin özellikle döviz satımları ile arttığı, Merkez Bankası döviz satışlarının ise 

kurda oynaklığın arttığı ve ekonomide güven kaybının yaşandığı dönemlere denk geldiği 

düşünüldüğünde döviz satım dönemlerinde iç talep üzerinde oluşan olumsuz etkiyi temsil 

edeceği düşünülen kur değişkeni de içsel olarak modele eklenmiştir.  

Modelden çıkan etki-tepki fonksiyonlarına göre SFİ-ZK değişkenindeki bir artış tüketici 

kredileri üzerinde azaltıcı etkide bulunurken ZK değişkenindeki artışların tüketici kredileri 

                                                 
10 

Bankaların kendi ihtiyarlarıyla Merkez Bankası’ndan yapılan fonlamalarını artırarak daha fazla kredi verebilecekleri düşünülebilecek olsa da, 
vadesi mevduatlara göre oldukça kısa olan Merkez Bankası fonlamasına dayanarak uzun vadeli kredi verilmesinin kalıcı ve sürdürülebilir bir kredi 
artışına neden olmayacağı değerlendirilmektedir. 
11 

Mevduat artışlarına paralel gerçekleşen içsel rezerv artışlarında SFİ’nin toplam yükümlülük içindeki payı değişmediğinden bahsi geçen ek nitel 
sıkılaştırma kanalının çalışmadığına dikkat edilmelidir.  
12 Kullanılan verilerin tamamı TCMB’den elde edilmiştir. Birinci seviyeden durağan olan serilerin aralarında eşbütünleşme olmasından dolayı 
seviyeler üzerinden VAR analizi yapılmıştır. 
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geçici de olsa artırdığı gözlenmektedir (Grafik 2a ve 2b). Modelin sonuçlarında ZK 

değişkeninin beklenenin aksine tüketici kredilerini artırıcı yönde etkisinin olması basit VAR 

analizinde kullanılan ve herhangi bir önsel bilgiye dayanmayan Cholesky ayrıştırmasının 

doğruluğu hakkında şüphe uyandırmaktadır. 

 

Grafik 2: TL Tüketici Kredisi Etki-Tepki Fonksiyonl arı  
a-) Tüketici Kredisinin SF İ-ZK değişkenine tepkisi- VAR   b-) Tüketici Kredisinin ZK de ğişkenine tepkisi- VAR  

 

Kaynak: TCMB  
Not: Grafikler 01/01/2011-01/11/2013 dönemi için tüketici kredisinin SFİ-ZK ve ZK da meydana gelen bir birimlik azalışa verdiği tepkileri 
göstermektedir. Tepki fonksiyonları y= [sfi-zk,mevduat,zk,tüketici kredisi,kur] içsel değişken vektörünü içeren VAR modelinden elde edilmiştir. 
Optimum gecikme uzunluğu 3 olarak alınmıştır. Grafiklerdeki düz mavi çizgiler şoka verilen tepkileri gösterirken, kesikli kırmızı çizgiler % 95 
anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 Modeldeki şokların yanlış tanımlanmış olabileceği ihtimaliyle yapısal şokların teorik 

önbilgi ile belirlendiği bir SVAR modeli yardımıyla analiz tekrarlanmıştır. Buna göre yapısal 

VAR modelindeki şoklar ile indirgenmiş VAR modeli hata terimleri arasında aşağıdaki gibi bir 

ilişki olduğu varsayılmıştır; 
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Buna göre denklemin sol tarafında; esfi-zk SFİ-ZK şokunu, emevduat mevduat şokunu, ezk 

zorunlu karşılık şokunu, ekredi tüketici kredisi şokunu ve ekur kur şokunu temsil etmektedir. 

Aynı şekilde en sağda yer alan usfi-zk, umevduat, uzk, ukredi ve ukur de indirgenmiş VAR hata 

terimlerini ifade etmektedir. Yapısal şoklar ile indirgenmiş VAR hata terimleri arasındaki 

ilişkiyi gösteren matrisin ilk satırından da görüldüğü üzere SFİ-ZK’nin diğer içsel 

değişkenlerden eşanlı olarak etkilenmediği varsayılmıştır13 . Açılan her yeni kredi anında 

                                                 
13 Döviz kuru seviyesine gelecek bir şoka aynı hafta içerisinde Merkez Bankası’nın döviz satışı ile tepki vermediği varsayılmıştır.   
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mevduata dönüşeceğinden mevduatın eşanlı olarak kredilere gelen bir şoktan etkilendiği 

varsayılarak a24_ 0 alınmıştır. Ayrıca bankaların tesis etmesi gereken TL ZK tutarına karşılık 

ROM kapsamında döviz olarak getirdikleri kısmın TL karşılığının (% 60’lık imkânın 

tamamının kullanılmamasından dolayı) kurun seviyesine göre değişebilecek olması 

nedeniyle kurun ZK değişkenini eşanlı etkilediği düşünülerek a35 _ 0  alınmıştır. Tüketici 

kredilerinin değişkenlerden eşanlı olarak etkilendiği kabul edilmiştir. Son olarak, döviz 

kurunun Merkez Bankası döviz alım/satımlarını yansıtır şekilde SFİ-ZK’dan eşanlı olarak 

etkilendiği varsayılarak a51_ 0 alınmıştır. 

Bu kısıtlamalar altında SVAR modeli tahmin edildiğinde elde edilen sonuçların basit VAR 

modelinden ZK değişkeninin istatistiki olarak anlamsız çıkması yönüyle ayrıştığı 

görülmektedir (Grafik 3a ve 3b) 14. TL ZK tutarındaki değişikliklerin beklentilerin aksine TL 

tüketici kredileri üzerinde etkili olmamasının zorunlu karşılıklarda dışsal olarak meydana 

gelen artışların mevduat faizlerini düşürücü etkide bulunmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir 15 . Şöyle ki; zorunlu karşılık oranlarındaki bir artış mevduatın maliyetini 

artırmakta, banka da maliyetteki bu artışı faiz esnekliği düşük olan müşterisine daha az 

mevduat faizi önererek karşılayabilmektedir. Mevduat faizlerinde meydana gelen bu azalışın, 

zorunlu karşılık oranlarının tüketici kredi faizleri üzerindeki arttırıcı (kredi hacmi üzerindeki 

azaltıcı) etkisini sınırlayabileceği değerlendirilmektedir.  

  

Grafik 3: TL Tüketici Kredisi Etki-Tepki Fonksiyonl arı  
a-) Tüketici Kredisinin SF İ-ZK değişkenine tepkisi- SVAR   

 

b-) Tüketici Kredisinin ZK de ğişkenine tepkisi- SVAR  

 
Kaynak: TCMB  
Not: Grafikler 01/01/2011-01/11/2013 dönemi için tüketici kredilerinin SFİ-ZK ve ZK da meydana gelen bir birimlik azalışa verdiği tepkileri 
göstermektedir. Tepki fonksiyonları y= [sfi-zk,mevduat,zk,tüketici kredisi,kur] içsel değişken vektörünü içeren yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatılan 
kısıtlamalar altında tahmin edilen SVAR modelinden elde edilmiştir. Optimum gecikme uzunluğu 3 olarak alınmıştır. Grafiklerdeki düz mavi çizgiler 
şoka verilen tepkileri gösterirken, kesikli kırmızı çizgiler % 95 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

                                                 
14 SVAR modeli, Amisano ve Giannini (1997) puanlama algoritmasına dayalı en çok olabilirlik yöntemi kullanılarak üç gecikmeli olarak tahmin 
edilmiştir. 
15 Vargas ve diğerleri (2010)’da belirtildiği üzere mevduat faizlerindeki düşüş APİ fonlaması mevduata ne kadar ikame ise o kadar belirgin 
olmaktadır. Türkiye örneğinde mevduatın ortalama vadesinin yurt dışına kıyasla kısa olduğu düşünüldüğünde bu etkinin daha belirgin olacağı 
değerlendirilebilir.  
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Ticari Krediler 

İçsel değişken vektörü S̀ 	� 	 /�İ − a$,b�!%*�+���, a$, c*�, +&d��&	c��%&C olan basit VAR 

analizi bulgularına göre gerek SFİ-ZK değişkeninin gerekse ZK değişkeninin TL ticari krediler 

üzerinde etkisinin bulunmadığı gözlenmektedir (Grafik 4a ve 4b). Bu sonuç, ticari kredilerde 

kurda oynaklığın arttığı ve ekonomide güven kaybının dönemlerde yaşanan azalmanın SFİ-

ZK değişkenindeki artışa atfedilemeyebileceğini ortaya koymaktadır. 

 

Grafik 4: TL Ticari Kredi Etki-Tepki Fonksiyonları  
a-) Ticari Kredinin SF İ-ZK değişkenine tepkisi- VAR   

 

b-) Ticari Kredinin ZK de ğişkenine tepkisi- VAR  
 

 
Kaynak: TCMB  
Not: Grafikler 01/01/2011-01/11/2013 dönemi için ticari kredilerinin SFİ-ZK ve ZK da meydana gelen bir birimlik azalışa verdiği tepkileri 
göstermektedir. Tepki fonksiyonları y= [sfi-zk,mevduat,zk,ticari kredi,kur] içsel değişken vektörünü içeren VAR modelinden elde edilmiştir. 
Optimum gecikme uzunluğu 2 olarak alınmıştır.  Grafiklerdeki düz mavi çizgiler şoka verilen tepkileri gösterirken, kesikli kırmızı çizgiler % 95 
anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Son olarak, tüketici kredileri tahmininde kullanılan kısıtlarla ticari krediler için yeniden 

tahmin edilen SVAR modelinin sonuçlarının da basit VAR analizindekilere benzer çıktığı 

görülmektedir (Grafik 5a ve 5b). Buna göre, SFİ alt kalemlerinin ticari krediler üzerinde 

herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Ticari kredilerin rotatif yapıda olması ve ticari 

kredi talebi faiz esnekliğinin düşük olmasının bahsi geçen sonuçta etkili olabileceği 

düşünülmektedir. 
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Grafik 5: TL Ticari Kredi Etki-Tepki Fonksiyonları  
a-) Ticari Kredinin SF İ-ZK değişkenine tepkisi-SVAR   b-) Ticari Kredinin ZK de ğişkenine tepkisi- SVAR  

 
Kaynak: TCMB  
Not: Grafikler 01/01/2011-01/11/2013 dönemi için ticari kredilerinin SFİ-ZK ve ZK da meydana gelen bir birimlik azalışa verdiği tepkileri 
göstermektedir. Tepki fonksiyonları y= [sfi-zk,mevduat,zk,ticari kredi,kur] içsel değişken vektörünü içeren yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatılan 
kısıtlamalar altında tahmin edilen SVAR modelinden elde edilmiştir. Optimum gecikme uzunluğu 2 olarak alınmıştır.  Grafiklerdeki düz mavi 
çizgiler şoka verilen tepkileri gösterirken, kesikli kırmızı çizgiler % 95 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

4. Sonuç 

Sonuç olarak, sistemin fonlama ihtiyacında TL ZK’daki değişimlerin haricindeki bir artışın 

TL tüketici kredileri üzerinde güçlü ve azaltıcı bir etkisi olurken, TL ZK kaynaklı değişimlerin 

TL tüketici kredileri üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. TL 

ticari krediler söz konusu olduğunda ise (döviz kurundaki değişimin etkisi arındırıldığında) 

gerek TL ZK tutarı gerekse TL ZK hariç SFİ’deki değişimlerin etkisinin istatistiki olarak 

anlamlı olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

Bu bağlamda, Merkez Bankası’nın sistemin fonlama ihtiyacında gerek döviz gerekse 

kıymet satışlarıyla TL ZK’nın ötesinde neden olacağı bir artışın TL tüketici kredi artışını 

kısarken TL ticari kredilere etki etmeyerek bir ayrışmaya sebep olabileceği görülmektedir. Bu 

bağlamda SFİ-ZK farkındaki değişimlerin fiyat istikrarına ve dış dengeye destek veren etkili 

bir araç olarak da değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
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