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Türkiye’de Finansal Çevrimler ve İş Çevrimleri: 

Ne Kadar Farklı, Ne Kadar Bağlantılı?*1     

Mahir Binici Yavuz Selim Hacıhasanoğlu Samet Kütük  

This study investigates characteristics of the business and financial cycles using data from 

three different markets (credit, stock, and exchange rate markets) and also defines stress 

periods of the cycles in the period 1987-2015. The average duration of credit cycles takes longer than business 

cycles’ and high level of synchronization is observed between business and credit cycles. Both business and 

financial cycles go long expansion phases after short contraction periods. The average amplitude of the financial 

cycles is higher than the average amplitude of the business cycles. Moreover, the stress periods in business 

cycles end up in the early phase of expansion while the recovery of credit cycles towards long term trend takes 

significant time after the expansion starts. Stock market index and real effective exchange rate cycles’ stress 

periods occur more frequently but take shorter than those of others.  

Bu çalışmada, 1987-2015 döneminde Türkiye’de iş çevrimlerinin ve finansal çevrimlerin özellikleri üç 

farklı piyasa verisi (kredi, hisse senedi ve döviz kuru) kullanılarak incelenmekte ve stres dönemleri 

ortaya konulmaktadır. Buna göre, Türkiye’de kredilere bağlı finansal çevrimlerin süresi ortalamada iş 

çevrimlerinden daha uzun sürmektedir. Kredi piyasası ve iş çevrimleri arasında pozitif yönlü yüksek ilişki 

bulunmaktadır. Hem iş çevrimleri hem de finansal çevrimler kısa süreli durgunluk dönemlerinin ardından uzun 

süreli büyüme dönemleri yaşamışlardır. Finansal çevrimlerde meydana gelen dalgalanma şiddeti iş çevrimlerinin 

üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, iş çevrimlerinde yaşanan stres dönemleri genellikle büyüme fazına 

girilmesiyle sona ermiş, kredi piyasalarının uzun dönemli eğilimini yakalaması ise büyüme fazına girilmesinden 

ancak belli bir süre sonra mümkün olmuştur. BİST100 ve reel efektif döviz kuru finansal çevrimlerinin stres 

dönemleri ise daha sık gerçekleşmiş, ancak diğer ölçütlere göre daha kısa sürmüştür.  

  

                                                 
*Değerli katkılarından dolayı çalışmanın editörleri ile hakemine teşekkür ederiz. 
 
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 

Ticaret ve sermaye piyasalarının giderek serbestleşmesi, gelişen teknoloji ve artan 

iletişim imkânları hem reel hem de finansal piyasaların küreselleşerek derinleşmesini 

sağlamıştır. Ülkelerin ticaret ve finans kanallarına bağımlılıklarının artması özellikle dışa açık 

gelişmekte olan ülkelerin küresel şoklara daha fazla maruz kalmalarına neden olmuştur. 

Yaşanan gelişmeler ekonomilerin alt sektörlerinin yakından takip edilmesini zorunlu hale 

getirmiştir. Bu doğrultuda, iş çevrimlerinin ve finansal çevrimlerin tespit edilip yönetilmesinin 

önemi de giderek artmaktadır.   

Literatürde iş çevrimlerinin yapısını ulusal ve uluslararası düzeyde inceleyen çok sayıda 

çalışma bulunmakla birlikte, finansal çevrim özelliklerini inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu 

görülmektedir.2 Finansal çevrimlerin özelliklerini anlamak hem politika yapıcılar hem de 

politika yapımına katkı sağlayacak analistler için büyük değer taşımaktadır. Son dönemde 

uygulanması gündemde olan birçok politika önlemi finansal çevrimlerin belirlenmesi ve 

özelliklerinin kavranması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Basel Bankacılık Gözetim ve 

Denetim Komitesi tarafından önerilen çevrim karşıtı ek sermaye uygulaması bunun bir 

örneğini oluşturmaktadır. Ayrıca, politika yapıcısına ön bilgi sağlayacak erken uyarı 

mekanizmalarının geliştirilmesi için çevrimlerin stres dönemlerinin ortaya konulması ve bu 

dönemlerin ortak özelliklerin tespit edilmesi gerekmektedir.  

Pagan (2010) Türkiye’de iş çevrimlerinin dönüm noktalarını belirlemekte ve 1987Ç4-

2010Ç1 arasında altı durgunluk dönemi tanımlamaktadır. Alp ve diğ. (2012) 1987-2009 

döneminde Türkiye’de iş çevrimlerinin istatistiksel özelliklerini incelemekte ve iktisadi 

faaliyette meydana gelen dalgalanmalar arasındaki bağlantıları inceleyerek finansal 

değişkenlerin iş çevrimleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ifade etmektedir. 

Akkoyun ve diğ. (2011) Türkiye’nin milli gelir ve milli gelir bileşenleri çevrimlerinin ABD ve 

Euro bölgesi iş çevrimleri ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.  

Finansal çevrimler, literatürde daha seyrek çalışılan konular arasında yer almakta ve iş 

çevrimlerinde olduğu gibi üzerinde büyük oranda uzlaşılmış Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH) gibi bir gösterge ile temsil edilememektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de finansal 

çevrim özelliklerinin ortaya konulması amacıyla veri kısıtları da göz önünde bulundurularak 

en yüksek zaman aralığını analize dâhil etmeye imkân sağlayacak şekilde üç farklı finans 

piyasasındaki dört farklı gösterge kullanılmıştır.  

                                                 
2
 Bknz. Alper (1998), (2002), Aruoba (2001), Berument ve diğ. (2005), Taştan ve Yıldırım (2008),  Calderon ve 

Fuentes (2010), Alp ve diğ. (2012), Tsouma (2014), Akar (2016). 
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Bu çalışmanın amacı standart bir yöntem kullanarak finansal çevrimleri ve riskliliğin arttığı 

dönemleri tespit etmek, bu dönemlerin özelliklerini anlamak ve uygun politika 

oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Çalışma, Türkiye’de finansal çevrimlerin özelliklerini 

inceleyen sınırlı literatüre katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda, 1987-2015 döneminde 

Türkiye’de finansal çevrimler dört gösterge (reel kredi, kredi/GSYİH oranı, BİST 100 endeksi 

ve reel efektif döviz kuru (REDK)) kullanılarak incelenmekte ve iş çevrimlerine göre özellikleri 

sıralanmaktadır. Ek olarak, iş çevrimlerinin ve finansal çevrimlerin dönüm noktaları etrafında 

genel eğilimden ciddi sapmalar belirlenerek ekonominin stres dönemleri tespit edilmeye 

çalışılmaktadır. Kilimci ve diğ. (2015)’nin Türkiye’de döviz piyasasındaki stres düzeyinin 

ölçülüp izlenmesi; Çamlıca ve Güneş (2016)’in ise 2002-2015 döneminde yaşanan yurtdışı 

ve yurtiçi finansal stres olaylarının izlenmesi amacıyla geliştirdikleri ölçüm endeksleri olduğu 

bilinmektedir. Bu çalışmada ise temel olarak Türkiye’de ekonomik ve finansal göstergelerin 

tarihsel performansı göz önünde bulundurularak, stres dönemlerinin tespit edilmesi 

hedeflenmektedir. 

2. Veri ve Metodoloji  

Veri 

Çalışmada 1987-2015 dönemi için çeyreklik veriler kullanılmaktadır. Mevsimsel etkilerden 

kurtulmak amacıyla Pagan’ın (2010) işaret ettiği gibi yıllıklandırılmış veri kullanılmıştır. İş 

çevrimleri için reel GSYİH, finansal çevrimler için ise üç farklı piyasanın verisi kullanılmıştır. 

Krediler, Claessens ve diğ. (2012a)’nin işaret ettiği gibi bir ekonomide tasarruflar ile yatırımlar 

arasındaki ilişkiyi temsil eden en önemli finansal gösterge olduğu için; hisse senedi fiyatları 

Avouyi-Doviz ve Matheron (2005)‘un belirttiği gibi mal ve hizmet fiyatlarını etkileyerek 

ekonomik faaliyetler ve enflasyon üzerinde etkili olduğu için; döviz kuru ise Duarte ve diğ.  

(2007)’nin paylaştığı gibi çıktı, tüketim ve ticaret yoluyla genel ekonomi üzerinde etkili olduğu 

için finansal çevrimlerin hesaplanmasında kullanılmıştır. Finansal çevrimlerin özelliklerini 

belirlemek amacıyla, kredi hacmi (reel kredi ve kredi/GSYİH oranı), hisse senedi fiyatları 

(BİST 100 endeksi) ve döviz kurları (REDK) temel ölçütler olarak kullanılmıştır.3 Diğer 

yandan, literatürde finansal çevrimlerin belirlenmesinde konut fiyatlarının da sıklıkla 

kullanıldığı bilinmektedir.4 Ancak ülkemizde konut fiyatlarıyla ilgili verilerin kayıt altına 

                                                 
3
 Katılım bankaları tarafından sağlanan kredilere ilişkin veri, yapılan düzenlemeler sonucu, 2005 ve sonrasındaki 

serilerde yer almaktadır. Daha tutarlı veri elde etmek amacıyla katılım bankaları tarafından sağlanan kredi arzı 
analize dâhil edilmemiştir. Ancak analiz katılım bankaları dâhil edilerek gerçekleştirildiğinde elde edilen dönüm 
noktaları değişmemektedir. Nominal değerler TÜFE kullanılarak reelleştirilmiştir. GSYİH deflatörü kullanıldığında 
da benzer sonuçlar elde edilmektedir.   
4
 Bknz. Claessens ve diğ. (2012a), Haavio (2012). 
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alınması son dönemde gerçekleştiği için konut fiyatlarını dikkate alarak finansal çevrimlerin 

belirlenmesi bu aşamada mümkün gözükmemektedir. 

Çevrimlerin Belirlenmesi ve Çevrim Özellikleri: BB Algoritması 

Çevrimlerin dönüm noktalarını seviye verisiyle ya da eğilimden arındırarak tespit eden 

çalışmalar literatürde sıkça yer almaktadır. Ancak, Harding ve Pagan (2002a)’ın işaret ettiği 

gibi kullanılan yöntemlerde seçilen eğilimden arındırma metodu analiz sonuçlarını 

farklılaştırabilmekte, dolayısıyla dönüm noktaları belirlenirken seviye verileri üzerinden 

analizlerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bu doğrultuda Bry ve Boschan (1971) (BB) 

algoritması çevrim literatüründe dönüm noktalarının hesaplanmasına imkân sağlayan en 

geleneksel yöntem olarak öne çıkmaktadır. Claessens ve diğ. (2012b)’nin işaret ettiği gibi bu 

algoritma yeni verilerin eklenmesinden etkilenmemektedir. Diğer yandan, literatürde dönüm 

noktalarının tespit edilmesi için sıkça kullanılan bir diğer yöntemin Markov Switching rejim 

değişimi modeli olduğu bilinmektedir. Ancak, Harding ve Pagan (2002b) bu modelin 

başarısının, arkasındaki istatistiksel çerçeveye dayandığını ileri sürmekte ve BB 

algoritmasının daha şeffaf olması nedeniyle tercih edildiğini ifade etmektedir.  

Temel olarak iktisadi literatürde BB algoritması iş çevrimlerinin dönüm noktalarının 

belirlenmesi amacıyla kullanılmakla beraber; bu çalışmada Claessens ve diğ. (2012b) ve 

Haavio (2012) çalışmalarına benzer şekilde finansal çevrimlerin belirlenmesi için de 

kullanılmaktadır. Analiz çeyreklik veriler kullanılarak gerçekleştirildiğinde Harding ve Pagan’ın 

(2002a) işaret ettiği gibi BBQ algoritması olarak anılmaktadır. 

BBQ algoritması ile ekonomik ve finansal serilerin faz (büyüme/daralma) değişim 

dönemleri (dönüm noktaları) tespit edilmektedir. Algoritmanın, zaman üzerinde bir noktayı 

dönüm noktası olarak belirlemesi için önceden tanımlanan sensör kurallarını sağlaması 

gerekmektedir. Çeyreklik verilerle yapılacak analize göre geleneksel olarak kullanılan sensör 

kuralları şu şekildedir: 5  

 Tam çevrim, daralma (tepeden takip eden dibe) ve büyüme (dipten takip eden 

tepeye) olmak üzere birbirini takip eden iki fazın toplamından oluşmalıdır.  

 Tam çevrim en az beş çeyrek sürmelidir.6 

 Her bir faz en az iki çeyrek sürmelidir. 

                                                 
5
 Bu çalışmada kullanılan sensör kuralları ile yüksek frekanslı, kısa süreli çevrimlerin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Uzun süreli çevrim özelliklerinin ortaya konulması bir başka çalışmanın araştırma konusunu 
oluşturmaktadır.  
6
 Çevrim uzunluğu, ilerleyen bölümde tartışılacak tepe ve dip noktalarına göre belirlenmektedir.  
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Serinin tepe noktası, daralma fazının başladığı durumu; dip noktası ise serinin ilerleyen 

dönemde toparlanma gösterdiği noktayı ifade etmektedir. Buna göre; 

t = {(yt-2, yt-1) < yt > (yt+1, yt+2)}  koşulu serinin tepe noktasını 

t = {(yt-2, yt-1) > yt < (yt+1, yt+2)} koşulu ise serinin dip noktasını ima etmektedir. 

Çalışmada, iş çevrimlerinin ve finansal çevrimlerin belirlenmesinin ardından, karşılaştırma 

geleneksel çevrim özellikleri olan faz süresi (duration), faz şiddeti (amplitude) ve yayılma 

katsayısı (slope) üzerinden yapılmakta ve iş çevrimi ve finansal çevrimler arasındaki ortak 

hareket alanları uyuşum (concordance) endeksi yardımıyla ortaya konulmaktadır. 

Faz süresi, daralma (yükselme) fazında son tepeden (dipten) takip eden dibe (tepeye) 

kadar geçen çeyrek sayısını; faz şiddeti, analize konu olan serinin daralma (yükselme) 

fazının başladığı son tepe (dip) noktasında elde ettiği değer ile takip eden dip (tepe) 

noktasında aldığı değer farkını; yayılma katsayısı ise faz şiddetinin faz süresine oranını ifade 

etmektedir.7 Yayılma katsayısı, ilgili fazın uyarlanma hızını göstermektedir. 

Uyuşum endeksi ise iki çevrim arasında ortak hareket alanlarını gösteren basit ve esnek 

bir analiz yöntemidir. Endeks 1 değerini aldığında serilerin birbirleriyle tam döngüsel; 0 

değerini aldığında ise tam döngü karşıtı hareket ettiğini ifade etmektedir. Endeks takip eden 

formülle hesaplanmaktadır:  

𝐶𝐸𝑏𝑓  = T-1{∑ [𝑆𝑏𝑡𝑆𝑓𝑡  +  (1 − 𝑆𝑏𝑡)(1 −  𝑆𝑓𝑡)]𝑇
𝑡=1 } 

Bu formülde T gözlem sayısını; Sbt (Sft), b serisi (f serisi) yükselme fazındaysa 1; daralma 

fazındaysa 0 değerini alan kukla değişkeni ima etmektedir. 

Stres Dönemlerinin Belirlenmesi: BBQ Algoritması ve HP Filtresi 

İktisadi faaliyette dönemsel olarak çeşitli nedenlerden dolayı kısa süreli yavaşlamalar 

yaşanması mümkündür. Yaşanan kısa süreli yavaşlamalar çevrimlerin uzunluğu üzerinde 

etkili olmakla beraber, ilgili dönemin “stres dönemi” olarak tanımlanabilmesi için 

yavaşlamanın belli bir eşik değerini geçmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda BBQ algoritması 

sonucu daralma fazının bittiği yeri ima eden dip noktası bir stres dönemini ima etmek 

zorunda olmadığı gibi, dip noktasını takip eden büyüme dönemi de ekonomi üzerinde 

süregelen sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir.   

                                                 
7
 Seriler doğal logaritmik formda kullanıldığından iki nokta arasındaki fark yaklaşık olarak yüzde değişimi ima 

etmektedir.  
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Claessens ve diğ. (2012a) bir dönemde meydana gelen değişim tüm dönem değerlerine 

göre ilk (son) çeyrekte yer alıyorsa bu dönemi stres dönemi olarak kabul etmiştir. Bu 

çalışmada, stres dönemleri BBQ algoritması ve HP filtreleme yönteminin birlikte 

kullanılmasıyla elde edilmekte ve dip noktaları etrafında uzun dönemli eğilimlerden anlamlı 

oranda sapmalar stres dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle her serinin 

HP filtreleme yöntemiyle çevrimsel ve eğilim bileşenleri hesaplanmaktadır.8 Çevrimsel 

bileşenin eğilim bileşenine oranı “sapma oranı” (gap) olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, 

her seri için elde edilen tüm dönemlere ait sapma oranlarının en düşük çeyrek içinde kalan 

değeri eşik değer olarak kabul edilmekte ve eşik değerin altında negatif yönde ayrışmalar 

“ciddi sapma” olarak tanımlanmaktadır.9 Stres dönemleri belirlenirken üç aşamalı bir yöntem 

izlenmektedir. Buna göre; bir çeyreğin stres dönemi10 olarak tanımlanması için: 

 İlk olarak, ilgili çeyreğin BBQ algoritmasına göre bir dip nokta olması 

gerekmektedir.  

 Dip nokta olan bir çeyrek aynı zamanda ciddi sapma gösteriyorsa referans stres 

dönemi olarak tanımlanmaktadır. 

 Referans stres dönemine komşu olup ciddi sapma gösteren diğer çeyrekler stres 

döneminin uzunluğunu belirlemektedir. 

Analiz Sonuçları 

BBQ algoritması sonuçlarına göre 1987-2015 döneminde 6 adet iş çevrimi ve 

kredi/GSYİH, reel kredi, BİST100 ve REDK serilerine göre sırasıyla 4, 5, 9 ve 11 adet 

finansal çevrim tespit edilmiştir.
11

  

GSYİH, 1987-2015 döneminin yaklaşık yüzde 20’lik bölümünde daralmıştır. İş çevriminin 

daralma fazında olduğu dönemlerin yüzde 77’sinde reel krediler, yüzde 64’ünde ise 

kredi/GSYİH oranı da daralma fazında seyretmiştir. Bu doğrultuda GSYİH ve kredi hacmi 

daralması arasında pozitif yönlü yüksek ilişki bulunmaktadır (Tablo 1).  

 

                                                 
8
 Literatürde, Baxter-King ve Christiano-Fitzgerald band geçiren filtreme yöntemlerinin de çevrimsel ve eğilim 

bileşeni hesaplamasında sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, hem literatürde standart yöntem olarak 
öne çıkması ve kullanım kolaylığı nedeniyle hem de benzer çalışmalarla karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmesi 
amacıyla HP filtreleme yöntemi tercih edilmiştir.  
9
 Aşırı kredi dönemlerinin belirlenmesinde farklı eşik değerlerin kullanılmasıyla ilgili Mendoza ve Terrones (2008)’e 

bakınız.  
10

 Örneğin reel kredi çevrimlerinde 1989Ç2 dönemi hem bir dip noktası hem de ciddi sapma gösteren bir nokta 
olduğundan referans stres dönemidir. Reel krediler, referans stres dönemine komşu olan 1989Ç3 döneminde de 
ciddi sapma göstermiştir. Dolayısıyla, 1989Ç2-1989Ç3 döneminin tamamı stres dönemini oluşturmaktadır. 
11

 Tablo 3-6’da serilerin çevrim özelliklerine ilişkin dönemsel ayrıntılar mevcuttur.  
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Tablo.1 İş Çevrimi ve Finansal Çevrimler Arasında Daralma Olasılıkları 

Çevrim Koşulsuz Koşullu 

GSYİH %19,5 %100 %59 %38 %26 %32 

Reel Kredi %25,7 %77 %100 - - - 

Kredi/GSYİH %32,7 %64 - %100 - - 

BİST100 %31,3 %41 - - %100 - 

REDK %30,1 %50 - - - %100 

Not: Koşulsuz olasılık, inceleme dönemi içinde daralma dönemlerinin payını göstermektedir. Koşullu olasılık ise ilgili çevrim 
daralma döneminde iken (olasılık yüzde 100) diğer çevrimin daralma olasılığını ifade etmektedir.  

Türkiye’de, gerek iş çevrimlerinin gerekse finansal çevrimlerin büyüme fazı süreleri (Örn. 

iş çevrimi 13 çeyrek) daralma fazı sürelerinin (Örn. iş çevrimi 3,7 çeyrek) oldukça üzerinde 

gerçekleşmektedir (Tablo 2). Büyüme ve daralma fazı sürelerinde gözlemlenen asimetrik 

özellik son 30 yılda Türkiye ekonomisinin kısa süreli daralma dönemlerinin ardından çok 

daha uzun genişleme dönemleri yaşadığını ortaya koymaktadır.   

Drehmann ve diğ. (2012) sekiz gelişmiş ülkenin çevrim sürelerini ve özelliklerini 

incelemektedir. İncelenen ülkelerde geleneksel olarak finansal çevrimlerin sürelerinin iş 

çevrimlerinden uzun olduğu ve finansal çevrimlerde yaşanan durgunluk dönemlerinin de 

daha uzun sürdüğü görülmektedir.12 Benzer şekilde, Türkiye’de de kredi piyasasını temsil 

eden finansal çevrimlerin çevrim süreleri (kredi göstergeleri ortalaması 20,7 çeyrek) ve 

daralma süreleri (kredi göstergeleri ortalaması 6,1 çeyrek)  iş çevrimlerinden (sırasıyla 16,7 

çeyrek, 3,7 çeyrek) daha uzun sürmektedir.13 Diğer yandan, BİST 100 ve REDK finansal 

çevrimlerine oldukça sık rastlanmakta ve çevrim süreleri kısa sürmektedir. Bu durum büyük 

oranda ilgili piyasaların sermaye akımlarındaki değişimlere yüksek duyarlılık göstermesinden 

kaynaklanmaktadır. Nitekim Claessens ve diğ. (2011) 21 gelişmiş ülkede finansal çevrimleri 

inceledikleri çalışmalarında, daha oynak yapıya sahip sermaye piyasalarında kredilere göre 

daha fazla büyüme ve daralma yaşanmasının doğal olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle 

çalışmanın geri kalan bölümünde Türkiye’de finansal çevrimlere ilişkin değerlendirmeler 

temel olarak kredi göstergeleri üzerinden yapılacaktır.  

Claessens ve diğ. (2011) finansal çevrimlere, küreselleşme öncesinde (1960-1985) 

küreselleşme (1986-2007) dönemine göre daha sık rastlandığını ifade etmektedir. Türkiye’de 

de benzer bir durum yaşanmakta ve kredi piyasası çevrim sürelerinin 2000 yılı sonrasında 

ciddi oranda uzadığı görülmektedir (Grafik 2).  

                                                 
12

 Bahsi geçen çalışmada finansal çevrim özellikleri özel sektöre açılan krediler, kredi/GSYİH, varlık fiyatları ve 
hisse senedi fiyatları kullanılarak ortaya konulmuştur.  
13

 Çevrim süresi, büyüme ve daralma sürelerinin toplamını ima etmektedir.  
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Claessens ve diğ. (2012a), finansal çevrimlerin hem daralma hem de büyüme 

dönemlerinde iş çevrimlerine kıyasla daha derin ve şiddetli geçtiğini ortaya koymaktadırlar. 

Çevrim şiddeti ve yayılma katsayısı sonuçlarına göre bahsi geçen çalışmaya benzer şekilde, 

Türkiye’de finansal çevrimlerde yaşanan dalgalanmaların iş çevrimlerinin oldukça üzerinde 

gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 2). İş çevrimleri hem daralma hem de büyüme fazında 

daha sınırlı tepkiler göstermiş; finansal çevrimlerin tamamında daralmanın şiddeti daha fazla 

hissedilmiştir. İş çevrimlerinin ve finansal çevrimlerin şiddet ve yayılma katsayılarına göre, 

finansal piyasalar gelişmelere hızlı tepkiler vererek büyük oranda küçülmekte, benzer şekilde 

hızlı büyüme oranları ile başlangıç noktasının üzerinde değerlere ulaşabilmektedir. 

Tablo.2 Çevrim Özellikleri 

    
İş Çevrimi 
(GSYİH) 

Reel Krediler 
Kredi/ 
GSYİH 

BIST 100 REDK 

Süre (Çeyrek Sayısı) 

B
ü

y
ü

m
e
 

13,0 14,0 15,2 8,6 6,6 

Şiddet (% Değişim) 19,0 63,4 72,4 145,1 17,8 

Yayılma Katsayısı (% Değ.) 1,5 4,1 3,3 17,8 2,6 

              

Süre (Çeyrek Sayısı) 

D
a
ra

lm
a
 

3,7 4,8 7,4 3,5 2,8 

Şiddet (% Değişim) -5,0 -26,5 -16,8 -37,8 -14,4 

Yayılma Katsayısı (% Değ.) -1,2 -5,3 -2,1 -11,0 -5,6 

Notlar: BİST 100 için 1988Ç1-2015Ç4 verisi kullanılmıştır. Süre ilgili fazda geçen çeyrek sayısını; şiddet bir önceki tepe (dip) noktası değerine 
göre takip eden dip (tepe) noktasında alınan değerin yüzde değişimini; yayılma endeksi ise şiddetin süreye oranını ima etmektedir.  

Finansal çevrimlerin, iş çevrimlerinden şiddet ve yayılma katsayısı açısından 

farklılaşması finans piyasalarının 80’li yılların sonlarından itibaren giderek liberalleşmesi ve 

küresel piyasalara entegre olmasına dayandırılmaktadır. Finansal çevrimlerin özellikleri, hem 

ulusal hem de küresel şoklara daha duyarlı hareket etmektedir. Son dönemde bankacılık ve 

finans piyasalarının ekonomiler içindeki payının artması, finans kanalının önemini giderek 

artırmaktadır. Edwards ve diğ. (2003) özellikle 90’lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerin küresel 

sermaye hareketleri kaynaklı finansal istikrarsızlıklar yaşadığını ifade etmektedir. Latin 

Amerika ve Asya’da yer alan altı gelişmekte olan ülkenin incelendiği çalışmada, gelişmiş 

ülkelere göre bu ülkelerde finansal çevrimlerin sürelerinin daha kısa, şiddet ve 

dalgalanmaların daha fazla olduğu ortaya konulmaktadır. 

Uyuşum endeksi sonuçlarına göre reel krediler, Türkiye’de iş çevrimlerinin büyüme ve 

daralma dönemlerine en fazla eş anlı hareket gösteren ölçüttür (Grafik 1). Öte yandan 

kredi/GSYİH, BİST 100 ve REDK ölçütlerinin geçmiş faz dönemleri, eş anlı ve gelecek faz 

dönemlerine göre, iş çevrimlerine daha yüksek oranda benzerlik göstermektedir (Grafik 1). 

Diğer bir değişle, bahsi geçen ölçütlerin dönüm noktaları iş çevrimlerine göre daha önce 
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gerçekleşmekte, dolayısıyla bu ölçütlerin ekonomik faaliyetler üzerinde öncü gösterge özelliği 

taşıdığı görülmektedir. Özetle, Türkiye’de finansal çevrimler ve iş çevrimleri arasında yakın 

bir ilişkinin bulunduğu ve bu durumun para politikaları ve makro ihtiyati politikalar için önemli 

yansımalarının olduğu değerlendirilmektedir.  

Grafik 1: İş Çevrimleri ve Geçmiş/Gelecek Finansal Çevrimler Uyuşum Endeksi 

 

 

Claessens ve diğ. (2012b) 1960Ç1-2007Ç4 döneminde toplam 44 gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkede çıktı ve kredi çevrimleri arasında uyuşum endeksini gelişmiş ülkeler için 0,82, 

gelişmekte olan ülkeler için 0,74 olarak hesaplamışlardır. Haavio (2012) 1980Ç1-2010Ç2 

döneminde 17 OECD ülkesinde ulusal iş çevrimleri ve kredi/GSYİH, hisse senedi ve konut 

fiyatları arasında uyuşum endekslerini sırasıyla 0,67, 0,67 ve 0,69 olarak hesaplamıştır. 

Buna göre, Türkiye’de iş çevrimleri ve kredi piyasaları arasında diğer ülke ortalamalarının 

üzerinde eş anlı hareket alanı mevcuttur.  

Çalışmanın ikinci bölümünde, 1987-2015 yılları arasında Türkiye’de reel ve finansal 

piyasaların stres dönemleri ortaya konulmaktadır. Sonuçlar Grafik 2’de paylaşılmıştır.14 BİST 

100 ve REDK stres dönemleri, çevrim özelliklerine benzer şekilde, daha sık ve kısa 

sürmektedir. İş çevrimlerinde yaşanan stres dönemleri büyük oranda daralma fazındayken 

                                                 
14

 Stres dönemleri belirlenirken çift yönlü HP filtreleme yöntemi kullanılmıştır. Alp ve diğ. (2012) Türkiye için 
optimal düzleştirme parametresini 14 ve 117 olarak hesaplamışlardır. Analiz iki değer ile de gerçekleştirildiğinde 
benzer sonuçlar elde edilmiş, nihai olarak 14 kullanılmıştır.  
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gerçekleşmektedir. Öte yandan, kredi piyasasında yaşanan stres dönemleri daha uzun 

sürmekte ve uzun dönemli eğilimini büyüme fazına girildikten ancak önemli bir süre sonra 

yakalayabilmektedir (Grafik 2). Örneğin 1994, 2001 ve 2009 yıllarında kredi piyasalarında 

yaşanan stres dönemleri genellikle büyüme fazına girilmesinden itibaren en az üç çeyrek 

sürmektedir. Buna göre, Türkiye’de bankacılık kesiminin en önemli varlığı olan kredilerde 

yaşanan stres dönemlerinin derin ve uzun sürdüğü değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, 

Türkiye’de ekonomik faaliyetlerde yaşanan stres dönemlerinin iş çevrimlerini ve finansal 

çevrimleri birlikte ele alınarak incelendiğinde, reel ekonomik faaliyetlerin öngördüğünden 

daha uzun sürdüğü düşünülmektedir. Stres dönemlerinin iş çevrimleri ve finansal çevrimlerin 

etkileşiminin dikkate alınarak belirlenmesi, makro iktisadi gözetim amacıyla oluşturulabilecek 

erken uyarı ve sistemik risk benzeri modellerin geliştirilmesine anlamlı katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.   

3. Sonuç 

Günümüzde para politikaları ile ilgili değişen anlayış sonucunda ekonomik dengelerin 

sürdürülmesi hem reel hem de finansal piyasaların yakından takibini zorunlu kılmaktadır. Bu 

amaçla, mevcut çalışmada öncelikle Türkiye’de iş çevrimlerinin ve finansal çevrimlerin 

özellikleri BBQ algoritması kullanılarak ortaya konulmuş, ikinci aşamada ise HP filtreleme 

yönteminden de yararlanılarak stres dönemleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Türkiye’de, diğer ülke örneklerine benzer şekilde, kredi piyasalarına bağlı finansal 

çevrimlerin süreleri iş çevrimlerinden ortalamada daha uzun sürmektedir. Finansal 

çevrimlerde meydana gelen dalgalanmalar genel olarak iş çevrimi dalgalanmalarının 

üzerinde gerçekleşmektedir. Hem kredi hem de hisse senedi piyasası iş çevrimlerine göre 

durgunluk dönemlerinde ciddi daralma göstermekte, ancak bu piyasalarda toparlanma da 

aynı şekilde yüksek büyüme oranlarıyla gerçekleşmektedir. Uyuşum endeksi sonuçlarına 

göre, GSYİH ve kredi piyasası arasında pozitif yönlü yüksek ilişki bulunmaktadır. Öte 

yandan, Kredi/GSYİH, BİST100 ve REDK çevrimleri iş çevrimlerine göre öncü hareket 

etmektedir. 

İş çevrimlerinde yaşanan stres dönemlerinin genellikle büyüme fazına girilmesiyle sona 

erdiği; kredi piyasalarında 1994, 2001 ve 2009 yıllarında yaşanan stres dönemlerinin ise 

genellikle büyüme fazına girilen üçüncü çeyreğin sonunda ortadan kalktığı görülmüştür. Buna 

göre Türkiye’de ekonomik faaliyetlerde yaşanan stres dönemlerinin, iş çevrimleri ve finansal 

çevrimler birlikte incelendiğinde, reel ekonomik faaliyetlerin öngördüğünden daha uzun 

sürdüğü değerlendirilmektedir.   
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Ekler: 

Grafik.2 İş Çevrimlerinin ve Finansal Çevrimlerin Dönüm Noktaları ve Stres Dönemleri 
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Endeks (Bin); REDK, Endeks) 
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Tablo.3 İş Çevrimlerinin Özellikleri ve Dönüm Noktaları 

  Başlangıç Bitiş Süre (Çeyrek Sayısı) Şiddet (%Değişim) Yayılma Katsayısı (%Değ.) 

Büyüme 1987Ç4 1988Ç3 4 3,4 0,8 

Daralma 1988Ç4 1989Ç2 3 -2,1 -0,7 

Büyüme 1989Ç3 1990Ç4 6 9,9 1,7 

Daralma 1991Ç1 1991Ç2 2 -0,2 -0,1 

Büyüme 1991Ç3 1994Ç1 11 15,6 1,4 

Daralma 1994Ç2 1995Ç1 4 -6,9 -1,7 

Büyüme 1995Ç2 1998Ç3 14 24,6 1,8 

Daralma 1998Ç4 1999Ç4 5 -5,1 -1,0 

Büyüme 2000Ç1 2000Ç4 4 7,1 1,8 

Daralma 2001Ç1 2001Ç4 4 -7,8 -1,9 

Büyüme 2002Ç1 2008Ç3 27 41,0 1,5 

Daralma 2008Ç4 2009Ç3 4 -8,0 -2,0 

Büyüme 2009Ç4 2015Ç4 25 31,5 1,3 

Daralma Ortalama 3,7 -5,0 -1,2 

Büyüme Ortalama 13,0 19,0 1,5 

 

 

Tablo.4 Finansal Çevrimlerin Özellikleri ve Dönüm Noktaları (Reel Kredi) 

  Başlangıç Bitiş Süre (Çeyrek Sayısı) Şiddet (%Değişim) Yayılma Katsayısı (%Değ.) 

Daralma 1987Ç4 1989Ç2 7 -29,4 -4,2 

Büyüme 1989Ç3 1990Ç4 6 20,3 3,4 

Daralma 1991Ç1 1991Ç3 3 -14,2 -4,7 

Büyüme 1991Ç4 1993Ç3 8 24,7 3,1 

Daralma 1993Ç4 1994Ç3 4 -31,0 -7,8 

Büyüme 1994Ç4 1998Ç2 15 72,8 4,9 

Daralma 1998Ç3 1999Ç4 6 -25,6 -4,3 

Büyüme 2000Ç1 2001Ç1 5 14,9 3,0 

Daralma 2001Ç2 2002Ç4 7 -51,6 -7,4 

Büyüme 2003Ç1 2008Ç3 23 139,6 6,1 

Daralma 2008Ç4 2009Ç1 2 -7,2 -3,6 

Büyüme 2009Ç2 2015Ç4 27 108,3 4,0 

Daralma Ortalama 4,8 -26,5 -5,3 

Büyüme Ortalama 14,0 63,4 4,1 
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Tablo.5 Finansal Çevrimlerin Özellikleri ve Dönüm Noktaları (Kredi/GSYİH) 

  Başlangıç Bitiş Süre (Çeyrek Sayısı) Şiddet (%Değişim) Yayılma Katsayısı (%Değ.) 

Daralma 1987Ç4 1991Ç2 15 -21,5 -1,4 

Büyüme 1991Ç3 1993Ç1 7 10,5 1,5 

Daralma 1993Ç2 1994Ç2 5 -9,0 -1,8 

Büyüme 1994Ç3 1998Ç1 15 54,4 3,6 

Daralma 1998Ç2 1999Ç2 5 -13,3 -2,7 

Büyüme 1999Ç3 2000Ç1 3 -1,1 -0,4 

Daralma 2000Ç2 2002Ç3 10 -38,9 -3,9 

Büyüme 2002Ç4 2008Ç2 23 162,2 7,1 

Daralma 2008Ç3 2008Ç4 2 -1,4 -0,7 

Büyüme 2009Ç1 2015Ç4 28 136,0 4,9 

Daralma  Ortalama 7,4 -16,8 -2,1 

Büyüme  Ortalama 15,2 72,4 3,3 

 

 

Tablo.6 Finansal Çevrimlerin Özellikleri ve Dönüm Noktaları (BİST 100) 

  Başlangıç Bitiş Süre (Çeyrek Sayısı) Şiddet (%Değişim) Yayılma Katsayısı (%Değ.) 

Daralma 1988Ç1 1988Ç4 4 -59,4 -14,9 

Büyüme 1989Ç1 1990Ç3 7 248,9 35,6 

Daralma 1990Ç4 1991Ç3 4 -39,3 -9,8 

Büyüme 1991Ç4 1995Ç2 15 271,4 18,1 

Daralma 1995Ç3 1995Ç4 2 -12,6 -6,3 

Büyüme 1996Ç1 1998Ç2 10 222,8 22,3 

Daralma 1998Ç3 1998Ç4 2 -54,5 -27,2 

Büyüme 1999Ç1 2000Ç1 5 197,1 39,4 

Daralma 2000Ç2 2001Ç3 6 -57,6 -9,6 

Büyüme 2001Ç4 2006Ç1 18 155,3 8,6 

Daralma 2006Ç2 2006Ç3 2 -19,1 -9,6 

Büyüme 2006Ç4 2007Ç4 5 41,3 8,3 

Daralma 2008Ç1 2009Ç1 5 -79,3 -15,9 

Büyüme 2009Ç2 2010Ç4 7 99,5 14,2 

Daralma 2011Ç1 2011Ç4 4 -21,2 -5,3 

Büyüme 2012Ç1 2013Ç2 6 42,5 7,1 

Daralma 2013Ç3 2014Ç1 3 -25,8 -8,6 

Büyüme 2014Ç2 2015Ç1 4 27,2 6,8 

Daralma 2015Ç2 2015Ç4 3 -9,4 -3,1 

Daralma Ortalama 3,5 -37,8 -11,0 

Büyüme Ortalama 8,6 145,1 17,8 
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Tablo.7 Finansal Çevrimlerin Özellikleri ve Dönüm Noktaları (Reel Efektif Döviz Kuru (REDK)) 

  Başlangıç Bitiş Süre (Çeyrek Sayısı) Şiddet (%Değişim) Yayılma Katsayısı (%Değ.) 

Büyüme 1987Ç4 1988Ç2 3 2,5 0,8 

Daralma 1988Ç3 1988Ç4 2 -8,0 -4,0 

Büyüme 1989Ç1 1990Ç4 8 30,3 3,8 

Daralma 1991Ç1 1991Ç3 3 -3,9 -1,3 

Büyüme 1991Ç4 1993Ç4 9 11,7 1,3 

Daralma 1994Ç1 1994Ç2 2 -44,0 -22,0 

Büyüme 1994Ç3 1995Ç4 6 26,3 4,4 

Daralma 1996Ç1 1996Ç3 3 -4,8 -1,6 

Büyüme 1996Ç4 1998Ç4 9 19,2 2,1 

Daralma 1999Ç1 1999Ç2 2 -0,5 -0,3 

Büyüme 1999Ç3 2000Ç4 6 18,1 3,0 

Daralma 2001Ç1 2001Ç3 3 -36,7 -12,2 

Büyüme 2001Ç4 2004Ç1 10 35,7 3,6 

Daralma 2004Ç2 2004Ç3 2 -7,3 -3,6 

Büyüme 2004Ç4 2006Ç1 6 17,8 3,0 

Daralma 2006Ç2 2006Ç3 2 -12,9 -6,5 

Büyüme 2006Ç4 2007Ç4 5 18,2 3,6 

Daralma 2008Ç1 2009Ç1 5 -16,9 -3,4 

Büyüme 2009Ç2 2010Ç4 7 14,0 2,0 

Daralma 2011Ç1 2011Ç3 3 -20,2 -6,7 

Büyüme 2011Ç4 2013Ç1 6 10,7 1,8 

Daralma 2013Ç2 2014Ç1 4 -14,8 -3,7 

Büyüme 2014Ç2 2015Ç1 4 9,3 2,3 

Daralma 2015Ç2 2015Ç4 3 -8,4 -2,8 

Daralma Ortalama 2,8 -14,9 -5,7 

Büyüme Ortalama 6,6 17,8 2,6 
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