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Bu çalışmada, nicel genişlemenin göstergesi olan ABD Merkez Bankası’nın bilanço büyüklüğündeki 

değişimlerin, diğer bir ifade ile nicel genişleme politikalarının Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların 

dış borçları ile borç türlerini nasıl etkilediği incelenmiştir. Nicel genişleme politikalarının dış borçları önemli ölçüde 

artırdığı, analize dâhil edilen beş borç türü içerisinde en fazla etkinin kredi türünde yaşandığı ve onu sırasıyla repo 

ve mevduatın takip ettiği, sendikasyon ve seküritizasyon türleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 

görülmüştür. Ayrıca küresel likiditenin nispeten sınırlı olduğu dönemlerde istediği ölçüde borçlanamayan küçük, 

sermaye yapısı zayıf, aktif karlılığı ve likit aktif rasyosu görece düşük bankaların nicel genişleme sonucu 

gevşeyen küresel likidite koşullarında daha fazla borçlanabildikleri sonucuna varılmıştır. 

  

This study analyzes the effects of the changes in the balance sheet of US Federal Reserve, 

which is the indicator for quantitative easing or expansionary monetary policies, on the cross-

border bank loans and loan types in Turkey. We find that cross border bank loans have increased significantly as 

a result of quantitative easing policies. Credit, repo and deposit have been affected more by quantitative easing, 

respectively. However, these policies do not have a significant effect on syndicated loans and securitization. 

Furthermore, we find that banks with small asset size, weak capital structure, low return on asset and low liquid 

asset ratio that could not borrow at the desired level during illiquid period due to their underwhelming ratios 

started to search for yield and borrow more during liquid period due to the Fed’s expansionary monetary policies. 

Özet: 

Abstract: 
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1. Giriş 

Küresel bankalar ve finansal kuruluşların özellikle son yirmi yılda uluslararası faaliyetlerini 

önemli ölçüde geliştirmeleri sonucu ülkelerarası finansal entegrasyon artmıştır. Bankacılık 

alanında artan küreselleşme ve entegrasyonun sonuçları ise birçok tartışmayı da 

beraberinde getirmiştir. Tartışmaların önemli bir kısmı gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 

ülkelere doğru gerçekleşen fon akımlarının etkilerine dairdir. Özellikle 2008 yılının üçüncü 

çeyreğinde meydana gelen küresel finansal krize kadar yabancı bankaların yerel bankacılık 

sistemine girmesinin ulusal piyasaların dengelenmesi ve kaynakların daha verimli 

kullanılması adına avantajlar sağlayacağı tartışmasız olarak kabul edilmişken, küresel kriz 

sonrasında tam tersi bir süreç yaşanarak uluslararası finans piyasalarındaki kırılganlıklar fon 

akımlarındaki sert değişimler nedeniyle gelişmekte olan ülkelere sirayet etmiştir (Cetorelli ve 

Goldberg, 2011).    

Ülkemizin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelere fon akımları doğrudan yatırımlar, 

portföy yatırımları ve banka borçları şeklinde olabilmektedir. Özellikle 2007 yılına kadar Asya, 

Latin Amerika ve Avrupa’da yer alan gelişmekte olan ülkelere gerçekleşen sermaye 

akımlarında önemli artışlar yaşanmasına rağmen 2008 krizi sürecinde söz konusu 

bölgelerdeki tüm fon türlerinde önemli düşüşler yaşanmıştır. Küresel kriz sonrasında 

uluslararası fon akımlarında yaşanan daralma tür ve bölge bazında farklılaşmıştır (Milesi-

Ferretti ve Tille, 2011). Borç türleri bazında en sert düşüş uluslararası banka borçlarında 

yaşanmıştır (Cetorelli ve Goldberg, 2011). Benzer şekilde Lane (2014) uluslararası banka 

borçlarının doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımlarına göre küresel kriz sürecinden daha 

fazla etkilendiğini bulmuştur. Bu sebeple IMF tarafından hazırlanan ve 2009 Nisan ayında 

yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda küresel krizin gelişmekte olan ülkelere 

taşınmasında bankalar arasındaki küresel bağların çok etkili olduğu ifade edilmiştir (World 

Economic Outlook (WEO), 2009).   

Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların yurt dışından temin ettiği borçlar 2002 yılı 

sonlarından itibaren günümüze kadar düzenli bir artış eğilimine girmiştir. Söz konusu 

dönemde bankacılık sektörünün toplam dış borçları yaklaşık on üç kat artmış olup, 2002 

Aralık ayında 11 milyar ABD doları seviyesinde iken 2014 sonu itibarıyla 140 milyar ABD 

doları seviyesine ulaşmıştır.1 Küresel kriz sürecinde ise bu artış eğilimi sekteye uğramış ve 

banka dış borçlarında yüzde 18 oranında daralma görülmüştür (Grafik 1).2 Grafik 1’de ayrıca 

banka borç türlerine ilişkin payların gelişimine yer verilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren 

                                                 
1
 Bankaların yurt dışı menkul kıymet ihraçları çalışmaya dâhil edilmemiştir.   

2
 2008 yılı Eylül ayında 68 milyar ABD doları iken 2009 Nisan ayı itibarıyla 56 milyar ABD doları seviyesine gerilemiştir.   
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bankalar yurt dışından kredi, mevduat, dış ticaretin finansmanı amaçlı kredi, sendikasyon, 

seküritizasyon, repo ve sermaye benzeri kredi türlerinde borçlanabilmektedir. Borç türleri 

içerisinde en büyük pay kredi türüne ait olup, 2014 Aralık ayı itibarıyla toplam içerisinde 

kredilerin payı yüzde 39 seviyesindedir. Ayrıca küresel finansal kriz öncesinde payı oldukça 

sınırlı olan repo türünün kriz sonrasında hızlı bir artış eğilimine girdiği ve 2011 Mayıs ayından 

itibaren en büyük ikinci dış borçlanma türü haline geldiği görülmektedir. 2008 Aralık ayından 

itibaren sermaye benzeri kredilerin sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasında 

kullanılmasına izin verilmesi ile bankalar söz konusu türde de borçlanmaya başlamış olup, bu 

borç türünün payı 2014 Aralık ayı itibarıyla yüzde 10 seviyesine ulaşmıştır.  

Grafik 1: Bankaların Yurt Dışı Borçlarının Kompozisyonu ve Gelişimi 

 
Kaynak: BDDK - TCMB 

İlgili yazında, arz tarafını temsil eden küresel itici faktörler ile talep tarafını temsil eden 

borç alan ülkelere özgü çekici faktörlerin uluslararası banka borçlarının temel belirleyicileri 

olduğu hâkim görüştür. İtici faktörler sermaye akımlarını harekete geçiren küresel likidite 

göstergelerini ifade etmekteyken, çekici faktörler borç alan ülke ya da finansal kuruluşlara 

özgü göstergeleri ifade etmektedir. Jeanneau ve Micu (2002) küresel itici ve ülkelere özgü 

çekici faktörlerin uluslararası banka borçlarının temel belirleyicileri olduğunu göstermişlerdir. 

Garcia-Herrero ve Martinez-Peria (2005) ve Hernandez ve diğ. (2001) uluslararası banka 

borçlarının belirleyicilerini incelemiş olup, ülkelere özgü çekici faktörlerin uluslararası banka 

borçlarının güçlü ve anlamlı belirleyicileri olduğunu göstermişlerdir. Küresel itici ve ülkelere 

özgü çekici faktörlere ek olarak, Papaioannou (2008) politik, kurumsal ve coğrafi faktörlerin 

de uluslararası banka borçlarının belirleyicileri arasında olduğunu göstermiştir.   

2008 yılında meydana gelen küresel finansal krizin etkilerini azaltmak amacıyla 

geleneksel para politikası kuramı çerçevesinde öncelikle faiz indirimleri yapılmış fakat söz 

konusu önlemlerin yeterli olmaması nedeniyle gelişmiş ülke merkez bankaları nicel bir 
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genişleme süreci başlatmaya yönelmişlerdir. Bu dönemde temel belirleyici aktör ABD Merkez 

Bankası (Fed) olmuş olup, geleneksel olmayan para politikası tedbirleri kullanarak piyasalara 

yüklü miktarda likidite sağlamış, ayrıca bunu çeşitli varlık alım programları ile de 

desteklemiştir (Ek Tablo 1). Söz konusu adımların akabinde ise nicel genişlemenin 

göstergesi olan Fed’in bilanço büyüklüğü rekor düzeylere ulaşmıştır (Grafik 2).  

Grafik 2: Fed Bilanço Büyüklüğü (Milyar ABD doları) 

 
Kaynak: Fed 

Gelişmiş ülkelerin uygulamış oldukları para politikası gibi küresel itici faktörlerin 

uluslararası banka borçlarını harekete geçirmede ülkelere özgü çekici faktörlerden daha etkili 

olduğu da ilgili yazında ifade edilmiştir (Bruno ve Shin, 2011). Diğer bir deyişle, küresel itici 

faktörlerin yokluğunda ülkelere özgü çekici faktörler uluslararası banka borçlarının harekete 

geçmesinde yeterli ölçüde etkili olamamaktadır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının 

uygulamış oldukları genişleyici para politikaları sonucu artan bilanço büyüklükleri özellikle 

küresel kriz sonrasında küresel itici faktörlerin ya da likidite göstergelerinin başında 

gelmektedir. Bu sebeple, Bremus ve Fratzscher (2014) küresel kriz sonrasında özellikle 

gelişmiş ülkelerde değişen para politikası ve düzenleyici politikaların yurt dışı banka borçları 

üzerindeki etkilerini incelemiş olup, gelişmiş ülkelerde uygulanan genişleyici para 

politikalarının Euro bölgesi ve diğer bölgelerde yurt dışı banka borçlarını artırdığını 

bulmuşlardır.   

Özetle, Fed’in küresel finansal kriz ve sonrasında uygulamaya koyduğu geleneksel 

olmayan genişleyici para politikası tedbirlerinin gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye 

akımları ve bu ülkelerde faaliyet gösteren bankacılık sektörünün dış borçları üzerindeki etkisi 

son dönemde oldukça önem kazanmış tartışma konularıdır. Bu ekonomi notunda, nicel 

genişleme politikaları sonucunda büyük değişim gösteren Fed’in bilanço büyüklüğünün 

Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların dış borçları üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.  
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2. Veri Seti ve Metodoloji 

Sabit etki panel veri metodu yardımıyla gerçekleştirilen analizde Aralık 2002-Aralık 2014 

dönemi için sektörde önemli ağırlığa sahip olan 19 mevduat bankasının aylık verileri esas 

alınmıştır.3 Söz konusu bankaların belirtilen dönemde temin ettikleri dış borçlarının Fed’in 

bilanço politikalarından ya da genişleyici para politikalarından ne yönde ve ne ölçüde 

etkilendiği analiz edilmiş olup, açıklayıcı değişkenlerin bir dönemlik gecikmeli değerleri 

regresyona dâhil edilmiştir. Söz konusu açıklayıcı değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Değişkenler için Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler 
Gözlem 
Sayısı 

Ortalama Std. Sapma Minimum Maksimum 

Log (Banka Dış Borçlar) 113.666 8,80 2,97 0,00 15,42 

Log(Fed Aktif Büyüklük) 145 3,24 0,29 2,86 3,65 

Banka Bazlı Değişkenler      

Log(Reel Aktif Büyüklüğü) 2.755 11,70 1,67 3,48 13,78 

Krediler/Aktifler 2.755 0,51 0,15 0,00 0,94 

Mevduat/Aktifler 2.755 0,51 0,20 0,00 1,02 

Ödenmiş Sermaye/Aktifler 2.755 0,06 0,07 0,00 2,24 

Aktif Karlılık 2.755 1,86 2,04 -112,41 50,41 

Takip Oranı 2.755 1,24 4,82 0,00 100,00 

Likit Aktifler/Aktifler 2.755 35,16 15,03 0,00 99,00 

TR Makro Değişkenler      

Reel GSYİH Büyümesi 145 4,96 3,97 -7,86 10,01 

Enflasyon 145 9,26 4,10 4,00 31,70 

BİST Gecelik Faiz Oranı 145 12,81 7,99 0,24 44,16 

Reel Efektif Döviz Kuru 145 114,39 8,36 89,27 131,85 

Fed’in genişleyici para politikalarının banka dış borçlarını nasıl etkilediğini açıklamak 

amacıyla aşağıdaki model kullanılmıştır:  

Licb,t = α +  β(FED)t−1 + 𝑇𝑅𝑡−1
′ θ + 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑎𝑖,𝑡−1

′ δ  + γi +  µc + λb + εicb 

Licb,t, banka i’nin t zamanında c ülkesinden b borç türünde temin ettiği dış borcun 

logaritmik değerini4, FEDt−1 Fed’in t-1 zamanındaki bilanço büyüklüğünün logaritmik değerini, 

𝑇𝑅𝑡−1
′  Türkiye ekonomisinin makro göstergelerinin t-1 zamanındaki değerini, 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑎𝑖,𝑡−1

′  

banka bazlı değişkenlerin t-1 zamanındaki değerini, γi banka i’nin sabit etkisini, µc ülke c’nin 

sabit etkisini ve λb borç türü b’nin sabit etkisini göstermektedir.  

                                                 
3
 Söz konusu bankaların aktif büyüklüğü Aralık 2014 itibarıyla bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğünün yüzde 96,21’ini kapsamaktadır. Dolayısıyla örneklem 

kümesinin temsil gücü oldukça yüksektir. 
4
 Modelin bağımlı değişkeni, dış borç tutarının ABD doları cinsinden ve nominal değeri ile hesaplanmıştır. 
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Çalışmada ayrıca Fed’in nicel genişleme politikalarının bankaları hangi kanallar 

üzerinden etkilediği analiz edilmiştir. Bu amaçla Fed’in bilanço büyüklüğü ile seçilen bazı 

banka bazlı değişkenlerin etkileşimi sırasıyla yukarıdaki modele dâhil edilmiştir. Fed’in nicel 

genişleme politikalarının bankaları aktif büyüklük, sermaye yapısı, aktif karlılık rasyosu ve likit 

aktif rasyosu kanalları üzerinden etkileyebileceği düşünülerek Fed’in bilanço büyüklüğünün 

söz konusu değişkenler ile etkileşimi modele eklenmiştir.  

Fed’in nicel genişleme politikalarının banka dış borçları üzerindeki etkisi ve bu etkinin 

hangi kanallar üzerinden gerçekleştiği analiz edildikten sonra söz konusu politikaların dış 

borç türleri üzerinde farklı etkileri olup olmadığı; hangi borç türünü ne yönde ve ne ölçüde 

etkilediği analiz edilmiştir. Bu amaçla modelde her bir borç türü için kukla değişken ve Fed’in 

bilanço büyüklüğünün her bir borç türü kukla değişkeni ile etkileşimi kullanılmıştır.  

3. Ampirik Bulgular 

Tablo 2’de yer alan tüm regresyonlarda Fed’in aktif büyüklüğü temel değişken olarak yer 

almaktadır. Birinci modelde herhangi bir sabit etki modele dâhil edilmemiş olup, diğer 

modellerde sırasıyla zaman, borç alan banka, borç veren ülke ve borç türü bazında sabit 

etkiler kontrol edilmiştir. Tüm sabit etkilerin modele eklendiği beşinci regresyonda borç alan 

banka, borç veren ülke ve borç türü bazında gerçekleşen şoklar kontrol edilmiştir. Bu 

çerçevede, söz konusu model arz ve talep değişkenlerinin ayrıştırılmasını sağlamaktadır. 

Sonuçlar, Fed bilançosundaki artışın bankacılık sektörünün dış borçlarını güçlü bir şekilde 

artırdığını göstermektedir. Söz konusu etki banka dış borçlarının Fed’in aktif büyüklüğündeki 

değişimlere esnekliğini ifade etmekte olup, istatistiksel olarak yüzde 1 seviyesinde anlamlı 

bulunmuştur. Zaman, borç alan banka, borç veren ülke ve borç türü bazında sabit etkilerin 

kontrol edildiği beşinci regresyona göre Fed’in aktif büyüklüğündeki yüzde 10’luk artış 

bankacılık sektörünün dış borçlarını yaklaşık yüzde 20 oranında artırmaktadır.  
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Tablo 2. Fed Bilanço Politikası ve Banka Dış Borçları 

Bağımlı Değişken: Banka Dış Borcunun Logaritmik Değeri 

Bağımsız Değişkenler (1) (2) (3) (4) (5) 

Log(Fed Aktif Büyüklük) 0,81*** 1,40*** 1,66*** 1,93*** 2,03*** 

 (0,13) (0,19) (0,19) (0,18) (0,17) 

Sabit Terim 3,97*** 0,11 -2,46* -1,81 -1,79 

 (0,81) (1,24) (1,29) (1,23) (1,16) 

Zaman Sabit Etki - Evet Evet Evet Evet 
Banka Sabit Etki - - Evet Evet Evet 
Ülke Sabit Etki - - - Evet Evet 
Borç Türü Sabit Etki - - - - Evet 
Gözlem Sayısı 89.636 89.636 89.636 89.636 89.636 

R^2 0,01 0,01 0,09 0,38 0,55 

           ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 güven aralığında istatistiksel anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 3’te Fed’in bilanço büyüklüğünün yanı sıra bankaların dış borçlarını etkileme 

potansiyeline sahip olan Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergeler ve banka 

bazlı göstergeler kontrol değişkeni olarak sırasıyla analize dâhil edilmiştir. Modelde yer alan 

Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergeler için reel gayrisafi yurt içi hasılanın 

(GSYİH) büyüme hızı, enflasyon oranı, reel efektif döviz kuru ve BIST gecelik faiz oranı 

seçilmiştir. Reel GSYİH büyüme hızı ve enflasyon oranı talep tarafını kontrol etmek amacıyla 

modele ilave edilmiş olup, hızlı büyüyen ve düşük enflasyona sahip ekonomilerin yurt dışı 

kaynağa olan talebinin görece daha yüksek olacağı ve sermaye akımlarının da söz konusu 

ülkelere daha kolay hareket edeceği öngörülmüştür. Reel efektif döviz kurundaki artış TL’nin 

değerlenmesini ima etmekte olup, söz konusu değerlenme ile iyileşen banka bilançolarının 

bankaları daha fazla yurt dışı borçlanmaya yönelteceği düşünülmüştür. BIST gecelik faiz 

oranı bankaların yurt içi borçlanma maliyetini ifade etmekte ve yurt içi borçlanma 

maliyetlerindeki artışın bankaları yurt dışı borçlanmaya sevk edeceği düşünülmüştür. Sabit 

terim ile borç alan banka, borç veren ülke ve borç türü bazındaki sabit etkiler tüm 

regresyonlarda kullanılmıştır. Benzer şekilde Fed’in bilanço büyüklüğü banka dış borçları 

üzerinde yüzde 1 seviyesinde anlamlı pozitif etkiye sahiptir. Modellerde kontrol değişken 

olarak kullanılan tüm göstergelerin işaretlerinin beklenen yönde olduğu görülmektedir.  

Tüm değişkenlerin birlikte analiz edildiği yedinci regresyonun sonuçlarına göre Fed’in 

aktif büyüklüğündeki yüzde 10’luk artış bankacılık sektörünün dış borçlarını yüzde 3 oranında 

artırmaktadır. Fed’in bilanço büyüklüğünün yanı sıra reel efektif döviz kuru ve BİST gecelik 

faiz oranı da banka dış borçları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. TL’nin değerlenmesi ve 

faiz oranlarının artması bankaların yurt dışı borçlarını artırmaktadır. Ayrıca, aktif karlılığı 

yüksek olan ve portföyünde daha fazla kredi bulunduran bankalar da yurtdışından daha fazla 

borçlanmaktadır. Tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranı yüksek bankalar daha az borçlanırken, 
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toplam yükümlülükleri içinde mevduatın payı yüksek olan ve sermaye yapısı daha güçlü 

bankaların yurtdışından daha az borçlandıkları görülmüştür. BİST gecelik faiz oranının banka 

dış borçları üzerindeki etkisi yüzde 10 seviyesinde anlamlı iken diğer ilişkiler yüzde 1 

seviyesinde anlamlı bulunmuştur.  

Tablo 3. Fed Bilanço Politikası ve Banka Dış Borçları 

Bağımlı Değişken: Banka Dış Borcunun Logaritmik Değeri 
Bağımsız Değişkenler (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Log(Fed Aktif Büyüklük) 1,17*** 0,20*** 0,10** 0,12** 0,19*** 0,19*** 0,30*** 
 (0,03) (0,05) (0,05) (0,05) (0,06) (0,06) (0,06) 
TR Makro Değişkenler        
Reel GSYİH Büyümesi 0,14*** 0,00 -0,04 -0,04 -0,04 -0,01 -0,01 
 (0,08) (0,08) (0,08) (0,08) (0,08) (0,08) (0,08) 
Enflasyon -2,19*** -0,85** -0,78 0,96 0,80 0,83 0,50 
 (0,41) (0,42) (0,42) (0,42) (0,42) (0,42) (0,43) 
Reel Efektif Döviz Kuru 0,82*** 0,18* 0,28*** 0,23** 0,34*** 0,32*** 0,42*** 
 (0,09) (0,09) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) 
BİST Gecelik Faiz Oranı 1,34*** 0,16** 0,24* 0,17* 0,16* 0,20* 0,35* 
 (0,51) (0,51) (0,51) (0,51) (0,51) (0,51) (0,51) 
Banka Bazlı Değişkenler        
Log(Reel Aktif Büyüklüğü)  0,48*** 0,51*** 0,50*** 0,49*** 0,49*** 0,37*** 
  (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,04) 
Krediler/Aktifler  1,35*** 1,22*** 1,31*** 1,19*** 1,42*** 1,20*** 
  (0,11) (0,11) (0,12) (0,12) (0,22) (0,22) 
Mevduat/Aktifler   -1,15*** -1,06*** -0,98*** -1,01*** -1,18*** 
   (0,13) (0,14) (0,14) (0,14) (0,15) 
Aktif Karlılık    0,03*** 0,02*** 0,02*** 0,03*** 
    (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 
Takip Oranı     -0,07*** -0,06*** -0,06*** 
     (0,02) (0,02) (0,02) 
Likit Aktifler/Aktifler      0,00 0,00 
      (0,00) (0,00) 
Sermaye/Aktifler       -1,80*** 
       (0,31) 
Sabit Terim 2,81*** 2,89*** 3,78*** 3,70*** 3,52*** 3,35*** 4,48*** 
 (0,24) (0,30) (0,32) (0,33) (0,33) (0,37) (0,40) 

Banka Sabit Etki Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 
Ülke Sabit Etki Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 
Borç Türü Sabit Etki Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 
Gözlem Sayısı 89.013 88.138 88.138 84.500 84.500 84.500 84.500 
R^2 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

    ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 güven aralığında istatistiksel anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 4’te Fed’in bilanço büyüklüğünün banka dış borçlarını hangi kanallar üzerinden 

etkilediği sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu nedenle Tablo 3’te yer alan yedinci regresyona 

Fed’in bilanço büyüklüğü değişkeninin banka bazlı değişkenler ile etkileşimi sırasıyla dâhil 

edilmiştir. Fed’in bilanço büyüklüğündeki değişimler küçük, sermaye yapısı zayıf, aktif 

karlılığı ve likit aktif rasyosu görece daha düşük bankaları daha fazla ve pozitif yönde 

etkilediği görülmektedir. Fed’in bilançosundaki artış ya da nicel genişlemenin küresel ölçekte 

likidite bolluğuna sebebiyet verdiği düşünüldüğünde, söz konusu durum normal koşullarda 

istediği ölçüde dış borç temin edemeyen görece küçük ve zayıf bankaların küresel likidite 

artışı sonucunda oluşan konjonktür sayesinde istedikleri düzeyde dış borç temin etmeye 
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başladıkları ve nicel genişleme politikalarından daha fazla etkilendikleri şeklinde 

değerlendirilmektedir.  

Tablo 4. Fed Bilanço Politikası ve Banka Dış Borçları 
Bağımlı Değişken:   Banka Dış Borcunun Logaritmik Değeri 
Bağımsız Değişkenler (1) 

Log(Fed Aktif Büyüklük) 2,43*** 
 (0,34) 
Banka Bazlı Değişkenler  
Log(Reel Aktif Büyüklüğü) 1,18*** 
 (0,15) 
Krediler/Aktifler 1,94*** 
 (0,21) 
Mevduat/Aktifler -1,00*** 
 (0,13) 
Aktif Karlılık 0,79*** 
 (0,17) 
Takip Oranı -0,03*** 
 (0,01) 
Likit Aktifler/Aktifler 0,07*** 
 (0,02) 
Sermaye/Aktifler 16,84*** 
 (4,53) 
Etkileşimli Kukla Değişkenler  
Log(Fed Aktif Büyüklük)*Log(Reel Aktif Büyüklüğü) -0,13*** 
 (0,02) 
Log(Fed Aktif Büyüklük)*(Sermaye/Aktifler) -2,86*** 
 (0,74) 
Log(Fed Aktif Büyüklük)*Aktif Karlılık -0,13*** 
 (0,03) 
Log(Fed Aktif Büyüklük)*(Likit Aktifler/Aktifler) -0,01*** 
 (0,00) 
Sabit Terim -9,85*** 
 (2,04) 

TR Makro Değişkenler Evet 
Banka Sabit Etki Evet 
Ülke Sabit Etki Evet 
Borç Türü Sabit Etki Evet 
Gözlem Sayısı 94.861 
R^2 0,55 

                         ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 güven aralığında istatistiksel anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 3’te Fed’in bilanço büyüklüğünün banka dış borçlarını pozitif yönde etkilediği 

görülmekle birlikte söz konusu sonuçlar hangi banka dış borç türünün ne ölçüde etkilendiği 

sorusuna cevap vermemektedir. Bu sebeple Tablo 3’te yer alan yedinci regresyona her bir 

borç türü için kukla değişken eklenmiştir. Ayrıca Fed’in bilanço büyüklüğünün marjinal etkisini 

görebilmek amacıyla Fed’in bilanço büyüklüğü değişkeni her bir borç türü kukla değişkeni ile 

etkileşimli olarak modele dâhil edilmiştir (Tablo 5). Krediler kontrol grubu olarak dışarıda 

bırakılmıştır. B6 - B9 katsayıları sırası ile mevduat, sendikasyon, seküritizasyon ve repo 

türlerinin kredilere göre Fed’in bilanço büyüklüğündeki değişimlerden ne ölçüde etkilendiğini 

göstermektedir.5 Tablo 5’te yer alan ikinci regresyonda Fed’in bilanço büyüklüğünün borç 

türleri bazındaki etkilerini karşılaştırabilmek amacıyla hesaplanan standardize edilmiş 

                                                 
5
 Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar yurt dışından kredi, mevduat, dış ticaretin finansmanı amaçlı kredi, sendikasyon, sekür itizasyon, repo ve sermaye benzeri kredi 

olmak üzere yedi farklı türde borçlanabilmektedir. Dış ticaretin finansmanı amaçlı kredi ile sermaye benzeri kredilerin tutarlarının düşük olması ve sermaye benzer i 
kredilerin 2009 yılı başından itibaren Türk bankaları tarafından kullanılmaya başlanması nedeniyle söz konusu türler kredilere eklenmiştir.  



 

 

Sayı: 2015-14 / 24 Ağustos 2015 

 
Ekonomi Notları           10 

 

katsayılara yer verilmiştir. Söz konusu regresyonun sonuçlarına göre mevduat, sendikasyon, 

seküritizasyon ve repo türlerinin kredilere göre Fed’in bilanço büyüklüğündeki değişimlerden 

daha az etkilendiği görülmektedir. Analize dâhil edilen söz konusu beş borç türü içerisinde en 

fazla etki kredi türünde yaşanmış olup, onu sırasıyla repo, mevduat, sendikasyon ve 

seküritizasyon türleri takip etmektedir.  

Tablo 5. Fed Bilanço Politikası ve Banka Dış Borçları  

 Bağımlı Değişken: Banka Dış Borcunun Logaritmik Değeri 

 
Bağımsız Değişkenler (1) (2) 

𝐵1 Log(Fed Aktif Büyüklük) 0,90*** 0.09*** 
  (0,07) (0.01) 
 Borç Türleri için Kukla Değişkenler   

𝐵2 Mevduat -0,15*** -0.96*** 
  (0,47) (0.01) 

𝐵3 Sendikasyon 6,84*** 0.02*** 
  (0,29) (0.00) 

𝐵4 Seküritizasyon 7,84*** 0.25*** 
  (0,82) (0.01) 

𝐵5 Repo 2,74*** 0.20*** 
  (0,81) (0.01) 
 Etkileşimli Kukla Değişkenler   

𝐵6 Log(Fed Aktif Büyüklük)*Mevduat -0,47*** -0.07*** 
  (0,07) (0.01) 

𝐵7 Log(Fed Aktif Büyüklük)*Sendikasyon -1,09*** -0.10*** 
  (0,05) (0.00) 

𝐵8 Log(Fed Aktif Büyüklük)*Seküritizasyon -1,14*** -0.12*** 
  (0,13) (0.01) 

𝐵9 Log(Fed Aktif Büyüklük)*Repo -0,34*** -0.03*** 
  (0,13) (0.01) 

𝐵0 Sabit Terim 2,39*** 0.62*** 
  (0,44) (0.03) 

 TR Makro Değişkenler Evet Evet 
 Banka Bazlı Değişkenler Evet Evet 
 Banka Sabit Etki Evet Evet 
 Ülke Sabit Etki Evet Evet 
 Gözlem Sayısı 82.929 82.929 
 R^2 0,56 0,56 

           ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 güven aralığında istatistiksel anlamlılığı göstermektedir. 

Fed’in bilanço büyüklüğünün her bir borç türü üzerindeki etkisine baktığımızda ise B1, 

B1 + B6, B1 + B7, B1 + B8 ve B1 + B9 Fed’in bilanço büyüklüğündeki değişimlerin sırasıyla 

kredi, repo, mevduat, sendikasyon ve seküritizasyon üzerindeki etkilerini ifade etmektedir. 

Tablo 6’da Fed’in bilanço büyüklüğünün repo, mevduat, sendikasyon ve seküritizasyon türleri 

üzerindeki etkisi istatistiksel olarak test edilmiştir. Boş hipotezler birinci ve dördüncü testler 

için reddedilirken, ikinci ve üçüncü testler için reddedilmemiştir. Test sonuçlarına göre Fed’in 

bilanço büyüklüğündeki değişimlerin repo ve mevduat üzerindeki etkileri istatistiksel olarak 

anlamlı, sendikasyon ve seküritizasyon üzerindeki etkileri ise istatistiksel olarak anlamsız 

bulunmuştur. Sonuç olarak söz konusu nicel genişleme politikaları kredi, repo ve mevduat 

türlerinin artmasına neden olurken, sendikasyon ve seküritizasyon türleri üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etki oluşturmamıştır. 
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Tablo 6. Banka Dış Borç Türlerinin Fed Politikalarına Duyarlılığı 

 Boş Hipotez F Değeri p-değeri 

1     𝐵1 + 𝐵6 = 0 8,13      0,0043 

2    𝐵1 + 𝐵7 = 0 0,07      0,7966 

3     𝐵1 + 𝐵8 = 0 0,00      0,9858 

4     𝐵1 + 𝐵9 = 0 13,80      0,0002 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, Fed’in bilanço büyüklüğündeki değişimlerin, diğer bir ifade ile nicel 

genişleme politikalarının Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların dış borçları ile borç türlerini 

nasıl etkilediği ve bu etki kanallarının neler olduğu sorularına cevap aranmıştır. Buna göre, 

Fed’in nicel genişleme politikalarının dış borçları artırdığı, analize dâhil edilen beş borç türü 

içerisinde en fazla etkinin kredide yaşandığı ve onu sırasıyla repo ve mevduatın takip etiği, 

sendikasyon ve seküritizasyon türleri üzerinde ise anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Ayrıca küresel likiditenin nispeten sınırlı olduğu dönemlerde istediği ölçüde borçlanamayan 

küçük ve sermaye yapısı zayıf, aktif karlılığı ve likit aktif rasyosu görece düşük bankaların 

nicel genişleme sonucu gevşeyen küresel likidite koşullarında daha fazla borçlanabildikleri 

sonucuna varılmıştır. 

Gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan genişleyici para politikaları sermaye akımları 

kanalıyla gelişmekte olan ülkelerde finansal istikrarı tehdit edebilmektedir. Genişleyici para 

politikaları sonucu artan yoğun sermaye girişleri ile gelişmekte olan ülkelerde yerel para 

biriminin aşırı değerlendiği, söz konusu durumun da finansal piyasalarda oynaklık, cari açıkta 

artış ve kontrolsüz kredi genişlemesi gibi çeşitli finansal ve makroekonomik risklere sebebiyet 

verdiği bilinmektedir (2010-IV Enflasyon Raporu, Kutu 2.1). Söz konusu gelişmiş ülkelerdeki 

genişleyici para politikaları sonucu oluşması muhtemel enflasyon tehdidini önlemek amacıyla 

yaşanacak faiz artırım süreçleri ile birlikte gelişmekte olan ülkelerde meydana gelebilecek 

sermaye çıkışları finansal ve makroekonomik risklerin artmasına neden olacaktır. Bu 

çerçevede, Fed’in uyguladığı genişleyici para politikalarının büyük, sermaye yapısı güçlü, 

aktif karlılığı ve likit aktif rasyosu görece yüksek bankalar yerine normal koşullarda istediği 

ölçüde dış borç temin edemeyen küçük, sermaye yapısı zayıf, aktif karlılığı ve likit aktif 

rasyosu görece düşük bankaları daha fazla etkilemesinin finansal istikrar açısından risk 

oluşturabileceği düşünülmektedir. Normal koşullarda istediği ölçüde borçlanamayan fakat 

küresel likidite artışı sonucunda oluşan konjonktür sayesinde borç temin etme kabiliyetlerinin 

ötesinde borçlanabilen söz konusu küçük ve zayıf bankaların daha fazla risk taşımaya 

başladıkları ve kırılganlıklarının görece arttığı değerlendirilmektedir. Bu durumun da finansal 

istikrar açısından risk oluşturduğu ve dikkatle izlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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Ekler 

Ek Tablo 1. Fed Tarafından Açıklanan Nicel Genişleme Paketleri 

Tarih ABD Merkez Bankası  Açıklama 

Kasım 2008  QE 1* 
1.Nicel Genişleme Paketi (600 milyar ABD doları tutarında tahvil alımı 
içermektedir.) 

Mart 2009  QE 1 Uzatımı  
1.Nicel Genişleme Paketinin devamı niteliğinde (300 milyar ABD doları 
tutarında tahvil alımı ve 750 milyar ABD doları tutarında ipoteğe dayalı 
menkul kıymet alımı içermektedir.) 

Kasım 2010  QE 2  
2.Nicel Genişleme Paketi (Aylık 75 Milyar ABD doları olmak üzere, 600 
milyar ABD doları tutarında tahvil alımı içermektedir.) 

Eylül 2011  Operation Twist**  
Vade Değişim Programı (400 milyar ABD doları tutarında üç yıldan kısa 
vadeli tahvillerin 6-30 yıl vadeli tahvillerle değiştirilmesini hedeflemektedir.) 

Haziran 2012  Operation Twist Uzatımı  
Vade Değişim Programı çerçevesinde ek tahvil değişimi (267 milyar ABD 
doları tutarında) 

Eylül 2012  QE 3  
3.Nicel Genişleme Paketi  (Aylık 40 milyar ABD doları mortgage destekli 
tahvil ve 45 milyar ABD doları hazine tahvili olmak üzere aylık 85 milyar 
ABD doları tutarında varlık alımını içermektedir.)   

Mayıs 2013 QE 3 
Fed Başkanı Ben Bernanke tarafından nicel genişlemenin 2013 sonuna 
kadar azaltılacağı ve 2014 yılında sonlandırılabileceği duyurusu yapılması 

Ekim 2014  QE 3  3.Nicel Genişleme Paketinin sonlandırılması 

*: QE(Quantitative Easing), Fed tarafından uygulanan nicel genişleme politikalarını ifade etmektedir. 
**: Operation Twist, Fed tarafından uygulanan bir çeşit swap (değiş tokuş) işlemidir. Kısa vadeli tahvillerin karşılığında uzun 
vadeli tahviller alınarak, mevcut Hazine kâğıtlarının ortalama vadesi uzatılmakta ve bu sayede bilanço büyümesine 
sebebiyet vermeden uzun vadeli tahvillerde yaşanan talep artışı ile söz konusu tahvillerin fiyatı yükseltilerek faizleri aşağıya 
çekilmektedir.   
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