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Özet 

Finansal sektörü anlamanın önemi küresel krizle birlikte daha açık bir şekilde ortaya çıkmış, sektörün 

yapısı ve işleyişi makroekonomik politikalara yönelik tartışmaların odak noktasını oluşturmuştur. Bu 

anket çalışması Türkiye’deki finansal sistemin büyük bir kısmını oluşturan bankacılık sisteminin 

makroekonomik bağlamda önem arz edebilecek yönlerine ilişkin bilgi ve anlayışımızı geliştirmek amacıyla 

yapılmıştır. Anket, aktif büyüklüğü sistemin yüzde 89’unu oluşturan on dört bankanın üst düzey 
yöneticileriyle yapılan yüz yüze görüşmelerle tamamlanmıştır.  Ankette ortaya çıkan bazı önemli 

sonuçlar; (i) kredi ve mevduat piyasasında yoğun bir rekabet olduğu, ancak kredi alt kalemleri için 

rekabet derecesinin önemli derecede farklılaştığı, (ii) mevduatın farklı sınıflandırmalara göre oluşacak alt 

kalemlerinin dahi banka açısından birbirleriyle yakın ikame olmadığı, (iii) finansal hızlandırıcı 

mekanizmasının teminatlardan ziyade makroekonomik dalgalanmaların firma nakit akımlarına etkileri 

üzerinden çalıştığı şeklinde özetlenebilir. 
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1. Giriş 

Finansal sektörü anlamanın önemi küresel krizle birlikte daha açık bir şekilde ortaya çıkmış, sektörün 

yapısı ve işleyişi makroekonomik politikalara yönelik tartışmaların odak noktasını oluşturmuştur. Kriz 

öncesinde makro ekonomistlerin, analizlerinde bu alanı büyük ölçüde ihmal ettiği eleştirileri ortak kabul 

haline gelmiştir.2 Bu bağlamda, akademik çevrelerde ve politika yapıcı kurumlar bünyesinde dünya 

ekonomisini sarsan küresel krizi anlamaya ve benzer krizlerin engellemesine ilişkin politikaların 

oluşturulmasına yönelik çabaların önemli bir kısmı finansal sektörün yapısını ve makroekonomiyle 

etkileşimini anlamaya yoğunlaşmıştır.  

Bu çerçevede bir yandan eski modellerin finansal sektörü gerçekçi bir şekilde temsil eden bir yapıya 

kavuşturulmasına yönelik teorik modeller üzerinde çalışıldığı, bir yandan sistemin makroekonomik 

düzeydeki davranışlarını anlamak için yapılan ampirik çalışmaların hızla çoğaldığı gözlenmektedir. Bu 

yöndeki gayretlerin uzun süre ekonomistlerin ajandasını meşgul edeceği açıktır. 

Bu çalışmanın temelinde yer alan anketin temel motivasyonunu ülkemizde finansal sektörün yapısı ve 

işleyişine ilişkin anlayış ve bilgimizi geliştirme amacı oluşturmaktadır. Diğer analitik yaklaşımların yanı 

sıra, anket çalışmalarının da özellikle ülkemiz bağlamında söz konusu amaca yönelik önemli katkıları 

olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde finansal sektörün ve sistemde büyük paya sahip bankacılık 

sisteminin yakın zamanda önemli yapısal değişikliklerden geçmesinin ekonometrik çalışmaların etkinliğini 

sınırlayabileceğinden ötürü, finansal sistemin içinde yer alanların gözlem ve tecrübelerinin kıymetli bir 

bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir. Bunun yanında, küresel krizle birlikte davranışsal motiflerin de 

sistem dinamikleri üzerinde etkili olduğu gözleminden yola çıkarak, bu motifleri daha iyi anlayabilmek için 

birinci elden bu bilgiye sahip olan finansal sektör çalışanlarının görüşlerini almanın yararlı olacağı 

ortadadır. Bu bağlamda, hızlı ve köklü yapısal değişiklikler gösteren bankacılık sisteminin davranışsal 

niteliklerini daha iyi anlamak üzere, TCMB bünyesinde sektörde en büyük paya sahip bankaların 

temsilcileri ile anket çalışması yapılmıştır.3 

Bu kapsamda hazırlanan anket soruları birden fazla konuya yönelmiştir. Para politikasının aktarım 

mekanizmasını etkileyebilecek yapısal ve davranışsal olgular, finansal hızlandırıcı mekanizmasının varlığı 

ve işleyişi ile bankacılık sektörünün temel bankacılık risklerine yönelik algılamaları öne çıkan konulardır. 

Bunun dışında doğrudan bankacılık sektörüyle ilgili olmamasına rağmen bankaların konumları itibarıyla 

yakından izleme imkânına sahip olduğu konularda katılımcıların görüşlerini almayı amaçlayan sorular da 

yer almaktadır. Temel olarak üç bölümden oluşan anketin ilk bölümü, banka bilançolarının varlık tarafına, 

ağırlıkla da kredilere ilişkin soruları içermektedir.4 Krediye erişim, kredi maliyetinin hesaplanması ve risk 

primine yönelik sorular bu bölümde yer almaktadır. İkinci bölüm ise, banka bilançolarının yükümlülük 

tarafı ile ilgili sorulardan oluşmakta ve en önemli yükümlülük kalemi olan mevduatlara odaklanmaktadır. 

                                                           
2
 Bu ihmalin en somut göstergesi para politikasına ilişkin ekonomik literatürde yer etmiş ve çeşitli uyarlamaları merkez bankalarınca da kullanılan 

modellerde finansal sektöre pasif bir rol yüklenmesi veya bu kesimin tümüyle modellerden dışlanmasıdır. 
3
 Dünyada pek çok merkez bankası ülkedeki mevcut finansal koşulları anlamak üzere “eğilim anketleri” adı altında bankalara anketler 

yapmaktadır. Kredilerin arz ve talep dinamiklerinin ayrıştırılmasında önemli bir araç sayılan bu anketler ülkemizde de TCMB tarafından düzenli 
olarak yapılmakta ve sonuçları kamuoyuna sunulmaktadır (bkz. Banka Kredileri Eğilim Anketi, TCMB). Eğilim anketleri bankaların kredi 
politikalarıyla ilgili önemli ipuçları sunsa da, kredilerle ilgili öne çıkan soruların sektör temsilcileri ile daha detaylı görüşülmesi bankaların kredi 
verme ve mevduat toplamalarına ilişkin davranışsal özelliklerin saptanması açısından önem arz etmektedir. 
4
 Anketin soru formu ekte sunulmuştur. 
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Bu bölümde, mevduat faizlerinin belirlenmesine, farklı mevduat türlerinin ve fon kaynaklarının 

birbirleriyle olan ikame ilişkilerine dair sorular öne çıkmaktadır.  

Bu çalışma, finansal sistemin büyük bir kısmını oluşturan on dört bankanın üst düzey yöneticileri ile 

2011 yılı Mayıs ve Haziran aylarında yapılan görüşmelere ilişkin bulguları sunmayı amaçlamaktadır. 

Ankete katılan bankaların aktifleri sistemin toplam aktiflerinin yüzde 89’unu oluştururken, katılımcı 

bankaların kredilerin ve mevduatlarının sistem içindeki payı sırasıyla yüzde 89 ve 92’dir. Anket sonuçları 

soruların biçimine uygun şekilde sayısal hale getirilmiş, anketten elde edilen veriler finansal sektörün 

genelini temsil etmesi amacıyla bankaların ilgili bilanço büyüklüklerini (bankaların kredi veya 

mevduatlarının sistem içindeki paylarını) kullanmak suretiyle ağırlıklandırılmıştır. 5 

İkinci bölümde bankaların aktiflerine ve özellikle de kredilerine odaklanılırken, kredi piyasasına ilişkin 

elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise, bankaların yükümlülüklerine ilişkin 

tespitler sunulmaktadır. Sonuç bölümünde ise sonuçlar toplu olarak tartışılmıştır.   

2. Türkiye’de kredi piyasası nasıl şekillenmekte? 

2.1 Kredi piyasası tanımı 

Bankalardan ilk olarak kredi piyasasını tanımlamaları istenmiş, ancak farklı kredi türleri için kredi 

piyasasının özellikleri de ayrışabileceğinden ötürü bankalara altı farklı kredi türü için tam rekabetçi 

(“hiçbir bankanın kendi başına faiz belirleme gücü yoktur”), oligopol (“bir grup banka birlikte faiz 

belirleyebilir”) ve tekelci rekabet (“her bankanın az da olsa faiz belirleme gücü vardır”) olmak üzere hangi 

piyasa tanımının daha uygun olduğu sorulmuştur.  

Kredi piyasasındaki işleyişe ilişkin verdikleri sonuçlar, söz konusu piyasanın tam rekabete yakın bir 

nitelik arz ettiğini göstermektedir (Grafik 2.1). Sektör temsilcileri kredi piyasasındaki rekabetin özellikle 

son yıllarda yoğunlaştığını belirtmiştir. Kamu bankalarının kredi piyasasına hızlı girişi, artan 

makroekonomik istikrar ve bu gelişmenin yurt dışı kaynaklara ulaşımı kolaylaştırması, kredi piyasasında 

rekabetin artmasında etkili temel faktörler olarak belirtilmiştir.6 

Seçilmiş kredi türleri için verilen yanıtlar kredi piyasasında genel olarak yüksek bir rekabet olduğunu 

göstermekle birlikte kredi türleri bazında rekabet derecelerinin farklı olduğuna işaret etmektedir. Ankete 

verilen yanıtlara göre, rekabetin en yüksek olduğu kredi türünün konut kredileri olduğu görülmektedir. 

Öte yandan ihtiyaç kredilerinin bankaların pazar gücünün en yüksek olduğu kredi türlerinden biri olduğu 

dikkat çekmektedir. Bu durumun konut kredilerine kıyasla ihtiyaç kredilerinin daha zayıf bir teminat 

yapısına sahip olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Bunun yanında ihtiyaç kredilerinde teminatların 

önemli bir kısmını maaş blokelerinin oluşturması ve maaşların kredi müşterisinin çalıştığı kurum ve 

kuruluşun banka ile yaptığı anlaşmalarla belirlenmesi nedeniyle bankaların tekelci gücünün oluştuğu da 

görüşmelerde ifade edilen gerekçelerde yer almaktadır.  

 

                                                           
5
 Ankete verilen yanıtlar, banka sahipliği açısından da değerlendirilmiş, genel olarak kamu ve özel sermayeli bankaların yanıtlarında önemli bir 

ayrışma gözlenmemiştir. 
6
 Yakın zamana kadar kredi piyasasından göreli olarak sınırlı bir pay alan KOBİ kredilerinin bankalar tarafından giderek daha çok ilgi görmesiyle bu 

alanda artan rekabet anket katılımcıları tarafından piyasadaki rekabetin yoğunlaşması bağlamında en çarpıcı örnek olarak dile getirilmiştir. 
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Yanıtların ortaya koyduğu bir diğer kayda değer sonuç ise küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) 

verilen kredilerdeki rekabet derecesinin büyük ölçekli işletme kredilerindeki rekabet derecesi ile hemen 

hemen aynı olduğudur. Bilgi asimetrisi probleminin daha yüksek olduğu KOBİ kredilerinde bankaların 

rakiplerine kıyasla sahip olabilecekleri bilgi avantajlarının bankalara daha yüksek bir tekelci güç vermesi 

beklenir. İki kredi türü arasındaki belirgin bir rekabet farkı olmaması bankaların KOBİ kredileri konusunda 

risklere beklenenden daha açık olduklarını işaret eder niteliktedir. Öte yandan, büyük ölçekli işletme 

kredilerinin genelde daha az sayıda bankanın karşılayabileceği büyük montanlı kredilerden oluşmasının 

da söz konusu sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. 

Sonuçlar, yatırım kredilerinde bankaların işletme sermayesi kredilerine göre daha yüksek bir tekelci 

güce sahip olduklarını ima etmektedir. Anket görüşmelerinde, yatırım kredilerinin genelde yüksek 

miktarlı ve uzun vadeli olması, buna bağlı olarak söz konusu krediler için gerekli kaynakları bulabilecek ve 

yatırım süresi boyunca likidite riskini taşıyabilecek banka sayısının daha az olması nedeniyle bu kredi 

türünde yoğunlaşmanın yüksek olduğu dile getirilmiştir. İşletme sermayesi kredilerinde rekabetin yüksek 

olmasına neden olabilecek bir sebep ise, görüşmelerde belirtildiği üzere, Türkiye’de firmaların genelde üç 

ila dört banka ile çalışması bu nedenle farklı bankaların tekliflerini fazla bir maliyet ödemeden 

değerlendirebilme imkânına sahip olmasıdır.  

2.2. Yeni açılan kredilerin maliyeti belirlenirken etkili olan faktörler 

Bankaların kredi faizlerini nasıl fiyatladıklarını bilmek para politikasının etkilerini tespit edebilmek 

bağlamında önemlidir. Para politikasını analiz için kullanılan birçok modelde kredi faizleri politika faizine 

ya eşit olarak alınmakta ya da kredinin geri ödenme ihtimaline ilişkin bir risk primi politika faizine 

eklenmek suretiyle temsil edilmektedir. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerde bankaların yurt dışından 

elde ettikleri yabancı para cinsinden fonların toplam kaynaklar içinde önemli bir paya sahip olması 

itibarıyla bankaların kredi faizlerinin politika faizleri ile ilişkisi teorik modellerde öngörüldüğü kadar sıkı 

olmayabilir. Kredi fiyatlamasında en önemli unsurlarından biri de kredilerin maliyetleridir. Bu doğrultuda 

ankette iki farklı soruda bankaların TL ve YP cinsi kredilerin maliyetlerini nasıl hesapladıklarına 

odaklanılmaktadır. Öncelikle, her iki soru için de geçerli olan bir noktayı vurgulamak gerekmektedir; buna 

göre kredi maliyetlerini hesaplanırken stok maliyetleri değil ortalama marjinal (yeni açılan kredilerin) 

maliyetlerin dikkate alındığı belirtilmiştir. 

Grafik 2.1. Kredi piyasası tanımı* 

 
*Bankaların verdikleri yanıtların dağılımını göstermektedir.  
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TL cinsinden yeni açılan ticari kredilerin maliyetini hesaplarken bankaların temelde Merkez Bankası 

politika faizi ile TL kaynakların maliyetlerini esas aldıkları görülmektedir (Grafik 2.2). Türev finansal 

ürünlerin YP kaynakları nitelik itibarıyla TL kaynaklara çevirmeyi olanaklı kılması nedeni ile YP kaynakların 

maliyetinin de TL cinsi verilen krediler için önemli olabildikleri anlaşılmaktadır. Örneğin, uzun vadeli 

konut kredilerinde YP kaynaklar para takası işlemleriyle uzun vadeli TL varlıklara dönüştürüldüğünden bu 

kredilerin maliyeti hesaplanırken yabancı kaynakların maliyeti ve para takası işlemlerinin işaret ettiği 

maliyetler bir arada dikkate alınmaktadır. 

Grafik 2.2. TL cinsinden yeni açılan kredilerin maliyeti belirlenirken etkili olan faktörler* 

 
*Bankaların verdikleri yanıtların yüzdesini göstermektedir.  

Bankaların TL cinsi kredilerde çoğu matematiksel iktisadi modellerde (Dinamik Stokastik Genel Denge 

(DSGE) modelleri vb.) ele alındığı gibi politika faizini kredinin marjinal maliyeti gibi değerlendirmediği, 

tüm TL kaynakların marjinal maliyetlerinin dikkate alındığı anlaşılmaktadır. TL kaynakların önemli bir 

kısmını mevduatların oluşturduğu ve bu kaynağın maliyetinin de politika faizinden önemli sapmalar 

gösterebileceği bilinmektedir. Öte yandan, görüşmelerde bankacılık kesiminin reel sektöre açtığı 

kredilerin bir bölümünün gecelik vadeli kredilerden oluştuğu, bu kredilerde para piyasalarındaki kısa 

vadeli faiz oranlarının esas alındığı belirtilmiştir. 

Yanıtlar, beklenebileceği gibi, kredi vadesinin kredinin marjinal maliyetinin hesaplanmasında önemli 

bir parametre olduğunu göstermektedir. Ticari kredilere göre daha uzun vadeli olan tüketici kredilerinde 

politika faizi beklentilerinin daha ağırlıklı bir rol oynadığı görülmektedir. Son olarak görüşmelerde daha 

çok uzun vadeli krediler için DİBS’lerin bilanço içinde krediye alternatif olması dolayısıyla DİBS faizlerinin 

fırsat maliyeti olarak değerlendirildiği ifade edilmiştir. 

YP cinsinden yeni açılan ticari kredilerin maliyeti belirlenirken etkili olan faktörlerde TL cinsinden 

kredilere benzer bir durum olduğu gözlenmektedir. Buna göre, YP cinsinden yeni açılan ticari kredilerde 
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YP kaynakların maliyeti dikkate alınmaktadır (Grafik 2.3). Ancak YP para alım takasını YP cinsinden kredi 

açabilmek amacı ile kullanan bankaların TL kaynakların maliyetini de dikkate aldıkları görülmektedir.7 

Bankaların alabilecekleri yabancı para açık pozisyonlar düzenlemelerle önemli ölçüde sınırlandığı için 

kur beklentileri faizleri ancak dolaylı yoldan etkileyebilmektedir. Bu da kurdaki hareketlerin kredi 

müşterilerinin ödeme gücü üzerindeki etkisine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle kur 

hareketlerine ilişkin beklentiler kredi riskiyle ilişkisi bağlamında dikkate alınmaktadır. 

Bilindiği üzere, bankacılık sistemimizde, çoğunluğu kredilerden oluşan YP cinsi varlıkların vadeleri YP 

cinsi yükümlülüklere göre oldukça uzundur. Bu nedenle YP kaynakların marjinal maliyetlerinin yanı sıra 

bu kaynakların maliyetlerinin gelecekte alacakları değer de önemlidir. Bu bağlamda görüşmelerde 

bankalara uzun vadeli YP kredilerin faizini nasıl belirledikleri sorusu da yöneltilmiştir. Bankalar YP 

kaynakların gelecekteki maliyetlerini hesaplarken YP cinsi faiz takaslarındaki faizleri dikkate aldıklarını 

belirtmişlerdir. 

2.3. Teminat yapısı 

Krediler için teminat olarak kabul edilen varlıkların niteliği yaratabileceği makroekonomik sonuçlar 

nedeniyle önemlidir. Teminatların kredi miktarı üzerinde önemli bir belirleyici olması ve değeri önemli 

dalgalanmalar gösteren varlıkların teminat olarak kullanılması halinde, firmaların teminatlar nedeniyle 

karşılaşabileceği kredi kısıtları da önemli dalgalanmalar gösterebilecektir (Kiyotaki ve Moore (1997)). 

Ankette yer alan bir soru da bankacılık sistemimizin hangi varlıkları teminat olarak kabul ettiğini 

anlamaya yönelik olup bankalara ticari krediler için teminat olarak kabul edilen varlıkların oransal 

dağılımı sorulmuştur. 
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 Katılımcılar YP para alım takası işleminde bankaların karşı taraftan alacakları TL faizinin belirlenmesinde TRLIBOR’un ve forward implied 

rate’lerin esas alındığını belirtmişlerdir.  

Grafik 2.3. YP cinsinden yeni açılan kredilerin maliyeti belirlenirken etkili olan faktörler* 

 
*Bankaların verdikleri yanıtların yüzdesini göstermektedir.  
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Yanıtlar bankacılık sistemimizde kefalet ve gayrimenkul ipoteğinin en önemli teminat kalemleri 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Grafik 2.4). Daha zayıf bir teminat türü sayılan kefaletin ağırlığı dikkat 

çekici boyuttadır. Sektör temsilcileri, ticari krediler için teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin önemli 

bir kısmının şirketlerin tüzel kişiliklerinin değil şirket sahiplerinin özel mülkiyetlerinden oluştuğunu ifade 

etmişlerdir. 

Bankaların “kredi/teminat” oranını nasıl belirlediği ve hangi faktörlere bağlı olarak bu oranı 

değiştirdiği, firmaların kredi piyasasına erişim olanaklarının ve bu olanakların iş çevrimlerine koşut olarak 

sergileyebileceği dinamiklerin anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla hazırlanan soruya 

verilen yanıtlar söz konusu oranın belirlenmesinde kredi talep eden firmanın finansal durumunun 

belirleyici olduğunu, kredi talep eden firmanın kredi tarihçesinin (diğer bir ifade ile firmanın önceki 

kredilerin geri ödenmesinde gösterdiği performans) ise söz konusu oranı etkileyen en önemli ikinci etken 

olduğunu ortaya koymaktadır (Grafik 2.5). 

Kurumsal düzenlemeler, kredi talep eden firmanın banka ile ilişkisi ve kredi talep eden firmanın 

faaliyet gösterdiği sektör firmanın finansal göstergelerine göre ikincil derecede önemli olurken, 

makroekonomik gelişmelerin teminat oranlarının belirlenmesinde diğer etkenlere göre daha sınırlı bir rol 

oynadığı belirtilmiştir. Katılımcılar makroekonomik göstergelerin ve beklentilerin doğrudan dikkate 

alınmadığını ancak firmaların finansal göstergeleri üzerindeki yansımalarına bağlı olarak dolaylı bir şekilde 

dikkate alındığını belirtmişlerdir. 

Grafik 2.4. Ticari krediler için teminat varlıklarının dağılımı* 

 
*Bankaların verdikleri yanıtların dağılımı (ortanca olarak) göstermektedir.  

Grafik 2.5. Kredi/teminat oranının belirlenmesinde etkili faktörler* 

 
*İlgili faktörlerin en önemlisi 1 olmak üzere 1’den 5’e kadar olan önem dereceleri en önemliye maksimum en önemsize ise minimum ağırlık 

vermek suretiyle nicel hale getirilmiştir. Buna göre, faktörün “100” değerini alması bankaların tümünün ilgili faktörü en önemli olarak 

atfettikleri durumu ifade etmektedir.   
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Katılımcılara, “devam eden” kredilerde teminat değerindeki dalgalanmaların bankaların ek teminat 

istemelerine neden olup olmayacağı sorusu da yöneltilmiştir. Bankalar geçmiş ödemelerinde sorun 

yaşanmayan krediler için ek teminatın genelde istenmeyeceğini belirtmişlerdir. 

Görüşmelerde, kredi teminat oranına ilişkin olarak bankaların standart ve katı bir oran 

uygulamadıkları, firmalara göre uygulanan oranların önemli ölçüde değişebildiği izlenimi elde edilmiştir. 

Büyük ölçekli firma kredilerine ilişkin teminat koşulları daha esnek olurken küçük ölçekli işletmelerden 

talep edilen teminatların kredi miktarının bir buçuk katına kadar çıkabildiği dile getirilmiştir. 

Sonuç olarak, soruya verilen yanıtlar ve katılımcıların bu çerçevede verdikleri bilgiler, Türkiye 

ekonomisinde, teminat fiyatlarındaki dalgalanmalarla firmaların karşılaşabilecekleri kredi kısıtları 

arasındaki ilişkinin çok güçlü olmayabileceğine işaret etmektedir.8  

Krediler için alınan teminatın, kredinin geri ödenmemesi durumunda ne ölçüde bir koruma sağladığı 

kredilere ilişkin hesaplanan negatif nitelikli göstergelerin bankaların ve bankacılık sisteminin sağlamlığı 

bağlamında daha iyi değerlendirilebilmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda bankalara çeşitli kredi türleri 

için Temerrüt Halinde Kayıp (THK) oranları sorulmuştur. Verilen yanıtlar, tüketici kredilerinin ortalamada 

daha iyi teminatlandırıldığını gösterir niteliktedir (Grafik 2.6). Tüketici kredileri içinde de yüzde 10’lara 

yaklaşan THK oranı ile konut kredilerinin en sağlam teminat yapısına sahip olduğu görülürken, diğer 

tüketici kredilerinin yüzde 40 civarındaki THK oranıyla en zayıf teminat yapısına sahip tüketici kredisi türü 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Dikkat çeken bir nokta ise ticari krediler için belirtilen THK oranının diğer 

tüketici kredilerine yakın bir seviyede olmasıdır. 

 

2.4. Kredi risk primini etkileyen faktörler 

Bankaların kredi faizlerine dâhil ettikleri risk priminin nasıl belirlendiği ve zaman içerisinde özellikle 

de iş çevrimlerine bağlı olarak nasıl hareket edebilecekleri kredi kanalının işleyişini anlamak açısından 

önemlidir (Bernanke and Gertler (1995)). Anket sonuçlarına göre, bankaların, krediler için uyguladıkları 

risk primini belirlerken öncelikle kredi talep eden firmanın finansal durumunu esas aldıkları 

görülmektedir (Grafik 2.7). Firmanın kredi tarihçesi de ikinci önemli faktör olarak öne çıkmaktadır. Bu 

durumda firmanın daha önceki kredilerini ödeme hususunda gösterdiği performans firmanın riskliliği 

konusunda önemli bir gösterge olmaktadır.  

 

                                                           
8
 Bankacılar Türkiye’de kredi tabanının yeteri kadar geniş olmaması nedeniyle iyi durumdaki işletmelerin kredi havuzunun çoğunluğunu 

oluşturduğu bu sebeple de teminat gibi riske karşı korunma sağlayan araçlara ihtiyacın daha sınırlı olduğunu belirtmişlerdir. 

Grafik 2.6. Teminatların kredi bakiyesine oranı (Temerrüt Halinde Kayıp (THK) oranları)* 

 
*Bankaların verdikleri yanıtların ortalama yüzdesini göstermektedir. Temerrüt halinde kayıp oranı, “100 - teminatların kredi bakiyesine oranı” 

olarak hesaplanmıştır. 
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Öte yandan makroekonomik koşulların kredi risk priminin belirlenmesinde daha az etkili olduğu 

görülmektedir. Görüşmelerde bankalar makroekonomik büyüklüklere dair beklentilerin firmanın kredi 

risk priminin belirlenmesinde doğrudan rol oynamadığını ve bankaların firmanın durumuna bakarak risk 

primine karar verdiklerini ifade etmişlerdir. Kredi talep eden firmanın banka ile ilişkisi, kredi için verilen 

teminatın türü ve miktarının da firmaya uygulanacak kredi risk priminde kısmi derecede etkili olduğu 

söylenebilir. Yanıtlar finansal hızlandırıcı olarak tabir edilen mekanizmanın Türkiye ekonomisi için de 

etkin olabileceğine işaret etmektedir.9 Buna göre, ekonomiye gelen şoklar doğrudan etkilerinin yanı sıra 

firmaların finansal durumları üzerindeki yansımalarına bağlı olarak kredi arz ve koşullarına da aynı yönde 

tesir etmek suretiyle daha güçlü sonuçlar doğurabileceklerdir. 

2.5. Kredi talebinin faiz esnekliği 

Parasal aktarım mekanizmasının temel kanalı olan faiz kanalının etkinliğinde, politika faizlerindeki 

değişimlerinin kredi faizlerine ne ölçüde yansıtıldığı ve kredi talebinin kredi faizlerine ne ölçüde duyarlı 

olduğu son derece önemlidir (Borio and Fritz, (1995)). Kredi faizlerinin politika faizlerine olan duyarlılığını 

anlamaya yönelik olarak bankalara, diğer bankaların faizleri sabitken, kredi faizlerini artırmaları 

durumunda kendilerine yönelen kredi talebinin ne kadar etkileneceği sorulmuştur. Bankacılık 

sistemindeki rekabetle de yakından ilişkili olan bu soruyla dolaylı olarak kredi faizlerinin politika faizlerine 

olan duyarlılığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Kredi talebinin faiz esnekliği ise tüm bankaların faizlerini 

değiştirdikleri durumunda kredi talebinin ne ölçüde değişeceği sorusuyla tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Sorunun ilk bölümünde çeşitli kredi türleri için bir bankanın, diğer bankalar faizlerini değiştirmezken, 

faizlerini yüz baz puan artırması durumunda bankaya yönelen kredi taleplerinin ne ölçüde değişeceği 

sorulmuştur. Bankaların, diğer bankaların kredi faizlerini değiştirmedikleri durumda kredi faizlerini 

artırdıklarında kredi taleplerinin önemli ölçüde azalmasını, kredi faizini düşürdüklerindeyse kredi 

taleplerinin önemli oranda artmasını bekledikleri göze çarpmaktadır (Grafik 2.8).10 
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Finansal hızlandırıcı mekanizmasının analitik bir incelemesi için bkz. Bernanke, Gertler ve Gilchrist (1996).  
10

 Soru faizlerin arttığı ve azaldığı durumda olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ancak cevapların büyük oranda simetrik olması sebebiyle 
sadece artış durumu dikkate alınmıştır. 

Grafik 2.7. Kredi risk primini etkileyen faktörler* 

 
*İlgili faktörlerin en önemlisi 1 olmak üzere 1’den 5’e kadar olan önem dereceleri en önemliye maksimum en önemsize ise minimum ağırlık 

vermek suretiyle nicel hale getirilmiştir. Buna göre, faktörün “100” değerini alması bankaların tümünün ilgili faktörü en önemli olarak 

atfettikleri durumu ifade etmektedir.   
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Ticari krediler, konut kredileri ve ihtiyaç kredileri için bankalar arası faiz farklılıklarına ilişkin talebin 

esnekliğinin az da olsa ayrıştığı görülmektedir. Buna göre bankalar arasındaki faiz farklılıklarının en 

önemli olduğu kredi türünün konut kredileri olduğu görülmektedir. Bu yanıtlar ilk soruya verilen ve 

rekabetin en yoğun olduğu kredi türünün konut kredileri olduğu yönündeki cevaplarla da örtüşmektedir. 

Öte yandan tüm bankalar faizlerini yüz baz puan artırdıklarında kredi talebinin önemli ölçüde 

değişmeyeceği beklenmektedir. Başka bir ifadeyle bankalar kredi talebinin faiz esnekliğinin çok yüksek 

olmadığını düşünmektedirler. Farklı kredi türleri karşılaştırıldığında faiz esneklikleri arasında sınırlı 

olmakla birlikte farklılıklar olduğu görülmektedir. Buna göre kredi talebinin faiz esnekliği en yüksekten en 

aza doğru konut, ihtiyaç ve ticari kredi olarak sıralanmaktadır.11  

Bankaların Türkiye’de faizlerin seviyesinden önce kredinin ödenebilirliğinin daha önemli olduğunu 

belirttikleri, başka bir deyişle müşterinin faiz oranının kendisinden çok aylık taksitlerin toplam gelir 

içindeki payını daha çok önemsedikleri ifade edilmiştir. Aylık taksitlerin tutarında ise kredinin vadesi 

belirleyici olmaktadır. Bir başka ifadeyle, mevcut konjonktürde kredi talebi üzerinde hane halkının maruz 

kaldığı likidite kısıtının derecesine ilişkin değişimler, faizlerden daha baskın bir rol oynamaktadır.    

2.6. Kredi türlerine göre risk unsurları 

Bankaların farklı kredi türleri açarken maruz kaldıkları risk unsurlarını anlayabilmek amacıyla sorulan 

soruya verilen yanıtlar, konut kredileri hariç tüm kredi türleri için en önemli riskin kredi riski olduğunu 

göstermektedir (Grafik 2.9). Konut kredileri için ise en önemli riskin vade riski olduğu belirtilmiştir. Büyük 

çoğunluğu YP cinsinden olan yatırım kredilerinde de vade riskinin kredi riskinden sonra gelmekle birlikte 

oldukça önemli olduğunun düşünüldüğü görülmektedir. Krediler için likidite riski bankalar açısından vade 

riskinin arkasında gelirken, kur riskinin etkisinin ise beklenebileceği gibi sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. 
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 Kredi türleri için faiz esnekliği sıralamasıyla söz konusu kredilerin ortalama vadeleri arasındaki sıralama aynıdır. Bu durumun vade arttıkça faiz 
ödemelerinin toplam ödeme içinde payının artacağından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Grafik 2.8. Kredi talebinin faiz esnekliği* 

 
*”Önemli bir değişiklik olmaz” için 1, “ciddi oranda değişir” için 5 olmak üzere beş derecede değerlendirilen faiz esnekliğini nicel hale getirmek 

üzere, “ciddi oranda değişir” kategorisine maksimum, ”önemli bir değişiklik olmaz” kategorisine ise minimum ağırlık vermek suretiyle faiz 

esnekliği hesaplanmıştır. Buna göre, esnekliğin “100” değerini alması kredi talebinin ciddi oranda değiştiği durumu ifade etmektedir.   

0 20 40 60 80 100

Diğer banka faizleri sabit

Tüm banka faizleri değiştiğinde

Diğer banka faizleri sabit

Tüm banka faizleri değiştiğinde

Diğer banka faizleri sabit

Tüm banka faizleri değiştiğinde

T
ic

ar
i

kr
ed

ile
r

K
on

ut
kr

ed
ile

ri
Đh

tiy
aç

kr
ed

is
i



11 

 

 

Konut kredilerinde vade riskinin bu denli önemli olması, kur ve vade riskinden korunmak amacıyla 

yapılan para takası işlemlerinin, ortalamada en uzun vadeye sahip olan bu kredi türünün taşıdığı vade 

riskini ancak sınırlı ölçüde düşürebildiğini göstermektedir. Nitekim bankaların bir yıl ve üzerinde olan 

vadelerde gerçekleştirdikleri TL para alım takası işlemlerinin hacimlerinin konut kredisine kıyasla oldukça 

düşük olduğu görülmektedir. 

Anket katılımcıları yatırım kredilerinde vade riskinin kredi riskine yakın bir önem arz etmesinin, 

genelde uzun vadeli ve YP cinsinden verilen yatırım kredilerinin faizlerinin LİBOR üzerine sabit bir prim 

eklenmek suretiyle belirlenirken, yine LIBOR üzerine bir primle belirlenen mevduat dışı YP kaynakların 

kredilere göre vadelerinin daha kısa olması nedeniyle LİBOR üzerindeki primin yeni borçlanmalarda 

değişebilecek olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir.12 Bankalar, likidite riskinin yatırım kredileri için 

söz konusu olmasının nedeni olarak ise, daha önce ifade edildiği üzere, bu kredi türünün büyük 

çoğunluğunun YP cinsinden olmasını ve bu kredilerin fonlanmasında önemli yer teşkil eden yurt dışı 

kaynaklara ulaşımda sorunlar çıkabilmesi ihtimalini öne sürmüşlerdir. 

 

 

                                                           
12

 Bu durum ülke risk priminde, bankaların yurt dışı borçlanma maliyetlerini etkileyebilecek olası dalgalanmaların da bankaların aldıkları faiz 
riskinin önemli belirleyicisi olduğunu göstermektedir.   

Grafik 2.9.  Kredi türlerinin risk faktörleri* 

 
*Katılımcılar kredi, vade, likidite ile kur riskini farklı kredi türleri için sıralandırmıştır. Buna göre, birinci sırada olarak atfedilen kategoriye 

maksimum, sonuncu sırada olarak atfedilen kategoriye ise minimum ağırlık vermek suretiyle kredi türlerine ilişkin risk faktörleri hesaplanmıştır. 

Risk derecesinin “100” değerini alması ilgili risk faktörünün tüm bankalar tarafından en önemli risk faktörü olarak görüldüğü durumu ifade 

etmektedir.   
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2.7. Bankacılık sistemi toplam rezerv pozisyonu ile bankanın likidite durumunun kredi 

davranışlarına etkisi 

Enflasyon hedeflemesi rejiminde – teorik olarak - Merkez Bankası likiditenin fiyatını, diğer bir deyişle 

politika faiz oranını belirler ve bu faiz oranından tüm talebi karşılar. Dolayısıyla, enflasyon hedeflemesi 

çerçevesinde Merkez Bankasından borçlanabilmek için gereken teminatlar hususunda bir kısıt olmadığı 

durumda sistemde likidite riskinden bahsetmek mümkün değildir (Disyatat (2010)). Uygulamada Merkez 

Bankasının olağan ihalelerinde likidite arzı sonsuz esneklikte olmamakla birlikte, olağan ihalelerin dışında, 

Merkez Bankası’nın sunduğu diğer borçlanma kanallarından da (standing facilities) daha yüksek maliyetle 

olmakla birlikte likidite temini mümkündür. Uygulama, likidite açığı yüksek olan bankalar için olağan 

ihalelerde ihtiyaç duyulan likiditenin sağlanamaması ihtimaline istinaden faiz riski yaratmakla birlikte 

likidite riski yaratmamaktadır. Ancak, anekdota bağlı tecrübeler teorik olarak geçerli olması gereken bu 

durumun pratikte de geçerli olduğu savını şüpheli kılar niteliktedir. Söz konusu şüpheleri aydınlatmak 

amacıyla hazırlanan soruya verilen yanıtlarda, bankanın likidite pozisyonunun ve bankacılık sisteminin 

toplam rezerv pozisyonunun bankanın kredi davranışları için önemli olduğu bankaların büyük 

çoğunluğunca ifade edilmiştir (Grafik 2.10). Ancak, yanıtlar kredi davranışı üzerinde bankanın kendi 

likidite pozisyonunun sistemin likidite pozisyonundan daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Yine 

büyük çoğunlukla bankalar bu değişkenlerin likidite ve faiz riski kanalıyla kredi arzını etkileyeceğini ifade 

etmişlerdir. Etki kanallarını sıralarken bankaların likidite riskine daha çok önem atfettikleri ortaya 

çıkmıştır. 

TCMB’nin olağan ihalelerin yanı sıra farklı borçlanma olanakları da sunduğu bir sistemde likidite 

riskinin nasıl önemli olabildiği sorulduğunda, katılımcılar TCMB’nin diğer borç verme kanallarına 

başvurulmasının banka için olumsuz bir sinyal özelliği taşıyacağını öne sürmüşlerdir. Bu sinyalin bankanın 

itibarı açısından getirdiği olumsuz etkilerin, faiz maliyetlerinden daha baskın olduğu dile getirilmiştir. 13 

Bundan daha az önemli olmamak kaydıyla, TCMB’nin son borç veren merci olma fonksiyonunu yerine 

getireceği konusunda tam olarak emin olunamadığı sürece, kısa vadeli yükümlülüklere bağımlılığın likidite 

riski ifade etmeye devam edeceği aktarılmıştır. 2001 yılında yaşanan bankacılık krizinde bir bankanın 

likidite sorunu nedeniyle TMSF’ye devredilmesinin, her ne kadar para politikası çerçevesi değişmiş olsa 

da, bankaların bu konuda daha ihtiyatlı olmalarına neden olduğu ifade edilmiştir. 

Anketin yapıldığı dönemde, bankalar BDDK tarafından belirlenmiş likidite yeterlilik oranlarını 

fazlasıyla sağlamakla birlikte birçok bankanın likidite durumuna ilişkin içsel olarak belirlenen bir takım 

kuralları da takip etmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bankaların likidite riskine bakışıyla likidite yeterliliği 

düzenlemesinin yaklaşımı arasındaki bazı farklılıkların bankaların bu tutumunu ortaya çıkardığı 

                                                           
13

 Benzer bir durum 2008 yılı krizi sürecinde ABD’de görülmüştür. Bu süreçte, bankalar likidite ihtiyaçlarını ABD Merkez Bankasının (FED) geç 
likidite penceresinden temin etmek konusunda çekingen davranmışlardır. Bunun nedeninin bu imkandan yararlanmanın bankaların finansal 
sağlamlığına ilişkin olumsuz bir sinyal etkisine sahip olduğu belirtilmektedir. 

Grafik 2.10. Bankacılık sistemi toplam rezerv pozisyonu ile bankanın likidite durumunun kredi 
davranışlarına etkisi* 

 
* İlgili faktörün etkili olduğunu belirten bankaların yüzdesidir. 
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görülmektedir. Örneğin, BDDK’nın likidite yeterlilik oranında bankaların zorunlu karşılıklara bağlı olarak 

TCMB’de tuttuğu fonlar likit varlıklar içerisinde sayılırken, bankaların TCMB’de tuttukları fonları likit 

varlıklar olarak değerlendirmeme eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Görüşmelerde, bankalara TL likidite ve YP likidite durumlarının ayrı ayrı hesaplanıp hesaplanmadıkları 

sorulduğunda, bankaların para takası piyasasının derin olduğu durumlarda TL ve YP likiditeyi oldukça 

yakın bir ikame olarak gördükleri ifade edilmiştir. Bu durum, piyasada yabancıların TL likiditeye erişimi 

konusunda bir sıkıntı olmadığı ve TL para satım takasına yönelik talebin olduğu durumda yurtiçi yerleşik 

bankaların TL likiditeden ziyade toplam likiditeyi esas alacaklarını göstermektedir. 

2.8. Kredi standartlarının sıkılaştırılmasında kullanılan yöntemler 

Kredi hacmindeki değişimlere arz ve talep taraflı etkilerin ne ölçüde katkıda bulunduğunu tespit 

edebilmek, ekonomik gelişmeleri sağlıklı yorumlayabilmek ve uygun politikalar geliştirmek için kritik 

öneme sahiptir. Kredi hacmindeki değişimlerin arz ve talep yönlü etkilerini ayrıştırmaya çalışan ampirik 

çalışmalar bulunmaktadır14. Bankacılık kesimine yapılan anket çalışmasının kredilere ilişkin bölümün son 

kısmında bankaların şu veya bu sebeple kredi musluklarını kısmaya karar verdiklerinde bunu hangi 

yöntemlerle yaptıkları sorulmaktadır. Bu yöntemlerin bilinmesi kredi piyasası gelişmelerinin dinamiklerini 

anlamak ve ayrıştırmak adına yararlı olacağı düşünülerek ilgili sorunun ankette yer alması uygun 

görülmüştür. 

Kredi arzı davranışlarını etkileyen en önemli değişkenlerden biri ekonominin iş çevrimlerinde hangi 

noktada olunduğudur (Weinberg, 1995). Ülke tecrübelerine göre bankalar ekonomi iyiye giderken kredi 

standart ve koşullarını gevşetmekte, öte yandan ekonomi kötüye gitmeye başladığında ise kredi standart 

ve koşullarını normale göre daha da sıkılaştırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde iş çevrimlerinin yanı 

sıra yurt dışından borçlanma olanaklarındaki gelişmeler de bankaların kredi politikası üzerinde etkili 

olması beklenir. 

Bankalarca, kredi standart ve koşullarında sıkılaştırmaya gitmeleri durumunda bunu farklı 

yöntemlerle yapabilecekleri ve bu yöntemlerin sıkılaştırmayı gerektiren durumun niteliğine göre 

değişebileceği ifade edilmiştir. Kredi standart ve koşullarında sıkılaştırmaya gidilmesi durumunda 

uygulanan başlıca yöntemler fiyatlama politikasının değiştirilmesi, teminat yapılarının güçlendirilmesi, 

tahsis kriterlerinin (örneğin kredi puanlamasında uygulanacak eşik değerin yükseltilmesi) zorlaştırılması, 

vadelerin kısaltılması ve şube limitlerinin düşürülmesi olarak sıralanmaktadır. 

3. Bankaların yükümlülüklerine ilişkin bulgular 

3.1. Mevduat piyasası tanımı 

Hanehalkı tasarruflarının en önemli kalemi olan ve bankacılık kesiminin yükümlülüklerinin çoğunu 

oluşturan mevduatların rekabetçi bir piyasada fiyatlanması, MB faizlerinin mevduatlar üzerindeki etkinliği 

açısından önemlidir (Mojon (2000)). Bu bölümde finansal kesimin davranışlarına ilişkin resmi 

tamamlamak adına, banka bilançolarının yükümlülüklerine ilişkin anketten elde edilen bulgular 

                                                           
14

 Bkz. Bassett et al. (2010), Ciccarelli et al. (2010) ve Del Giovane et al. (2010).  
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sunulmaktadır. Bankalardan ilk olarak mevduat piyasasını tanımlamaları istenmiş, kredi piyasasına ilişkin 

soruda olduğu üzere, tam rekabetçi, oligopol ve tekelci rekabet şeklinde üç seçenek sunulmuştur.  

Verilen yanıtlar, mevduat piyasasında kredi piyasasındaki kadar olmamakla beraber yoğun bir 

rekabetin var olduğunu düşünmektedir (Grafik 3.1). Buna göre bankaların çoğunluğu mevduat piyasasının 

tam rekabetçi bir yapı gösterdiğini ifade ederken, üçte bir ise piyasanın tekelci rekabete daha yakın bir 

yapıda olduğunu belirtmiştir. 

3.2. Fon kaynaklarının ikamesi 

Bankaların varlıklarını fonlamak için kullandıkları çeşitli yükümlülük kalemlerini ne ölçüde birbirine 

ikame olarak gördüklerini anlamak amacıyla hazırlanan soruya verilen yanıtlar, bilançolarda yer alan belli 

başlı yükümlülük türlerinin birbirlerini kolaylıkla ikame etmesinin mümkün olmadığını göstermektedir 

(Grafik 3.2). Bunun da ötesinde, yanıtlar mevduatın bazı alt kalemlerinin dahi bankalar açısından yakın 

ikame olamayabileceğini ortaya koymaktadır. Sonuçların, çekirdek yükümlülükler tanımının 

oluşturulmasına yönelik çalışmalara da önemli katkılar sunabileceği düşünülmektedir.  

Çeşitli fon kaynaklarının birbirlerine ne ölçüde ikame olduklarını belirleyen en önemli unsurların ise 

söz konusu fonların taşıdıkları likidite ve faiz riski olduğu ortaya konulmuştur. Sonraki paragraflarda farklı 

fon kaynaklarına ilişkin tespitler sunulmaktadır. 

Tasarruf mevduatı ve ticari mevduat 

Her iki yükümlülük kalemi de mevduat başlığı altında yer almakla birlikte, katılımcılar banka açısından 

ikisi arasında göz ardı edilemeyecek bir nitelik farkı olduğunu belirtmişlerdir. Ticari mevduatlardaki 

hareketlerin işletmelerin nakit ihtiyaçlarına bağlı olması nedeniyle faizlere duyarsız ve oldukça oynak 

oldukları, bu nedenle de likidite riski yaratabildikleri ifade edilmiştir. Öte yandan, vadeleri kısa olmasına 

Grafik 3.1. Mevduat piyasası tanımı* 

 
*Bankaların verdikleri yanıtların dağılımını göstermektedir.  

Grafik 3.2. Fon kaynaklarının ikamesi* 

 
*”Tam ikamedir” için 1, “ikame değildir” için 5 olmak üzere beş derecede değerlendirilen ikame derecesini nicel hale getirmek üzere, “ tam ikamedir ” 

kategorisine maksimum, ” ikame değildir ” kategorisine ise minimum ağırlık vermek suretiyle ikame değeri hesaplanmıştır. Buna göre, ikamenin “100” 

değerini alması söz konusu iki kaynak arasında tam ikame olduğu durumu ifade etmektedir.   
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rağmen tasarruf mevduatının vade sonunda genellikle yenilendiği için kalıcı bir kaynak olarak algılandığı 

dile getirilmiştir.15 

Yüksek tutarlı mevduat ve düşük tutarlı mevduat 

Yanıtlar, yüksek tutarlı mevduat ile düşük tutarlı mevduatın bankalar için çok yakın ikame 

olmadıklarına işaret etmektedir. Düşük tutarlı mevduatların faiz esnekliğinin göreli olarak daha zayıf 

olması ve banka sadakatinin daha yüksek olması, öte yandan yüksek tutarlı mevduatın faizlere oldukça 

hassas olması nedeniyle, bankalar için düşük tutarlı mevduatın daha tercih edilir olduğu ifade edilmiştir. 

Bunun yanında düşük tutarlı mevduatlardaki münferit hareketler mevduat stokunda önemli bir oynaklık 

yaratmazken büyük tutarlı mevduatlar için bu durumun geçerli olmamasının da iki farklı mevduat 

türünün tam ikame olarak algılanmamasında rol oynadığı belirtilmiştir. 

Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) ve yurtdışı kaynaklar 

Bankalar DTH’lerin yurt dışı kaynaklara kıyasla maliyetli olmakla birlikte daha kalıcı bir fon kaynağı 

olması sebebiyle yurt dışı kaynaklara tercih edileceğini belirtmişlerdir. Mevcut durumda bankaların yurt 

dışından sağladıkları fonların büyük çoğunluğunun bir yıl veya daha kısa vadeli olduğu bilinmektedir. 

Uluslararası ve ulusal gelişmelerin bu kaynakların çevrilebilme imkânını etkileyebilmesinden ötürü söz 

konusu kaynakların DTH’nin tam bir ikamesi olamayacağı belirtilmiştir. Ancak merkezi yurt dışında 

bulunan bankalar açısından yurt dışı kaynaklara daha kolay erişilebilmesi nedeniyle iki kaynak yakın 

ikame olarak görülmektedir. 

Mevduat ve Merkez Bankası kaynakları 

Yanıtlardan, bankalar için merkez bankası kaynaklarının mevduatlar için oldukça zayıf bir ikame 

olduğu görülmektedir. Mevduatların daha uzun vadeli ve daha kalıcı nitelikte bir kaynak olması, Merkez 

Bankası fonlarına tercih edilmesinde en önemli faktörlerdir. Bunların yanında bankalar için mevduat 

portföyünün büyüklüğünün bankanın birçok ürünü daha kolay sunabileceği bir müşteri portföyü 

anlamına gelmesi nedeniyle de mevduat sadece bir fon kaynağı olması bağlamındaki özelliklerinden değil 

bu anlamdaki özellikleriyle de her zaman diğer kaynaklara tercih edilir olmaktadır. Bu sorunun yanıtı aynı 

zamanda uygulanan bazı para politikası araçlarının etkilerini anlamak açısından da önemlidir. Öyle ki, 

zorunlu karşılık oranlarındaki artış mevduatın kullanılabilir kısmını azaltmaktadır. Bankaların bu durumu 

ne ölçüde MB kaynaklarıyla telafi etmeyi tercih edecekleri ve bunun kredilerin miktar ve faizleri 

üzerindeki yansımaları da bu iki kaynağın ne ölçüde birbiriyle ikame olduğunun anlaşılmasını 

gerekmektedir. 

 

 

                                                           
15

 Ticari mevduat kavramı söz konusu olduğunda, büyük ölçekli bankalar ticari mevduatları daha çok ticari işletmelerin nakit akımlarının doğasına 

bağlı olarak tutulan her ölçekten işletmenin mevduatları olarak algılarken, küçük ölçekli bankalar için ticari mevduatlar daha çok büyük ölçekli 

şirketlerin  yüksek montanlı, düşük vadeli ve hareketliliği yüksek olan mevduatlar olarak anlaşılmaktadır. Daha küçük ölçekli işletmelerin ticari 

mevduatlarının faize fazla esnek olmaması bankaların bu fonları daha ucuz kullanabilmesini de sağlamaktadır. Büyük miktarlı şirket mevduatları 

ise banka sadakati olmayan ve faize olağanüstü duyarlı bir mevduat türü olarak belirtilmektedir.  
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3.3. TL mevduatın kısa vadeli olma nedenleri 

Bankacılık sistemimizdeki vade uyumsuzluğu probleminin en önemli nedenlerinden biri mevduatların 

kısa vadeli olmasıdır. Ankette yer alan bir soru bankacıların mevduatların kısa vadeli olmasının 

nedenlerine ilişkin görüşlerini almayı amaçlamıştır.  

Yanıtlara göre, bankacılar tasarruf sahiplerinin kısa vadeleri tercih etmelerinin en önemli gerekçesinin 

faiz belirsizliği, ikinci olarak ise kur belirsizliği olduğunu düşünmektedirler (Grafik 3.3). Bu iki faktörün 

dışında kalan gerekçelerden en sıklıkla dile getirileni ise tasarrufların kısmen işlem saikiyle tutulduğu 

görüşü olmuştur. Özellikle düşük gelir grubunda olan mudilerin tasarruflarını mümkün olduğunca likit 

tutmayı tercih ettikleri ifade edilmiştir. 

Bankalar açısından ise sektördeki yoğun rekabet nedeniyle daha uzun vadelere yönelmek için 

tasarruf sahiplerinin talep ettikleri vade primini vermenin çok olanaklı olmadığı ifade edilmiştir. Başka bir 

deyişle bankaların mevcut kar marjlarının mevduat vadeleri açısından risk-getiri hususunda rahatça tercih 

yapabilmelerini engellemekte olduğu söylenebilir.  

3.4. YP mevduatın tercih edilmesi nedenleri 

Son yıllarda önemli ölçüde azalmakla birlikte gerek varlık gerek yükümlülük dolarizasyonu 

ekonomimizde halen önemini korumaktadır. Varlık dolarizasyonunun en yoğun olarak gözlemlendiği yer 

döviz tevdiat hesaplarıdır. Ankette yer alan bir soru da yabancı para cinsi mevduat sahipleri ve banka 

açısından tercih edilmesinin nedenlerine eğilmektedir. 

Grafik 3.3. TL mevduatın kısa vadeli olma nedenleri* 

 
* İlgili nedenlerin en önemlisi 1 olmak üzere 1’den 5’e kadar olan önem dereceleri en önemliye maksimum en önemsize ise minimum ağırlık vermek 

suretiyle nicel hale getirilmiştir. Buna göre, faktörün “100” değerini alması bankaların tümünün ilgili faktörü en önemli olarak atfettikleri durumu ifade 

etmektedir.   
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suretiyle nicel hale getirilmiştir. Buna göre, faktörün “100” değerini alması bankaların tümünün ilgili faktörü en önemli olarak atfettikleri durumu ifade 

etmektedir.   
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Bankalar, tasarruf sahipleri açısından döviz cinsinden mevduat tutmanın en önemli gerekçesinin kur 

riski olduğunu belirtmişlerdir (Grafik 3.4). Kurdaki oynaklık, tasarruf sahiplerini döviz türü mevduatları 

tutmak yoluyla kendilerini korumaya yöneltmektedir. Kur riski dışında kalan gerekçelerden en öne çıkanı 

ise ödeme ve kazançların döviz cinsinden olması olmuştur. Bankalar açısından ise DTH’ların tercih 

edilmesindeki en önemli nedenin YP cinsinden kredi talebi olduğu belirtilmiştir.  

3.5. TL mevduat faizinde etkili faktörler 

Hanehalkı tasarruflarının büyük çoğunluğunu oluşturan mevduat faizlerinin dinamiklerini anlamak 

amacıyla sorulan soruya verilen yanıtlara göre, TL mevduat faizi belirlenirken bankalar için en öne çıkan 

faktör diğer bankaların faizleridir (Grafik 3.5). Bu sonuç mevduat piyasasındaki rekabete ilişkin verilen 

yanıtlarla tutarlıdır. Bunun yanı sıra, fon ihtiyacının da mevduat faizleri üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğu belirtilmiştir. 

Merkez Bankası faizleri de önemli bir rol oynamakla birlikte diğer anılan iki faktörden sonra 

gelmektedir. Zorunlu karşılıkların mevduat faizinin belirlenmesinde önemli bir etken olduğu, bununla 

birlikte normal koşullar altında çok fazla belirleyici olmasının beklenmediği görülmektedir. Yurt dışı 

finansal kuruluşlardan borçlanma imkân ve maliyetlerinin ise mevduat faiz oranları üzerinde kayda değer 

bir rol oynamadığı anlaşılmaktadır. 

3.6. Mevduatın faiz esnekliği 

Mevduatın genel mevduat faizi seviyesine ve bankalar arası faiz farklılıklarına olan hassasiyetini 

anlamaya yönelik sorulan soruya verilen yanıtlara göre, daha önceki benzer nitelikte sorulara verilen 

yanıtlarla tutarlı olmak üzere, bankaların mevduat faizleri diğer bankaların mevduat faizlerinden 

farklılaştığında, mevduat miktarlarının önemli ölçüde değişeceği belirtilmiştir (Grafik 3.6). 

 

 

 

 

 

Grafik 3.5. TL mevduat faizinde etkili faktörler* 
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Öte yandan, tüm bankalar mevduat faizlerini birlikte değiştirdiklerinde mevduat stokunda kayda 

değer bir değişim olmayacağı ifade edilmiştir. Hane halkının tasarruflarını yöneltebileceği diğer alternatif 

araçların olmaması durumunda mevduat faizindeki değişimler mevduat stokunda önemli bir harekete yol 

açamaz. Türkiye’de mevduata alternatif olabilecek en önemli yatırım aracı kamu borçlanma senetleri 

olarak gözlenmektedir. Bankacılar, mevduata alternatif bir varlık olmasına rağmen, kamu kâğıtları tercih 

eden müşterilerle mevduatları tercih eden müşterilerin farklı olduğunu dolayısıyla iki büyüklük arasındaki 

geçişgenliğin sınırlı olduğunu ifade etmişlerdir. 

3.7. YP mevduat faizinde etkili faktörler 

Mevduatlara ilişkin bir diğer soru da mevduatların önemli bir kısmını oluşturan DTH’lara ilişkin 

faizlerin hangi faktörler tarafından belirlendiğini sormaktadır. Yanıtlar, DTH faizleri üzerindeki en 

belirleyici faktörün DTH arz ve talebi olduğunu dile getirmişlerdir (Grafik 3.7). Diğer önemli bir faktörün 

ise yurt dışı kaynaklara erişim ve bu kaynakların maliyeti olduğu görülmektedir. Kur beklentileri ve TL 

mevduat faizlerinin sınırlı bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. 

 

4. Sonuç 

Bu çalışma, finansal sektörün yapısı ve işleyişi ile makroekonomiyle etkileşimini anlamaya yönelik 

çabalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlamda, finansal sistemin büyük bir kısmını 

oluşturan bankaların temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ışığında, bankacılık sisteminde etkin olan ve 

aktarım mekanizması üzerinde tesirli olabilecek yapısal ve davranışsal kalıplara ilişkin bilgiler elde 

edilmiştir.  

Grafik 3.6. Mevduatın faiz esnekliği* 

 
*”Önemli bir değişiklik olmaz” için 1, “ciddi oranda değişir” için 5 olmak üzere beş derecede değerlendirilen faiz esnekliğini nicel hale getirmek üzere, 

“ciddi oranda değişir” kategorisine maksimum, ”önemli bir değişiklik olmaz” kategorisine ise minimum ağırlık vermek suretiyle faiz esnekliği 

hesaplanmıştır. Buna göre, esnekliğin “100” değerini alması mevduat miktarının ciddi oranda değiştiği durumu ifade etmektedir.   

Grafik 3.7. YP mevduat faizinde etkili faktörler* 

 
* İlgili faktörlerin en önemlisi 1 olmak üzere 1’den 5’e kadar olan önem dereceleri en önemliye maksimum en önemsize ise minimum ağırlık vermek 

suretiyle nicel hale getirilmiştir. Buna göre, faktörün “100” değerini alması bankaların tümünün ilgili faktörü en önemli olarak atfettikleri durumu ifade 

etmektedir.   
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Kredi ve mevduat piyasasında yaşanan rekabetin ölçüsü politika faizlerinin bu iki temel bilanço 

kaleminin fiyatlanmasında ne kadar etkin olabileceği açısından önemlidir. Buna göre, tam rekabete yakın 

bir nitelik arz eden kredi piyasasında, rekabetin en yüksek olduğu kredi türünün konut kredileri olduğu 

görülürken, sonuçlar mevduat piyasasında da yoğun bir rekabetin var olduğunu gösterir niteliktedir. 

Kredi ve mevduat faizlerini belirleyen değişkenlere ilişkin sorular politika faizleri ile kredi ve mevduat 

piyasası faizleri arasındaki etkileşimi daha iyi anlamada önem teşkil etmektedir. Buna göre krediler söz 

konusu olduğunda, maliyetin belirlenmesinde etkili unsurlar verilen kredinin parasal birimi (TL veya döviz 

cinsinden olması) ve türü (ticari ve tüketici kredisi olması) açısından ayrışmaktadır. TL krediler için politika 

faizleri önemli bir unsur olmakla birlikte bu faizler üzerinde tek başına belirleyici olduklarını söylemek 

mümkün gözükmemektedir. Benzer şekilde, sonuçlar politika faizinin mevduat faizi üzerinde önemli 

ölçüde etkili olmakla birlikte fon ihtiyacındaki dalgalanmaların iki faiz arasındaki ilişkiyi kayda değer 

şekilde etkileyebileceğini göstermektedir.  

Anket, bankaların varlık ve yükümlülük kalemlerindeki değişimlerin bankanın finansal durumu ve 

banka davranışı bağlamında ihtiva ettiği bilgileri daha iyi anlayabilmek amacıyla bilançoda varlık ve 

yükümlülük kalemlerinin birbirleriyle olan ikame ilişkilerine yönelik sorular da içermektedir. Farklı kredi 

türleri için risk algılamaları ile yükümlülük tarafındaki kalemlerin birbiriyle ikame ilişkilerine yönelik 

sorular bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır. Verilen yanıtlar, konut kredileri hariç tüm kredi türleri için 

en önemli riskin kredi riski olduğunu ima ederken, konut kredileri için ise en önemli riskin vade riski 

olduğu görülmektedir. Diğer yandan, yükümlülükler tarafından bakıldığında ise temel kalemler arasındaki 

ikame ilişkisinin zayıf olmasının yanında mevduat gibi temel bir kalemin alt ayrımlarında da ikame 

edilebilirlik ilişkisinin düşünüldüğünden daha zayıf olduğunu göstermektedir. Yükümlülük kalemlerinin 

birbiriyle ikame derecesi bilançolarda yükümlülük tarafında değişimlere sebep olan politikaların etkileri 

konusunda da daha iyi tahminler yapabilmeye olanak sağlayacaktır.  

Makroekonomik dinamikler açısından son derece önemli olan finansal hızlandırıcı mekanizmasının 

Türkiye ekonomisindeki etkinliğine yönelik olarak, bankaların teminatlara dair uygulamalarına ilişkin 

sorular ile kredi risk priminin belirlenmesine ilişkin sorular hazırlanmıştır. Sonuçlar, teminatın verilecek 

kredi miktarı üzerinde etkili olmakla birlikte çok katı bir kısıt olmaktan uzak olduğunu göstermektedir. 

Firmanın finansal durumu ile kredi tarihçesinin kredi tahsis sürecinde daha etkili ortaya çıkmaktadır. 

Firmanın finansal durumunun, kredinin firmaya olan maliyetini önemli ölçüde etkileyebilecek olan risk 

priminin belirlenmesinde de oldukça önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yanıtlara göre, risk primi 

belirlenirken makroekonomik görünüme ilişkin algılamalar çok dikkate alınmamakla birlikte, firmanın 

finansal durumu üzerindeki etkileri vasıtasıyla bu değişkenin de risk primleri üzerinde belirleyici olacağı 

düşünülmektedir.    

Bankalarla yapılan görüşmeler vasıtasıyla, doğrudan banka davranışları ve uygulamalarıyla ilgili 

olmamakla beraber bankaların konumları itibarıyla yakından gözleme olanağı buldukları parametrelere 

ilişkin olarak bilgiler de elde edilmeye çalışılmıştır. Kredi talebinin faiz esnekliği, mevduatın vade yapısı ve 

varlık dolarizasyonunun sebeplerine ilişkin sorular bu kapsamda değerlendirilebilir. Sonuçlar, bankaların 

kredi talebinin faiz esnekliğinin çok yüksek olmadığını düşündüklerini ima etmektedir. Yükümlülük tarafı 

incelendiğinde, TL cinsi mevduatın kısa vadeli olmasında, tasarruf sahipleri açısından bakıldığında faiz 

belirsizliği, bankalar açısından bakıldığında ise sektördeki rekabetin etkili olduğu gözlenmektedir. Tasarruf 
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sahipleri açısından döviz cinsinden mevduat tutmanın en önemli gerekçesinin kur riski olduğu, bankalar 

açısından ise bu tercihte en çok, yabancı para cinsinden kredi talebinin rol oynadığı anlaşılmaktadır. 

Özetle, anketten elde edilen sonuçlar makroekonomik düzeyde ve bağlamda bahsedilen doğrultuda 

önemli bilgiler ortaya çıkarmıştır. Bu bilgilerin gerek ilgili konularda yapılacak analitik çalışmalara gerekse 

de politika tartışmalarında önemli bir girdi sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Ek: Ankette Yer alan Sorular 

 

 

1 . Kredi piyasasını aşağıdaki seçeneklerden hangisi en uygun olarak tanımlamaktadır?
Yatırım Çalışma KOBĐ Büyük ölç. Đhtiyaç Konut
amaçlı sermayesi kredileri işletme kredisi kredisi
krediler amaçlı krediler kredileri

Hiçbir bankanın kendi başına faiz belirleme gücü yoktur (Tam Rekabetçi) � � � � � �

Bir grup banka birlikte faiz belirleyebilir (Oligopol) � � � � � �

Her bankanın az da olsa faiz belirleme gücü vardır (Tekelci Rekabetci) � � � � � �

2 . TL cinsinden yeni açılan kredilerin maliyeti belirlenirken a şağıdakilerden hangileri esas alınır?

Tüm (YP ve TL) kaynakların maliyetlerinin ortalaması � �

Sadece TL kaynakların maliyetlerinin ortalaması � �

TL mevduat faizi � �

Merkez Bankası politika faizi � �

Merkez Bankası politika faizi beklentisi � �

Para piyasalarındaki faiz oranları � �

Para takası (SWAP) işlemlerindeki faiz oranı � �

Diğer (enflasyon beklentisi ve masraflar vb.) � �

3 . YP cinsinden yeni açılan ticari kredilerin maliyeti belirlenirken aşağıdakilerden hangileri esas alınır?

Tüm (YP ve TL) kaynakların maliyetlerinin ortalaması �

Sadece YP kaynakların maliyetlerin ortalaması �

YP mevduat faizi �

Yurtdışı borçlanmanın maliyeti �

Merkez Bankası politika faizi �

TL cinsinden kredi faizi �

Kur beklentileri �

Diğer �

4 . Ticari krediler için teminat olarak kabul edilen varlıkların oransal dağılımı nedir?
%

Gayrimenkul …

Menkul kıymetler (müşteri çekleri vb.) …

Kefalet …

Nakit …

Diğer …

   Ticari krediler Tüketici kredileri

KRED ĐLER
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5 . Kredi/teminat oranının belirlenmesinde aşağıdaki faktörler ne derece etkilidir?
          (En önemlisi 1 olmak üzere 1'den 5'e kadar önem derecesini işaretleyiniz)

1 2 3 4 5

Kredi talep eden firmanın kredi tarihçesi � � � � �

Kredi talep eden firmanın finansal durumu � � � � �

Kredi talep eden firmanın faaliyet gösterdiği sektör � � � � �

Makroekonomik gelişmeler � � � � �

Teminatın türü � � � � �

Kredi talep eden firmanın banka ile ilişkisi � � � � �

Kurumsal düzenlemeler � � � � �

Diğer � � � � �

6 . Kredinin geri ödenmemesi durumunda teminatların nakde çevrilmesiyle kredi bakiyesinin genel olarak ne
        kadarının karşılanması beklenir?

%

Ticari krediler …

Konut kredileri …

Taşıt …

Diğer bireysel krediler …

7 . Kredi risk priminin belirlenmesinde aşağıdaki faktörler ne derece etkilidir?
          (En önemlisi 1 olmak üzere 1'den 5'e kadar önem derecesini işaretleyiniz)

1 2 3 4 5

Kredi talep eden firmanın kredi tarihçesi � � � � �

Kredi talep eden firmanın finansal durumu � � � � �

Kredi talep eden firmanın faaliyet gösterdiği sektör � � � � �

Makroekonomik gelişmeler � � � � �

Teminatın miktarı ve türü � � � � �

Kredi talep eden firmanın banka ile ilişkisi � � � � �

Diğer � � � � �

8 . TL kredi faizinizde 100 baz puanlık bir değişim olduğu durumda (diğer tüm faktörler sabit kaldığında)
         kredi talebinin nasıl değişmesini beklersiniz?
           ("Önemli bir değişiklik olmaz" için 1, "Ciddi oranda değişir" 5 olmak üzere 1'den 5'e kadar işaretleyiniz)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Diğer bankaların faiz değiştirmedikleri durumda

Ticari krediler � � � � � � � � � �

Konut kredisi � � � � � � � � � �

Đhtiyaç kredisi � � � � � � � � � �

Tüm bankaların kredi faizlerini aynı oranda değiştirdiği durumda

Ticari krediler � � � � � � � � � �

Konut kredisi � � � � � � � � � �

Đhtiyaç kredisi � � � � � � � � � �

Faiz arttığında Faiz düştüğünde
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9 . Aşağıdaki kredi türleri için etkili olan 4 risk faktörü nü önem derecesine göre sıralayınız.

Ticari krediler (TL/YP ayrımı olmadan) � � � �

TL cinsinden ticari krediler � � � �

YP cinsinden ticari krediler � � � �

Yatırım amaçlı ticari krediler � � � �

Çalışma sermayesi amaçlı ticari krediler � � � �

Konut kredileri � � � �

Đhtiyaç kredileri � � � �

Etkilidir

Bankacılık sistemi toplam rezerv pozisyonu � �

   (Etkili ise hangi kanaldan etkili olduğunu belirtebilir misiniz?) 

Bankanın kendi likidite durumu � �

   (Etkili ise hangi kanaldan etkili olduğunu belirtebilir misiniz?) 

1 . Mevduat piyasasını aşağıdaki seçeneklerden hangisi en uygun olarak tanımlamaktadır?

Hiçbir bankanın kendi başına faiz belirleme gücü yoktur (Tam Rekabetçi) �

Bir grup banka birlikte faiz belirleyebilir (Oligopol) �

Her bankanın az da olsa faiz belirleme güücü vardır (Tekelci Rekabetçi) �

2 . Aşağıdaki fon kaynakları birbirlerinin ne derecede ikamesidir?
           ("Tam ikamedir" 1, "Đkame değildir" 5 olmak üzere 1'den 5'e kadar işaretleyiniz)

1 2 3 4 5

Tasarruf mevduatı ve ticari mevduat � � � � �

   Nedeni: 

Yüksek tutarlı ve düşük tutarlı mevduat � � � � �

   Nedeni: 

Mevduat ve yurt dışı kaynaklar � � � � �

   Nedeni: 

Mevduat ve merkez bankası kaynakları � � � � �

   Nedeni: 

Mevduat ve benzer vadedeki para takasından elde edilen fonlar � � � � �

   Nedeni: 

TCMB kaynakları ile aynı vadedeki para takasından elde edilen fonlar � � � � �

   Nedeni: 

Etkili değildir

        Standartları sıkılaştırmak için kullanılan yöntemler sıkıla ştırmayı gerektiren durumun niteli ğine göre 
        değişebilir mi?

Kredi riski Vade riski

        bir değişken midir? Evet ise hangi kanallar vasıtasıyla bu iki değişkenin etkili olduğunu düşünüyorsunuz?
10 . Bankacılık sisteminin toplam rezerv pozisyonu ve bankanın kendi likidite durumu kredi davranışlarını etkileyen 

MEVDUAT VE D ĐĞER PASĐFLER

Likidite riski Kur riski

11 . Kredi standartlarının sıkılaştırılmasına karar verilmesi durumunda bunu hangi yöntemlerle yaparsınız?
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3 . TL mevduatın genelde kısa vadeli olmasında aşağıdaki faktörlerin ne kadar etkili oldu ğunu düşünüyorsunuz?
          (En önemlisi 1 olmak üzere 1'den 5'e kadar önem derecesini işaretleyiniz)

1 2 3 4 5

Tasarruf sahibi tercihi (arz kaynaklı)

Faiz belirsizliği � � � � �

Kur belirsizliği � � � � �

Diğer � � � � �

Banka tercihi (talep kaynaklı)

Rekabet � � � � �

Faiz beklentileri � � � � �

Diğer � � � � �

Diğer � � � � �

4 . YP mevduatın tercih edilmesinde aşağıdaki faktörlerin ne kadar etkili oldu ğunu düşünüyorsunuz?
          (En önemlisi 1 olmak üzere 1'den 5'e kadar önem derecesini işaretleyiniz)

1 2 3 4 5

Tasarruf sahibi tercihi (arz kaynaklı)

Kur riski � � � � �

Diğer � � � � �

Banka tercihi (talep kaynaklı)

YP kredi talebindeki gelişmelere bağlı kaynak ihtiyacı � � � � �

Fon maliyeti � � � � �

Diğer � � � � �

Diğer � � � � �

5 . TL mevduat faizi belirlenirken aşağıdaki faktörlerin ne kadar etkili oldu ğunu düşünüyorsunuz?
          (En önemlisi 1 olmak üzere 1'den 5'e kadar önem derecesini işaretleyiniz)

1 2 3 4 5

Merkez Bankası politika faizi � � � � �

Diğer bankaların mevduat faizleri � � � � �

Yurtdışı finansal kuruluşlardan borçlanma maliyeti � � � � �

Fon ihtiyacı � � � � �

Zorunlu karşılık oranlarındaki değişimler � � � � �

Diğer � � � � �

6 . TL mevduat faizinizde 100 baz puanlık bir artış/azalış olduğu durumda (diğer tüm faktörler sabit kaldığında)
        mevduat miktarınızın nasıl değişmesini beklersiniz?
           ("Önemli bir değişiklik olmaz" için 1, "Ciddi oranda değişir" 5 olmak üzere 1'den 5'e kadar işaretleyiniz)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Diğer bankaların faiz değiştirmedikleri durumda � � � � � � � � � �

Tüm bankaların mevduat faizlerini aynı oranda değiştirdiği durumda � � � � � � � � � �

Faiz arttığında Faiz düştüğünde
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7 . YP mevduat faizi belirlenirken aşağıdaki faktörlerin genel olarak ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz?
           (En önemlisi 1 olmak üzere 1'den 5'e kadar önem derecesini işaretleyiniz)

1 2 3 4 5

Döviz tevdiat hesabı arzı � � � � �

Döviz kredisi talebi � � � � �

Yurtdışından YP cinsi borçlanmanın maliyeti � � � � �

Yurtdışından borçlanabilme imkanı � � � � �

TL mevduat faizi � � � � �

Kur beklentileri � � � � �

Diğer � � � � �



 

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
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