
 

 

Sayı: 2015- 19/ 27 Ekim 2015 

 
Ekonomi Notları           1 

 

 

 

 

Türkiye’de Tüketici ve Ticari Kredilerin 

 Cari Açıkla İlişkisi  

Zeynel Harun Alioğulları    Yusuf Soner Başkaya    Yunus Emrah Bulut   Mustafa Kılınç 

 

 

Bu çalışmada, Türkiye’deki tüketici ve ticari kredi büyümelerinin cari açıkla ilişkisi incelenmiştir. 

2003Ç2-2015Ç2 dönemini kapsayan veriyle yapılan regresyon sonuçları, Türkiye’de tüketici kredisi 

büyümesinin ilgili dönemde cari dengeyi istatistiki olarak anlamlı ve olumsuz yönde etkilediğini, ticari kredi 

büyümesinin ise cari denge üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Sonuçlar, 

TCMB’nin temel hedefi olan fiyat istikrarını sürdürmek yanında finansal istikrarı da gözeten yeni para politikası 

çerçevesinin ve finansal istikrarın sağlanmasıyla sorumlu diğer kuruluşların aldığı makroihtiyati tedbirlerin 

Türkiye’de finansal istikrarı destekleyici yönde çalıştığını göstermektedir.  

In this paper, the relationship between consumer and commercial loan growths and current 

account deficit in Turkey is investigated. The regression results using 2003Q2-2015Q2 period 

reveal that in Turkey consumer loan growth negatively and statistically significantly affects current account 

balance, while commercial loan growth has no statistically significant effect on current account balance. The 

results indicate that the new monetary policy framework of CBRT which takes into account the financial stability 

while keeping the price stability as the primary objective and the macroprudential measures taken by other related 

agencies work to enhance the financial stability in Turkey. 
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1. Giriş 

Türkiye’de özel sektörün kullandığı kredi hacmi 1990’lardan 2003 yılına kadar düşük 

seviyelerde kalmıştır. Milli gelire oran olarak 1990 yılında yüzde 17, 2003 yılında ise yüzde 

15 olarak gerçekleşen kredi hacminde, 2003 sonrası dönemde çok hızlı bir artış gözlenmiş 

ve 2014 yılında özel sektörün kullandığı kredi hacmi milli gelirin yüzde 75’i seviyelerine 

ulaşmıştır (Grafik 1). Finansal derinleşme ekonomik gelişme sürecinin bir parçası olmakla 

birlikte, bu süreçte kredi gelişmelerinin yakından takip edilmesi makroekonomik ve finansal 

istikrara yönelik politikaların geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

Kredilerin makroekonomik istikrar açısından önemli bir yönü cari denge ile olan ilişkisidir. 

Küresel finansal krizin hemen ardından gelen dönemde Türkiye çok hızlı ve güçlü bir 

ekonomik büyüme sergilemiştir. Bu dönemde yılık toplam kredi büyüme oranları da yüzde 40 

seviyelerine yaklaşmış, net kredi kullanımı şeklinde tanımlanan kredi stokundaki yıllık 

değişimin cari milli gelire oranı ise 2011 ortasında yüzde 14 değerlerine ulaşmıştır (Grafik 2). 

Kredi talebinin kısa bir sürede hızlı artış gösterdiği ve yurt içi finansman kaynaklarının söz 

konusu artışı karşılamaya yeterli olmadığı bu tarz durumlarda ek kredi talebi yurt dışı 

kaynaklar ile finanse edilmeye çalışılabilecek ve böylece cari denge olumsuz 

etkilenebilecektir. Grafik 2’de de görüldüğü üzere, yüksek kredi büyümesi ile cari dengedeki 

bozulmanın birlikte gerçekleştiği gözlenebilmektedir. Ayrıca, bu ilişkiye yerli parada aşırı 

değerlenme eğilimi de eşlik edebilmektedir. 

Grafik 1.  Özel Sektör Kredisi/GSYİH (Yüzde) 
Grafik 2.  Cari Açık ve Toplam Kredi Değişimi/GSYİH 

(Yüzde) 6 Aylık Hareketli Ortalama 

  

Kaynak:  Dünya Bankası. Kaynak:  BDDK, TCMB, TÜİK. 
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Kredi büyümesinin aşırı seviyelere yaklaşması ve bu gelişmenin cari dengede bozulma 

ve yerli parada değerlenme eğilimi ile beraber gerçekleşmesi makroekonomik riskleri 

artırabilmektedir. Küresel finans piyasalarının oynak olduğu bir çerçevede cari açık oranının 

yüksek olması dış finansman ihtiyacını da yüksek tutarak ekonomiyi dış koşullara duyarlı 

hale getirebilmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu ve buna benzer 

makrofinansal riskleri kontrol altına almak amacıyla 2010 yılı sonunda yeni bir politika 

çerçevesi geliştirmiştir. Bu önlemler sonrasında, diğer düzenleyici kurumların aldığı 

tedbirlerin de katkısı ile kredi büyüme oranları daha makul seviyelere gerilemiş, cari açıkta bir 

dengelenme yaşanmış ve aynı zamanda Türk lirasındaki aşırı değerlilik son bulmuştur. Daha 

önce genelde kriz dönemlerinde gözlenen bu düzeltmelerin, söz konusu dönemde ekonomik 

aktivitede bir daralma olmadan gerçekleşmesi uygulanan politika tedbirlerinin ekonomide 

önemli bir dengelenmeyi sağladığını ortaya koymaktadır. Tüm bu gelişmeler ışığında, 

krediler ve cari denge arasındaki ilişkinin belirginleştirilmesi önem taşımaktadır. 

Grafik 3.  Cari Açık ve Tüketici Kredi Değişimi/GSYİH 

(Yüzde) 6 Aylık Hareketli Ortalama 

Grafik 4.  Cari Açık ve Ticari Kredi Değişimi/GSYİH 

(Yüzde) 6 Aylık Hareketli Ortalama 

  
Kaynak:  BDDK, TCMB. Kaynak: BDDK, TCMB. 

Grafik 3 ve 4’te net tüketici ve net ticari kredi kullanımı cari açık ile beraber 

gösterilmektedir. Bu iki kalem açısından bakıldığında cari açık ile olan ilişkilerinin değişik 

nedenlerle farklılaşabileceği değerlendirilmektedir. Kredi ve cari açık arasındaki ilişkinin kredi 

alt kalemleri itibarıyla farklılaşıp farklılaşmadığının anlaşılması, cari dengenin iyileşmesine ve 

finansal istikrarın korunmasına yönelik politika tedbirlerinin tasarımı açısından da önem 

taşımaktadır.  

Tüketici kredilerindeki bir artışın tüketim talebini artırabilmesi ve artışın bir kısmının ithal 

mallara yönelebilmesi sebebi ile cari açığı bozucu bir etkiye sahip olması muhtemeldir. 

Ayrıca ekonominin arz kapasitesi sabit iken, tüketici kredileri ile finanse edilen bir tüketim 

0

1

2

3

4

5

0

2

4

6

8

10

12
Cari Açık / GSYİH

Tüketici Kredisi Değişimi / GSYİH
(Sağ Eksen)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

2

4

6

8

10

12
Cari Açık / GSYİH

Ticari Kredi Değişimi / GSYİH
(Sağ Eksen)



 

 

Sayı: 2015- 19/ 27 Ekim 2015 

 
Ekonomi Notları           4 

 

talebi artışı ekonomide genel fiyat artışına neden olabilecek ve yerel paranın reel olarak 

değerlenmesine yol açabilecektir. Böylece tüketici kredilerindeki artışı takip eden reel kur 

değerlenmesi de ek bir kanal olarak cari açığı artırıcı yönde çalışabilecektir.1 

Ticari kredilerin cari açık üzerindeki etkileri tüketici kredilerinin etkilerine göre farklı 

olabilmektedir. Örneğin, firmaların ithal girdilerini temin etmeye yönelik ticari kredi artışı cari 

açığı artırıcı etki yapabilirken, aynı zamanda gözlenen üretim artışı, üretim yapısında ithal 

girdi lehine genel bir bozulma yaşanmadığı müddetçe, cari açık bozulmasını 

sınırlandırabilecektir. Öte yandan, yatırım finansmanına yönelik ticari kredi kullanımı da 

finansal kaynak ihtiyacının bir kısmının yurt dışından sağlanması ve/veya yatırımda ithal girdi 

kullanımı sebepleri ile ilk aşamada cari açık artışına yol açabilecek, fakat yatırım sonucunda 

artan üretim kapasitesi arzı destekleyerek cari açıktaki bozulmayı sınırlayacaktır. İthal girdi 

ve yatırım sonucunda artan üretim kapasitesi firmaların ihracat faaliyetlerini destekleyebildiği 

ölçüde, cari açığı baskılayıcı bir etki de yapabilecektir. Firmaların ihracata yönelik kredi 

kısıtının bağlayıcı olması durumunda ise, ticari kredilerdeki artış doğrudan ihracat artışı 

yoluyla cari açıkta bir düşüşe yol açabilecektir. 

2. İlgili Yazın ve Veri 

Kredi büyümesinin finansal istikrar açısından takip edilmesi gerektiği iktisat yazınında 

üzerinde durulan bir olgudur. Örneğin, Mendoza ve Terrones (2008) hızlı kredi büyümeleri ile 

varlık fiyatlarındaki artış, ekonomik büyüme, reel kurda değerlenme ve cari açıkta bozulma 

arasında sistematik bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. Bunlara ek olarak, yazarlar hızlı kredi 

büyümeleri sırasında firmaların kaldıraçlarındaki artışa ve bankalarda oluşabilecek 

kırılganlığa da vurgu yapmakta ve gelişmekte olan ülkelerdeki krizlerin çoğunun hızlı kredi 

büyümesiyle ilişkili olduğuna dikkati çekmektedir. Mendoza ve Terrones (2012) ise hızlı kredi 

büyümelerini genelde bankacılık krizlerinin, kur krizlerinin ve ani sermaye çıkışlarının takip 

ettiğini öne sürmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan geniş bir ülke grubu kullanarak cari 

dengenin belirleyicilerini analiz eden Ekinci, Erdem ve Kılınç (2015)  özellikle gelişmekte olan 

ülkeler için kredi büyümesi ve cari denge arasında güçlü bir ilişki olduğunu ve kredi 

büyümesindeki hızlanmanın cari dengeyi bozucu etki yaptığını bulmaktadır. 

Jorda, Schularick ve Taylor (2011a), 1870-2008 arası yıllık frekansta verileri kullanarak, 

kredi büyümelerinin finansal istikrarın en önemli göstergesi olduğunu ifade etmektedir. Jorda, 

Schularick ve Taylor (2011b) ise finansal krizlerin normal resesyonlardan daha maliyetli 

olduğunu ifade etmekte ve kredi büyümesinin daha fazla rol oynadığı genişleme 

                                                 
1
 Öğünç ve Sarıkaya (2015) çalışması “Parasal değer itibarıyla eşit tutarda bir kredi artışı için tüketici 

kredilerinin ticari kredilere kıyasla daha yüksek bir enflasyonist etkisi ol[duğunu]” bulmaktadır. 
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dönemlerinin daha derin krizlere neden olduğunu ve toparlanma sürecinin daha yavaş 

olduğunu vurgulamaktadır. Bulut, Fazilet ve Kılınç (2015) ise sert cari açık düzeltmelerinin 

yüksek cari açık seviyelerinde daha muhtemel olduğunu vurgulamakta ve gelişmekte olan 

ülkelerde sert düzeltme ihtimalinin gelişmiş ülkelere göre daha fazla olduğunu ifade 

etmektedir.   

Literatürde ticari ve tüketici kredilerinin ekonomi üzerindeki farklılaşan etkileri de 

incelenmiştir. Büyükkarabacak ve Valev (2010), tüketici ve ticari kredilerindeki büyümenin 

makroekonomik etkilerinin farklı olabileceğini ifade etmektedir. Tüketici kredilerindeki büyüme 

uzun dönemde gelir seviyesinde bir değişiklik yapmamasına rağmen hanehalkı borçluluğunu 

artırmakta iken, ticari kredilerdeki büyüme ise uzun dönemde geliri de artırabilmektedir. Bu 

açıdan, tüketici kredisi büyümelerinin bankacılık krizlerinin önemli bir göstergesi olduğunu 

ifade etmekte, ticari kredilerin de bankacılık krizleriyle ilişkili olmasına rağmen istatistiki 

olarak gösterge gücünün daha az olduğunu vurgulamaktadır. Beck ve diğerleri (2012) ise 

ticari kredilerin ekonomik büyüme ile pozitif ilişkili olduğunu fakat tüketici kredilerinde böyle 

bir ilişkinin bulunmadığını, ticari kredilerin gelir adaletsizliğini gidermede pozitif bir etkisi 

olduğunu fakat tüketici kredilerinin böyle bir etkisinin olmadığını ifade etmektedir.  

Kredi kompozisyonunun cari açıkla olan ilişkisine bakıldığında ise oldukça sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Coricelli ve diğerleri (2006) 1999-2004 dönemi için Türkiye’nin de 

dâhil olduğu yedi Avrupa ülkesinde çeyreklik ve aylık frekansta kişisel kredilerin 

makroekonomik etkilerini incelemektedir. Bu çalışmada dış ticaret dengesi etkilerine 

bakıldığında Türkiye’de kişisel kredilerin dış dengeyi istatistiki olarak anlamlı bir şekilde 

bozduğu, ticari kredilerin ise dış dengeyi düzelttiği bulunmaktadır. Benzer sonuçlar bazı diğer 

Avrupa ülkeleri için de gösterilmektedir. Bu çalışmada kredi değişkenleri HP eğilimlerinden 

fark olarak kullanılmış ve analizler ülke bazında yapılmıştır.  

Büyükkarabacak ve Krause (2009) Türkiye’nin de dâhil olduğu 18 gelişmekte olan ülkede 

1987-2005 dönemi için kredi kompozisyonu ve ticari denge ilişkisini incelemiştir. Bu çalışma 

tüketici kredilerinin ticari dengeyi olumsuz etkilerken ticari kredilerin ise olumlu etkilediğini 

bulmaktadır. Çalışmada kredi değişkenleri stok verilerin milli gelire oranı şeklinde 

hesaplanmıştır. Bu şekilde kullanımın bir miktar sorunlu olabileceği düşünülmektedir. Dış 

ticaret dengesi bir akım değişkeni iken kredinin kendisi bir stok değişkeni olmaktadır. Akım 

ve stok değişkenlerini karşılaştırmak yerine, kredi stokundaki değişimin milli gelire oranı 

hesaplanarak yeni bir akım benzeri veri oluşturulması ve ilişkinin bu şekilde incelenmesi 

daha uygun olabilecektir.2 Bu çalışmada Büyükkarabacak ve Krause (2009) genel itibariyle 

                                                 
2
 Türkiye’de 1987-2005 döneminde kredi stokunun milli gelire oranı dalgalı fakat durağan bir seyir izlemiştir. 

Bu çerçevede stok veya değişim verisini analizlerde kullanmak önemli bir iktisadi veya teknik problem 
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yakından takip edilmekle birlikte, kredilerin stok veri yerine değişim şeklinde kullanılması 

tercih edilmiştir. Mian ve diğerleri (2015) tarafından yakın dönemde gerçekleştirilen 

çalışmada büyük çoğunluğu 1990-2012 dönemini kapsayan geniş bir ülke grubu analizinde 

tüketici kredilerinin makroekonomik etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada kredi değişkenleri 

olarak kredi stokunun milli gelire oranının değişimi kullanılmış ve tüketici kredilerindeki artışın 

büyümeyi zayıflattığı, işsizliği artırdığı ve dış ticaret dengesini bozduğu bulunmuştur. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 

 

 

 

Cari 
Açık/GSYİH 

(Yüzde) 

CA (Altın 
Enerji Hariç) 

/GSYİH 
(Yüzde) 

GSYİH 
Çeyreklik 
Büyümesi 

Reel 
Efektif 
Döviz 
Kuru 

Toplam 
Kredi 

Büyümesi 
/ GSYİH 

Ticari 
Kredi 

Büyümesi 
/ GSYİH 

Tüketici 
Kredi 

Büyümesi 
/ GSYİH 

Ticari 
Kredi/ 

Toplam 
Kredi 

Ortalama -5.48 -0.20 1.19 109.73 9.24 6.39 2.17 69.34 

Medyan -5.61 -0.20 1.15 109.66 9.33 6.02 2.20 67.88 

Maksimum -0.40 2.60 5.52 127.73 22.63 16.43 4.97 83.40 

Minimum -10.28 -4.59 -6.90 96.91 -0.58 -1.75 -0.77 65.52 

Std. Sapma 2.23 1.42 2.17 7.66 5.32 4.35 1.20 4.17 

Gözlem Sayısı 49 49 49 49 49 49 49 49 
 

  

     

Bu çalışmada, 2003Ç2-2015Ç2 dönemi için Türkiye’de tüketici kredilerindeki ve ticari 

kredilerdeki büyümelerin cari açık üzerindeki etkilerinin farklı olup olmadığı tartışılmaktadır. 

Bu amaçla yalın bir ampirik model tasarlanmış ve değişik spesifikasyonlar tahmin edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan veriler çeyreklik verilerdir. Cari açık verisi TCMB ödemeler dengesi 

istatistiklerinden derlenmiş, kredi verileri ise BDDK’nın genel ağ sayfasından alınmıştır. Reel 

kur verisi TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’ndeki Reel Efektif Döviz Kuru 

istatistiklerinden alınmıştır. GSYİH verileri ise TÜİK’ten alınmıştır. Sağlamlık testlerinde 

kullanılan altın ve enerji hariç cari açık verisi cari açık verisinden net altın ve enerji ticaretinin 

çıkarılmasıyla oluşturulmuştur. Modelde kullanılan cari açık oranı değişkeni mevsimsellikten 

arındırılmış çeyreklik cari açık verisinin mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik cari GSYİH’ye 

bölünmesi ile, net tüketici, ticari ve toplam kredi değişkenleri ise kredi stoklarındaki çeyreklik 

değişim miktarının çeyreklik cari GSYİH’ye bölünmesi ile elde edilmiştir. Herhangi bir 

çeyrekteki GSYİH büyümesi o çeyrekteki mevsimsellikten arındırılmış reel GSYİH’nin bir 

önceki çeyreğe oranla yüzde büyümesini ifade etmektedir. Çalışmada kullanılan verilerin 

                                                                                                                                                         
oluşturmayabilecektir. Fakat Türkiye’de 2005 sonrasında kredi stokunun milli gelire oranında devamlı ve güçlü 

bir artış eğilimi yaşanmıştır. Bu çerçeve dış ticaret dengesi veya cari açık ile ilişkinin kredi stoku ile incelenmesi 

önemli iktisadi ve teknik problemler oluşturabilecektir. Benzer artış eğilimleri birçok gelişmekte olan ülkede de 

yaşanmıştır. 
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tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca, Ek’te Grafik 5’te verilerin zaman serisi 

gösterimi sunulmaktadır. 

3. Regresyon Sonuçları ve Tartışma 

Çalışmanın giriş kısmında sunulan açıklamalar göz önünde bulundurularak, tüketici ve 

ticari kredilerle cari açık ilişkisinin anlaşılması amacıyla aşağıda yer alan ampirik model 

oluşturulmuştur. Modelde cari açık üzerindeki etkileri araştırılan kredi değişkenlerinin bir 

dönem gecikmeli değerlerinin yanında, GSYİH büyümesi, reel kur (bir dönem gecikmeli 

olarak) ve cari açığın bir dönem gecikmeli değeri kontrol değişkenleri olarak eklenmiştir3.  

Ayrıca sağlamlık analizi için altın ticaretinin ve enerji ticaretinin dışlandığı enerji ve altın hariç 

cari açık verisi ile analizler tekrarlanmıştır. Denklemde temel olarak Büyükkarabacak ve 

Krause (2009) çalışmasında teorik bir model kapsamında ortaya konan çerçeve esas 

alınmıştır. Bu çalışmadan farklı olarak kredilerin seviye kullanımı yerine değişim kullanımı 

tercih edilmiştir.   

𝐂𝐀𝐭 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐂𝐀𝐭−𝟏 + 𝛃𝟐𝐆𝐒𝐘İ𝐇 𝐁𝐔𝐘𝐔𝐌𝐄𝐒İ𝐭 + 𝛃𝟑𝐑𝐄𝐃𝐊𝐭−𝟏 + 𝛃𝟒𝐓Ü𝐊𝐄𝐓İ𝐂İ𝐭−𝟏 + 𝛃𝟓𝐓İ𝐂𝐀𝐑İ𝐭−𝟏 + 𝐞 𝐭      (1) 

Regresyon sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  Tabloda milli gelir büyümesi önemli bir 

açıklayıcı değişken olarak ortaya çıkmaktadır. Tablonun ikinci sütununda sunulan sonuçlar, 

denklemlere net kredi kullanımının cari açığı artırıcı yönde etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. Tüketici kredileri ve ticari kredilerin denklemde bir arada kullanıldığı üçüncü 

sütunda ise, tüketici kredisindeki artışın cari dengeyi bozucu bir etkiye sahip olduğu ve bu 

etkinin istatistiki olarak anlamlı olduğu gözlenmektedir. Aynı denklemde ticari kredi 

artışlarının cari açık üzerindeki etkisinin istatistiki olarak sıfırdan farklı olmadığı 

görülmektedir. Bağımlı değişken olarak altın ve enerji hariç cari açık kullanıldığında da 

benzer sonuçlar elde edilmiştir (5., 6. ve 8. sütunlar). Bu bulgular, ekonomik yazındaki diğer 

çalışmaların bulgularıyla uyumludur. 

Tüketici kredilerinin ve ticari kredilerin cari açık üzerindeki etkisinin birbirinden farklı 

olması cari dengeye yönelik tedbirler açısından da önemli bilgi değerine sahiptir. Elde edilen 

bulgular, toplam kredi artışının tüketici kredilerinin sınırlandırılması suretiyle kontrol 

edilmesinin cari dengeyi olumlu etkileyeceğini göstermektedir. Bu anlamda, TCMB tarafından 

uygulanan likidite politikalarının ve özellikle BDDK tarafından tüketici kredilerine yönelik 

alınan makroihtiyati önlemlerin etkisi ile tüketici kredilerinin yavaşlamasının ve ticari kredilerin 

                                                 
3
 Kredi değişkenlerinin bir dönem gecikmeli olarak regresyonlara dahil edilmesiyle, cari açık ile krediler arasında var olması 

muhtemel eşanlılık (endogeneity) probleminin giderilmesi amaçlanmıştır. 
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göreli olarak güçlü seyrini sürdürmesinin, cari denge üzerinde düzeltici etkilere sahip olduğu 

düşünülmektedir. 

Tablo 2. Kredi Büyümesi ve Cari Açık İlişkisi 

  
  

Bağımlı Değişken: Cari 
Açık/GSYİH 

   
Bağımlı Değişken: Enerji ve Altın Hariç 

Cari Açık/GSYİH  

 

1 2  3 4    5 6  7 8  

Cari Açığın 1 Dönem 
Gecikmeli Değeri 

0.810*** 0.661***  0.625*** 0.591***   0.729*** 0.609***  0.613*** 0.627***  

(0.072) (0.081)  (0.085) (0.101)   (0.142) (0.169)  (0.152) (0.162)  

GSYİH Büyümesi 
-0.259*** -0.263***  -0.212*** -0.194***   -0.136*** -0.157***  -0.163*** -0.119***  

(0.091) (0.074)  (0.073) (0.071)   (0.040) (0.037)  (0.047) (0.034)  

Reel Efektif Döviz Kurunun 1 
Dönem Gecikmeli Değeri 

-0.023 -0.027  -0.009 0.005   -0.030* -0.036**  -0.038* -0.026  

(0.022) (0.022)  (0.028) (0.026)   (0.015) (0.016)  (0.022) (0.016)  

Toplam Kredi Değişimi/GSYİH 
oranının 1 Dönem Gecikmeli 

Değeri  

 
-0.107***  

  
   -0.055**     

 
(0.038)  

  
   (0.025)     

Ticari Kredi Değişimi/GSYİH 
oranının 1 Dönem Gecikmeli 

Değeri 

  
 -0.040 

 
     -0.067   

  
 (0.067) 

 
     (0.051)   

Tüketici Kredi 
Değişimi/GSYİH oranının 1 
Dönem Gecikmeli Değeri 

  
 -0.423* -0.543***      -0.024 -0.226**  

  
 (0.231) (0.168)      (0.161) (0.094)  

Ticari Kredi Payı (Yüzde) ‘nın 
1 Dönem Gecikmeli Değeri 

  
 

 
0.034       -0.016  

  
 

 
(0.054)       (0.026)  

Sabit 

1.713 2.331  0.208 -3.902   3.298* 4.452**  4.708* 4.415*  

(2.497) (2.431)  (3.093) (5.851)   (1.638) (1.849)  (2.481) (2.585)  

             
Gözlem 48 48  48 48   48 48  48 48  

R-kare 0.71 0.75  0.76 0.76   0.68 0.71  0.71 0.70  

              

*,**,*** işaretleri sırasıyla yüzde 10, 5 ve 1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 
 

Yukarıda ele alınan spesifikasyonlara ek olarak, elde edilen sonuçların sağlamlığını test 

etmek için bazı ek spesifikasyonlar da tahmin edilmiştir. Ticari ve tüketici kredi 

değişimlerindeki beraber hareket, bu değişkenlerin aynı anda kontrol edildiği sonuçların yer 

aldığı 3 numaralı sütunda doğrudaşlık (collinearity) şüphesi doğurmaktadır. Bu amaçla 

alternatif olarak 4 numaralı sütuna temel oluşturan spesifikasyonda tüketici kredisiyle beraber 

ticari kredinin toplam içindeki payı denkleme dâhil edilmiştir. Böylelikle tüketici kredisinin 

etkisiyle beraber ticari kredinin tüketici kredisine göre izafi hareketinin etkisi dikkate 

alınmaktadır. Bu spesifikasyonda, tüketici kredisinin etkisinin daha önce elde edilen 

sonuçlara yakın olduğu, ticari kredi payının etkisinin de pozitif ancak istatistiki açıdan anlamlı 

olmadığı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, yurt dışı GSYİH büyümesi ile ticari ve tüketici faiz 

oranları da kontrol değişkenleri olarak kullanılmış; cari açık ile ticari ve tüketici kredileri 

arasında yukarıda bahsedilen ilişkinin korunduğu görülmüştür. 
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Yukarıda değinilen sağlamlık testlerine ek olarak, değişkenler arasındaki muhtemel 

eşanlılık ve ters nedensellik problemlerini giderebilmek için tüm spesifikasyonlar Coricelli ve 

diğerleri (2006) çalışmasında olduğu gibi GMM metoduyla tekrar tahmin edilmiştir. GMM 

sonuçları Ek 2’de Tablo 3’te verilmiştir. Görüleceği üzere, krediler için tahmin edilen 

parametre değerleri ve istatistiksel anlamlılıkları Tablo 2’de verilen regresyon sonuçlarıyla 

büyük ölçüde benzerlik arz etmektedir4. Ayrıca ek bir sağlamlık analizi olarak, daha zengin 

bir dinamik yapıya izin verecek şekilde basit bir yapısal VAR modeli de hesaplanmıştır. 

Regresyonlardaki aynı değişkenlerin (cari açık oranı, reel kur, milli gelir büyümesi, ticari ve 

tüketici kredi değişimleri) kullanıldığı yapısal VAR modelinde, her değişkenin indirgenmiş 

şokunun kendi yapısal şokundan etkilenmesi yanı sıra, kısa vadeli kısıtlar olarak tüketici ve 

ticari kredi değişkenlerinin büyüme yapısal şokundan, cari açık değişkeninin ise büyüme, reel 

kur, tüketici ve ticari kredi yapısal şoklarından aynı dönemde etkilendiği varsayılmıştır. Bu 

çerçevede oluşturulan ve bir dönem gecikmeleri içeren yapısal VAR modelinin etki-tepki 

grafikleri ise Ek 3, Grafik 6’da gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre, tüketici kredisi 

değişimindeki bir artış cari dengeyi 3 çeyrek boyunca istatistiki olarak anlamlı bir şekilde 

bozmaktadır, ticari krediler ise istatistiki olarak anlamlı bir etki yapmamaktadır. Özetle, 

tüketici kredilerinin cari denge üzerindeki olumsuz ve istatistiki olarak anlamlı etkisi, hem ana 

spesifikasyonda hem de sonuçların dayanıklılığı için ele alınan tüm alternatif 

spesifikasyonlarda varlığını korumaktadır. Bu sonuç, ayrıca benzer konuyu çalışan ekonomik 

yazındaki diğer çalışmaların bulguları ile de tutarlıdır.  

4. Sonuç  

Türkiye için 2003-2015 yıllarını kapsayan bulgulara göre, tüketici ve ticari kredilerin cari 

açık üzerindeki etkilerinin farklı olduğu bulunmaktadır. Tüketici kredilerindeki büyüme cari 

açığı bozucu yönde etkilerken, ticari kredilerdeki büyümenin cari açık üzerinde istatistiki 

olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Bu sonuçlar, TCMB’nin 2010 yılının sonundan 

itibaren geliştirdiği finansal istikrarı gözetici yeni para politikası çerçevesinin ve finansal 

istikrarın sürdürülmesinden sorumlu kurumların kredi büyümesini ve kompozisyonunu 

Türkiye’nin dış dengelenme sürecini destekleyecek şekilde yönlendirmesinin önemini ortaya 

koymaktadır.   

  

                                                 
4
 Enstrüman olarak, cari açık ve GSYİH büyümesi için bir dönem gecikmeli değerleri; diğer değişkenler için ise bir ve iki dönem 

gecikmeli değerleri kullanılmıştır. J istatistikleri Tablo 3’te verilmiştir. 
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Ek 1: 

Grafik 5: Çalışmada Kullanılan Bazı Veriler 

Cari Açık ve Enerji-Altın Hariç Cari Açık Kredi Değişimi / GSYİH (Toplam – Ticari – Tüketici) 

 
 

Kaynak:  Dünya Bankası. Kaynak:  BDDK, TCMB, TÜİK. 

Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) Reel GSYİH Büyümesi (Yüzde, Çeyreklik Değişim) 

 

 

Kaynak:  TCMB Kaynak:   TÜİK. 
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Ek 2: 

Tablo 3. Kredi Büyümesi ve Cari Açık İlişkisi (GMM Regresyon Sonuçları) 

  
  

Bağımlı Değişken: Cari 
Açık/GSYİH 

   
Bağımlı Değişken: Enerji ve Altın 

Hariç Cari Açık/GSYİH 

 

1 2  3 4    5 6  7 8 

Cari Açığın 1 Dönem Gecikmeli 
Değeri 

1.090*** 0.877***  0.518*** 0.541***   0.880*** 0.522**  0.306 0.357 

(0.079) (0.143)  (0.122) (0.167)   (0.129) (0.213)  (0.221) (0.251) 

GSYİH Büyümesi 
-0.538*** -0.385**  0.102 -0.163   -0.180** -0.138**  0.019 0.005 

(0.163) (0.167)  (0.199) (0.165)   (0.090) (0.063)  (0.122) (0.109) 

Reel Efektif Döviz Kurunun 1 Dönem 
Gecikmeli Değeri 

-0.092** -0.060*  0.048 0.035   -0.057** -0.036*  -0.022 -0.009 

(0.037) (0.035)  (0.042) (0.039)   (0.022) (0.020)  (0.031) (0.028) 

Toplam Kredi Değişimi/GSYİH 
oranının 1 Dönem Gecikmeli Değeri  

 
-0.080  

  
   -0.122***    

 
(0.058)  

  
   (0.045)    

Ticari Kredi Değişimi/GSYİH 
oranının 1 Dönem Gecikmeli Değeri 

  
 0.045 

 
     -0.064  

  
 (0.096) 

 
     (0.072)  

Tüketici Kredi Değişimi/GSYİH 
oranının 1 Dönem Gecikmeli Değeri 

  
 -1.080** -0.995***      -0.500 -0.725*** 

  
 (0.433) (0.267)      (0.326) (0.234) 

Ticari Kredi Payı (Yüzde) ‘nın 1 
Dönem Gecikmeli Değeri 

  
 

 
0.085       -0.002 

  
 

 
(0.078)       (0.037) 

Sabit 

11.276*** 6.939*  -6.144 -10.049   6.339** 5.096**  3.609 2.553 

(4.343) (4.199)  (4.691) (9.378)   (2.493) (2.294)  (3.249) (4.593) 

            

Gözlem 45 45  45 45   45 45  45 45 

R-kare 0.51 0.69  0.66 0.72   0.62 0.67  0.56 0.57 

J İstatistiği 0.62 0.74  0.92 0.68   0.21 0.71  0.71 0.88 

*,**,*** işaretleri sırasıyla yüzde 10, 5 ve 1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 
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Ek 3: 

Grafik 6.  Cari Denge/Milli Gelir Oranının Yapısal VAR Modelindeki Tepkisi 
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