
          

        

       

  

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences 

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 57, Nisan 2022, s. 141-164 

ISSN: 2149-0821 Doi Number:http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.58175 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nigar ALEV 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, nigaralev02@gmail.com 

Prof. Dr. Ömer ÖZÇİÇEK 

Gaziantep Üniversitesi, ozcicek.omer@gmail.com 

 

 

DÖVİZ KURU VE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ KÜÇÜK VE BÜYÜK 

ÖLÇEKLİ BANKALARIN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE 

İÇİN BİR UYGULAMA 
1
 

Özet 

Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankalar fonlarının büyük bir kısmını 

yurt dışından temin etmektedir. Bu durum finans sektörünün ve reel sektörün en 

büyük arz kaynağı olan bankaları kur riskine maruz bırakmaktadır. Temel amacı 

kar elde etmek olan bankalar için döviz kuru dalgalanmalarının banka performansı 

üzerindeki etkisinin anlaşılması önemlidir. Bu çalışmada, Türk bankacılık 

sektöründe faaliyet gösteren büyük ve küçük ölçekli mevduat bankalarının 

kârlılıklarına 2003:Q1-2018:Q3 döneminde döviz kuru oynaklığının etkisi 

araştırılmıştır. Bu amaçla bu çalışmada büyük ve küçük ölçekli bankalar için iki 

farklı model oluşturulmuştur. Bu modeller Arellano (1987), Froot (1989) ve Rogers 

(1993) tarafından geliştirilen tahmin edicilerle analiz edilmiştir. Analiz bulguları, 

döviz kuru oynaklığının gerek küçük ölçekli gerekse büyük ölçekli bankaların 

performansını istatistiki açıdan anlamlı bir şekilde etkilemediğini göstermiştir. 

Bulgular ayrıca, büyük ve küçük ölçekli bankaların karlılığının reel döviz kurundan 

istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif etkilendiğini ortaya koymuştur. 

Anahtar kelimeler: Mevduat Bankaları, ROA, ROE, Volatilite, Panel Veri Analizi 

                                                           
1 Bu çalışma, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında yapılmış olan doktora 

tezinden türetilmiştir.  
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THE EFFECT OF EXCHANGE RATE AND EXCHANGE RATE VOLATILITY ON 

THE PERFORMANCE OF SMALL AND LARGE SCALE BANKS: AN APPLICATION 

FOR TURKEY 

Abstract 

Banks operating in the Turkish banking sector obtain most of these funds from 

abroad. This situation exposes banks, which are the biggest supply source of the 

financial sector and the real sector, to exchange rate risk. For banks whose main 

purpose is to make a profit, it is important to understand the impact of exchange 

rate fluctuations on bank performance. In this study, the effect of exchange rate 

volatility on the profitability of large and small-scale deposit banks operating in the 

Turkish banking sector was investigated in the period 2003:Q1-2018:Q3. For this 

purpose, two different models have been created for large and small-scale banks in 

this study. These models were analyzed with estimators developed by Arellano 

(1987), Froot (1989) and Rogers (1993). Analysis findings showed that exchange 

rate volatility did not affect the performance of both small-scale and large-scale 

banks in a statistically significant way. The findings also revealed that the 

profitability of large and small-scale banks is statistically significantly and 

positively affected by the real exchange rate. 

Keywords: Deposit Money Banks, ROA, ROE, Volatility, Panel Data Analysis 

GİRİŞ 

Ticari bankalar, ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Finansal 

aracılık rolleri ile tasarruf fazlalığına sahip olanlardan fona ihtiyaç duyan yatırımcılara fon 

aktarırlar. Aracılık işlevlerinin de ötesinde bankaların finansal performansı ülkelerin gelişip 

kalkınması için kritik etkilere sahiptir. İyi bir finansal performans, banka hissedarlarını 

yatırımları için ödüllendirir. Bu da alında yatırım teşvik ederek ekonomik büyümeyi 

beraberinde getirir. 

Tüm bunlar için yani, bankaların aracılık hizmetlerinin sürdürülebilir olması ve 

hissedarlarına makul anlamda kar sağlaması (onları ödüllendirmesi) için de bankaların karlı 

olması gerekmektedir. Bankanın karlı olması operasyonel maliyetlerini karşılamak için gerekli 

geliri elde etmesine bağlıdır. Diğer yandan bankaların zayıf bir finansal performans ekonomik 

büyüme üzerinde olumsuz etkide bulunarak bankaların başarısız olmasına ekonomik krizlerin 

yaşanmasına yol açabilir (Ongore ve Kusa, 2013; Getachew, 2016). 

Farklı araştırmalara (Bourke, (1989); Molyneux ve Thornton, (1992); Demirguc-Kunt ve 

Huizinga, (2001); Rao ve Lakew, (2012), Francis (2013), Kangal ve Nadeem, (2013); Pan ve 

Pan (2014); Kaya (2002), Tunay ve Silpar (2006a; 2006b); Değer ve Anbar (2011), Güneş 

(2015), Reis vd. (2016), Saldanlı ve Aydın (2016), Kadioğlu (2017) ve Işık (2017)) ve 

bankacılık literatürüne göre banka performanslarının birden fazla faktörden etkilenmesi 

mümkündür. 

Ticari bankaların performansı, bankaya özgü (iç) ve makroekonomik değişkenler olarak 

sınıflandırılabilen iç ve dış faktörlerden etkilenebilir (Ongore ve Kusa, 2013). İç faktörler, 

bankaların karlılığını etkileyen bireysel banka özellikleridir ve bu faktörler temelde yönetim ve 

yönetim kurulu kararından etkilenir. Dış faktörler, şirketin kontrolü dışında olan, sektör 
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genelinde veya ülke çapında faktörlerdir. Genel olarak, bankaya özgü faktörler bir bankanın 

farklı operasyonel yönleriyle ilgili genel yönetim uygulamaları ile ilgili olabilirken, dış faktörler 

sektör ve makroekonomik değişkenlerle ilgilidir; bankanın faaliyet gösterdiği yer. Varlık hacmi, 

toplam kredi ve mevduat hacmi, personel giderleri, sermaye yeterliliği, bankacılık 

hizmetlerinden elde edilen gelirler, faiz dışı gelirler gibi bankaya özgü içsel faktörler karlılığı 

etkileyebilmektedir. Bunların dışında, bankaların ekonomik düzen içinde önemli bir yer 

tutmasından ötürü ekonomik büyüme, enflasyon, faiz oranı vb. dışsal faktörlerden de 

etkilenmesi olağan bir durumdur.  

Türkiye’de bankacılık performansı alanındaki ampirik literatür çoğunlukla banka 

karlılığını belirleyen içsel (bankaya özgü) ve dışsal (makroekonomik) faktörlere odaklanmıştır. 

Dışsal faktörlerin karlılığa etkisi araştırılırken döviz kuru ve oynaklığına yer verilmemiştir. 

Uluslararası literatürde ise döviz kuru oynaklığının banka karlılığına etkisini inceleyen 

çalışmalar yok denecek kadar az sayıdadır. Bununla birlikte uluslararası ampirik literatürün 

tatmin edici bir görüş ortaya koyduğu söylenemez. Çünkü bu alandaki yapılan bazı çalışmalarda 

(Babazadeh ve Farrokhnejad, 2012) döviz kuru ve oynaklığının banka performansını pozitif 

yönde etkilediği; bazı çalışmalar (Osundina ve diğ., 2016) negatif yönde etkilediği tespit 

edilirken bazı çalışmalarda (Taiwo ve Adesola, 2013) ise istatistiki açıdan anlamlı bir etkisi 

tespit edilememiştir.  

2. LİTERATÜR 

Döviz kurunda yaşanan aşırı dalgalanmalar, fiyat hareketlerinin de öngörülememesi 

nedeni ile ekonomilerde belirsizliğin artmasına yol açarak yatırım kararlarının gecikmesine 

neden olmaktadır. Döviz kuru oynaklığının yol açtığı belirsizlik, yatırım ve yatırımcının 

güvenini, tüketimi, verimliliği, uluslararası ticaret ve sermaye akışını etkileyerek ekonomik 

büyümeyi de olumsuz etkilemektedir. Bankaların ekonomi içerisindeki önemi dikkate 

alındığında döviz kuru oynaklığının karlılık üzerinde de olumsuz etkisinin olabileceği 

düşünülmektedir. Kasman vd. (2011)’nin yapmış olduğu çalışmada Temmuz 1999 ve Nisan 

2009 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören Türk bankalarının hisse senedi getirileri 

üzerinde faiz oranı ve döviz kuru oynaklığının etkisi araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla 

bankaların günlük hisse getiri oranlarının bağımlı değişken olduğu günlük döviz kuru oynaklığı, 

BIST 100 değerinin ve faiz oranlarının bağımız değişken olduğu modeller oluşturulmuştur. 

Çalışmada araştırma yöntemi olarak panel OLS ve GARCH tahmin yöntemleri kullanılmıştır. 

Analizlerden elde edilen sonuçlar, faiz oranı ve döviz kuru oynaklığının Borsa İstanbul’da işlem 

gören bankaların hisse getirisi üzerinde olumsuz ve istatistiksel açıdan önemli bir etkiye sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca sonuçlar, banka hisse getirileri üzerinde Borsa İstanbul 100 

endeksinin faiz oranlarından ve döviz kurlarından daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. 

Babazadeh ve Farrokhnejad (2012), çalışmalarında hem kısa vadeli hem de uzun vadeli 

dönemde Hata Düzeltme Modeli (ECM) uygulayarak, döviz kurunda meydana gelen 

değişmelerin bankacılık işlemleri ve banka karlılıkları üzerindeki etkilerini araştırmayı 

hedeflemiştir. Bu amaçla bankaların döviz cinsinden karlılığının bağımlı değişken olarak 

alındığı modele döviz kuru ve bankaların döviz pozisyonları bağımsız değişken olarak dahil 

edilmiştir. 2006-2010 döneminde İran bankacılık sisteminde faaliyette bulunan ticari bankaların 

döviz pozisyonları, döviz kaynakları ve karlılık verileri İran’daki ticari bankaların kar-zarar 

tablolarından ve bilanço verilerinden elde edilmiştir. Bulgular, döviz kuru ve karlılık 



 

 

Döviz Kuru ve Döviz Kuru Oynaklığının Küçük ve Büyük Ölçekli Bankaların Performansı 

Üzerine Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama 

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 9, Sayı: 57, Nisan 2022, s. 141-164 

 

144 

oranlarında yaşanan istikrarsızlıklara rağmen, her iki değişken arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular döviz kurunda yaşanılacak bir birimlik artışın gerek kısa 

vadede ve gerekse uzun vadede döviz cinsinden banka karını arttırdığını ortaya koymuştur. 

Döviz kurunda yaşanan değişmelerin banka karlılığı üzerindeki etkisi uzun vadeye göre kısa 

vadede daha fazla bulunmuştur. Bununla birlikte kısa dönemde döviz pozisyonlarında meydana 

gelecek bir birimlik artışın döviz cinsinden banka karlılığını 25.4 birim arttırdığı tespit 

edilmiştir. 

Taiwo ve Adesola (2013), çalışmalarında Nijerya ekonomisinde bankaların performansı 

üzerinde döviz kuru oynaklığının etkisini, 1970-2005 dönemini Yapısal Uyum Programı (SAP) 

öncesi dönem (1970-1985), SAP sonrası dönem (1986-2005) ve her ikisinin kombinasyonu 

şeklinde üç döneme ayırarak incelemişlerdir. Oynaklık ölçülmemiş, sadece döviz kurunda yıllar 

itibariyle meydana gelen değişmeler dikkate alınmıştır. Çalışmada sermaye mevduat oranı ve 

toplam avanslar içinde kredi kaybı oranı açıklanan değişken olarak alınırken, döviz kuru 

oynaklığına ek olarak kamu harcamaları, faiz oranı ve reel GSYİH açıklayıcı değişken olarak 

modellere dahil edilmiştir. Banka karlılığı ile döviz kuru, kamu harcamaları, faiz oranı ve reel 

GSYİH değişkenleri arasındaki ilişki Sıradan En Küçük Kareler yöntemi ile incelenmiştir. 

Banka performansını ölçen sermaye mevduat oranı ve toplam avanslar içinde kredi kaybı 

oranının döviz kuru oynaklığına karşı duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular, toplam 

avanslar içinde kredi kaybı oranının bağımlı değişken olarak kullanıldığı ilk modelin, 

Nijerya’daki banka performansı ve döviz kuru oynaklığı arasındaki ilişkiyi açıklamada daha 

başarılı olduğunu göstermiştir. Bu model, incelenen her üç dönem için Nijerya’da döviz kuru ve 

banka kredisi kaybı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu, döviz kuru daha 

istikrarsız hale geldikçe bankaların kredi profillerini yönetmekte zorlandığına işaret etmektedir. 

Bunun temel nedeni Nijerya’nın ithalata bağımlı olması ve üretimde kullanılan girdilerin 

çoğunun ithal ediliyor olmasıdır. Aynı modelde, reel GSYİH, hükümet harcamaları ve borç 

verme oranının SAP öncesi ve genel dönemde negatif katsayılara sahip olduğu görülürken, SAP 

sonrası dönemde sadece borç verme faiz oranının ve hükümet harcamalarının negatif katsayıya 

sahip olduğu görülmüştür. Diğer değişkenlerin katsayı işareti her iki dönemde de pozitif 

bulunmuştur. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile banka kredisi arasındaki negatif ilişki, zayıf kredi 

yönetiminin ulusal çıktı üzerindeki yıkıcı etkilerinin göstergesi olarak kabul edilmiştir. Önceki 

modelden farklı olarak, sermaye mevduatı oranı modelinden elde edilen bulgular, döviz kuru 

değişkeninin SAP öncesi dönem için negatif ve anlamlı katsayıya sahip olduğunu gösterirken, 

SAP sonrası ve genel dönem için istatistiksel açıdan anlamsız bir etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Reel GSYİH’in üç dönem için negatif ancak istatistiksel açıdan anlamsız bir 

etkisinin olduğu tespit edilirken, hükümet harcamalarının SAP öncesi dönemde negatif ve 

önemli etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Borç verme faiz oranı genel dönem için negatif ve 

istatistiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu durum, artan faiz oranının bankanın daha iyi 

performans göstermesini etkileyebilmesinin bir sonucu olarak görülmektedir. Genel olarak, bu 

model döviz kuru ile banka performansı arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde açıklayamamaktadır.  

Osundina vd. (2016), 2005 ve 2014 yılları arasında Nijerya'daki döviz kuru 

dalgalanmalarının bankaların performansı üzerindeki etkisini incelemiştir. Döviz kuru 

oynaklığı, 10 yıllık dönemde yıllık ortalama ABD doları değerleri kullanılarak ARCH-LM testi 

kullanılarak ölçülmüştür. Çalışmada bağımlı değişken olarak ortalama aktif karlılığı ve kredi ve 

alacakların mevduatlara oranı alınmıştır. Bağımsız değişken olarak ise döviz kuru oynaklığı ile 

banka büyüklüğü alınmıştır. Her iki model içinde rassal etkiler modelinin en uygun yöntem 
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olduğuna karar verilmiştir. Analiz sonuçlarından, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve banka 

büyüklüğünün banka karlılığı üzerinde pozitif ancak istatistiksel açıdan anlamsız etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte sonuçlar, banka karlılığının bir ölçütü olarak kullanılan 

kredi mevduat oranı üzerinde döviz kuru oynaklığının negatif ancak anlamsız etkisinin 

olduğunu ortaya koyarken, banka büyüklüğünün ise anlamlı ve pozitif etkisinin olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Nijerya bankacılık sektörü üzerine yapılan bir diğer çalışma Osuagwu (2014)’un 

çalışmasıdır. Bu çalışmada, Nijerya’daki bankacılık sektörünün toplam varlıklarının %60’tan 

fazlasını oluşturan seçilmiş bankaların panel verileri kullanılarak bankaya özgü değişkenler, 

sektörel değişkenler ve makroekonomik değişkenler ışığında banka karlılığının belirleyicileri 

araştırılmıştır. Banka karlılığının temsil etmede ortalama aktif karlılığı, ortalama özkaynak 

karlılığı ve net faiz marjı rasyoları kullanılmıştır. Banka karlılığı üzerinde etkisi olduğu 

düşünülen ve çalışmaya bağımsız parametre olarak dahil edilen değişkenler ise faiz dışı 

gelirlerin faaliyet karlarına oranı, faaliyet giderlerinin toplam varlıklara oranı, kredi riskini ifade 

eden takipteki kredilerin toplam kredilere oranı, toplam mevduatların toplam kredilere oranı, 

toplam kredilerin toplam varlıklara oranı, merkez bankasında rezerv tutmanın fırsat maliyetini 

ifade eden faiz dışı gelirlerin toplam varlıklara oranı, talep edilen mevduatların toplam 

mevduatlara oranı, Hirschman-Herfindahl indeksi (HHI indeksi), enflasyon oranı ve döviz 

kurudur. Seçilmiş bankaların 1980-2010 dönemine ait aylık dengesiz panel verileri kullanılarak 

panel sabit etkiler ve panel rassal etkiler tahmin yöntemi ile analiz gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma bulgularından, ortalama aktif karlılığı üzerinde faiz dışı gelirlerin faaliyet karlarına 

oranı, faaliyet giderlerinin toplam varlıklara oranı değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif; kredi riski, toplam kredilerin toplam varlıklara oranı, faiz dışı gelirlerin toplam 

varlıklara oranı ve pazar yoğunlaşma oranının (HHI indeksi) ise istatistiksel açıdan anlamlı ve 

negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Analizlerden ayrıca, ortalama özkaynak karlılığı 

göstergesi üzerinde faaliyet giderlerinin toplam varlıklara oranının ve toplam mevduatların 

toplam kredilere oranının istatistiksel açıdan anlamlı pozitif etkisinin olduğu belirlenirken, 

toplam kredilerin toplam varlıklara oranının, faiz dışı gelirlerin toplam varlıklara oranının, HHI 

indeksinin ve döviz kurunun istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkisinin olduğu 

belirlenmiştir. Bununla birlikte net faiz marjı rasyosu üzerinde faaliyet giderlerinin toplam 

varlıklara oranının, toplam mevduatların toplam kredilere oranının anlamlı ve pozitif etkisinin 

olduğu, toplam kredilerin toplam varlıklara oranının, faiz dışı gelirlerin toplam varlıklara oranın 

ve HHI indeksinin anlamlı negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak bulgular, 

banka karlılığının büyük ölçüde kredi riski ve bankaya özgü değişkenler tarafından 

belirlendiğini göstermektedir. Pazar yoğunlaşma oranı banka karlılığının belirlenmesinde 

önemli bir ölçüt olarak değerlendirilirken, diğer makroekonomik değişkenlerin karlılığın 

belirlenmesinde önemsiz oldukları değerlendirilmiştir.  Ortalama özkaynak karlılığı ve net faiz 

marjı banka karlılığının bir göstergesi olarak kullanıldığında, döviz kuru banka karlılığının 

önemli bir belirleyicisi olarak değerlendiriliyorken ortalama aktif karlılığı banka karlılığının 

göstergesi olarak alındığında döviz kuru banka karlılığının belirlenmesinde önemsiz bir 

değişken olarak değerlendirilmiştir. 

He vd. (2014), ABD merkezli ticari bankaların karlılığı üzerinde döviz kuru 

dalgalanmalarının etkisini incelemişlerdir. Çalışmada 1978-2008 dönemini, yani 40 yıllık bir 

süreci kapsayan dönem için, ABD merkezli 22 büyük bankanın dengeli panel veri seti 

kullanılmıştır. Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmaların banka karlılığı üzerindeki 
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etkisinin incelenmesinde panel Sıradan En Küçük Kareler yöntemi ile heteroskedastisite 

(değişen varyans) testi ve zamana bağlı otokorelasyon testleri kullanılmıştır. Bankaların elde 

etmiş oldukları kazançları banka performansını temsil etmede kullanılmış ve tahmini 

gerçekleştirilecek olan modele bağımlı değişken olarak eklenmiştir. Banka kazançlarını 

etkilediği düşünülen büyük Avrupa para birimleri karşısındaki dolar endeksi (Avrupa endeksi), 

büyük Asya para birimleri karşısındaki dolar endeksi (Asya endeksi) ve dünya büyük para 

birimleri karşısındaki çeyrek gecikmeli ticari ağırlıklı genel dolar endeksi (ticaret ağırlıklı dolar 

endeksi) modelin bağımsız değişkenini oluşturmuştur. Banka performanslarının bankalara özgü 

diğer bazı değişkenlerden de etkilendiği düşünülmüştür. Bu nedenle döviz kurlarına ek olarak 

banka bilanço kalemlerinden özkaynakların toplam varlıklara oranı, yabancı kredilerin toplam 

varlıklara oranı ve yabancı varlıkların yerli varlıklara oranı da modele bağımsız değişken olarak 

eklenmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular, uluslararası para sepetine göre oluşturulan dolar 

kuru endeksi, Avrupa endeksi ve Asya endekslerinde yaşanan değişmelerin ABD merkezli 

bankaların kazançlarını istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif etkilediğini ortaya koymuştur. 

Ayrıca bulgular, banka kazançlarının çalışmada kullanılan yabancı kredilerin toplam varlıklara 

oranı ile negatif ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkili olduğunu; yabancı varlıkların yerli 

varlıklara oranı ile negatif ancak anlamsız ilişkili olduğunu; özkaynakların toplam varlıklara 

oranı ile pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkili olduğunu göstermiştir.  

İstikrarsızlıklarla başa çıkmada uygun bir strateji oluşturmak için döviz kurunun banka 

karlılığı üzerindeki toplam etkisinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Getachew 

(2016), çalışmasında Etiyopya'daki ticari bankaların 2000-2014 dönemine ait ilgili dengeli panel 

veri setini kullanarak, döviz kurunun ortalama özkaynak karlılığına etkisini panel Sıradan En 

Küçük Kareler yöntemi ile incelemiştir. Ayrıca, çalışmada döviz kurunda meydana gelen 

değişmelerin kredi büyümesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığı da belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu nedenle döviz kurunun karlılık ve kredi büyümesi üzerine etkisinin incelenmesi 

amacıyla modeller oluşturulmuştur. Ortalama özkaynak karlılığının bağımlı değişken olarak 

kullanıldığı modelin açıklayıcı değişkenleri döviz kuru, kredi büyüme oranı, kredi 

karşılıklarının toplam kredi miktarına oranlanmasıyla elde edilen kredi riski oranı, GDP, toplam 

varlıkların doğal logaritması ve toplam mevduatların doğal logaritmasıdır. Kredi büyüme 

oranının açıklanan değişken olarak kullanıldığı modelde ise döviz kuru, banka şube sayısı, 

mevduat faiz oranı, GDP, toplam aktiflerin doğal logaritması, toplam kredilerin toplam 

mevduatlara oranı açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Banka karlılığının göstergesi olarak 

ortalama özkaynak karlılığının alındığı modelin analiz edilmesinden elde edilen sonuçlar, 

bankaya özgü faktörlerden kredi büyüme oranının Etiyopyalı ticari bankaların karlılıkları ile 

istatistiksel açıdan anlamlı pozitif ilişkili olduğunu ortaya koyarken kredi kaybı oranının ise 

banka karlılığı ile istatistiksel açıdan anlamlı negatif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Daha 

yüksek kredi büyümesine sahip bankaların daha karlı olduğu ifade edilmektedir. Benzer şekilde 

Etiyopya’daki ticari bankaların karlılığı üzerinde makroekonomik değişkenlerden GSYİH’in 

istatistiksel açıdan anlamlı pozitif bir etkiye sahip olduğu ancak döviz kurunun istatistiksel 

açıdan anlamlı negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Banka karlılığının göstergesi 

olarak kredi büyüme oranının alındığı modelin analizinden elde edilen bulgular, döviz kurunun 

banka karlılığıyla olan olumsuz ilişkisinin aksine, banka kredisi büyümesi ile istatistiksel açıdan 

anlamlı pozitif bir ilişki içerisinde olduğunu göstermiştir. Ampirik çalışma ayrıca, çalışma 

süresi boyunca Etiyopya’daki bankaların kredi büyümesi üzerinde borç verme faiz oranının, 

toplam kredilerin toplam mevduatlara oranının ve banka şube sayısının negatif ve anlamlı bir 
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etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. 

Görüldüğü üzere, döviz kuru oynaklığının banka karlılığı üzerine etkisini inceleyen 

çalışmalar sayıca yetersizdir. Sayıca yetersiz olan çalışmalarda tatmin edici görüş 

sunamamaktadır. Yukarıda detaylıca anlatılan bazı çalışmalarda döviz kuru ve oynaklığının 

bankaların performansını olumlu, bazı çalışmalarda olumsuz etkilediği görülmüştür. Bununla 

birlikte bazı çalışmalarda oynaklığın karlılık üzerinde herhangi anlamlı bir etkisinin olmadığı 

tespit edilmiştir.  

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bankaların ölçeklerine göre gruplandırılması, birbirleri ile kıyaslanabilir bankaları tespit 

etmek için sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bankaların taşıdıkları riskler ölçeklerine göre 

farklılaşabilir. Çünkü sahip oldukları ölçeklere göre bankaların borçlanma ve ödünç verme 

tabanları, fon yönetimi stratejileri değişiklik arz eder. Likidite veya sistemik krizlerin yaşandığı 

dönemlerde dikkatler küçük ve orta ölçekli bankalar üzerinde yoğunlaşır.  

BDDK (2011)’ye göre aktif payı %5 ve üzeri olan bankalar büyük ölçekli, aktif payı %1-

%5 arasında olan bankalar orta ölçekli ve aktif payı %1’in altında olan bankalar küçük ölçekli 

bankalar grubunda yer alır. Tablo 1’de büyüklüklerine göre gruplandırılan ve çalışmanın 

örneklemini oluşturan bankalara yer verilmiştir. İkinci örneklemi oluşturan bankaların 

sınıflandırılmasında, bireysel olarak her bir bankanın aktif toplamının sektörünün aktif toplamı 

içerisindeki payı dikkate alınmıştır. Aktif tutarının genel toplam içerisindeki oranı %5’ten dahil 

edilirken, aktif tutarı oranı %1’den küçük olan diğer 11 banka ise küçük ölçekli banka grubuna 

dahil edilmiştir.  

Ölçek ayrımı genellikle mali büyüklükler ve şube sayısı gibi kriterler gözetilerek yapılır 

(Altıntaş, 2017: 8). Sektördeki bankaların küçük-büyük şeklinde iki ya da büyük-orta-küçük 

şeklinde üç gruba ayrılacağı önsel olarak bilinir (Tunay ve Silpar, 2006a: 16). Tunay ve Silpar 

(2006a) çalışmalarında bankaların performanslarını değerlendirirken bankaları büyük ölçekli ve 

küçük ölçekli şeklinde gruplandırırken, Ömürbek vd. (2019) büyük ölçekli bankalar üzerinde 

çalışmıştır. 

Tablo 1: İkinci örneklem (Büyüklüklerine Göre Gruplandırılmış) 

No Büyük Bankalar No Küçük Bankalar 

1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1 Şekerbank T.A.Ş. 

2 Türkiye İş Bankası A.Ş. 2 HSBC Bank A.Ş. 

3 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 3 Fibabanka A.Ş. 

4 Akbank T.A.Ş. 4 Alternatifbank A.Ş. 

5 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 5 Burgan Bank A.Ş. 

6 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 6 Anadolubank A.Ş. 

7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 7 ICBC Turkey Bank A.Ş. 

8 QNB Finans Bank A.Ş. 8 Citibank A.Ş. 

9 Denizbank A.Ş. 9 Arap Türk Bankası A.Ş. 

10 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 10 Turkland Bank A.Ş. 

11 ING Bank A.Ş. 11 Turkish Bank A.Ş. 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB), www.tbb.org.tr (18.02.2019) 

Çalışmada oluşturulan modelleri aşağıdaki denklemlerle açıklamak mümkündür. 

http://www.tbb.org.tr/
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Model I: Döviz kuru ve oynaklığının ortalama aktif karlılığı (ROA) üzerindeki etkisi 

ROAit = α1LNTAit + α2LAKVit + α3YYit + α4YAYEit + α5FDAit + α6KOit + α7RKURit + 

α8VOLit + α9GDPit + α10INFit + α11KUKLAit + εit                                                                                         [5.1] 

Model II: Döviz kuru ve oynaklığının ortalama özkaynak karlılığı (ROE) üzerindeki 

etkisi  

ROEit = α1LNTAit + α2LAKVit + α3YYit + α4YAYEit + α5FDAit+ α6KOit + α7RKURit + 

α8VOLit + α9GDPit + α10INFit + α11KUKLAit + εit                           [5.2] 

Model III: Döviz kuru ve oynaklığının net faiz marjı (NIM) üzerindeki etkisi  

NIMit = α1LNTAit + α2LAKVit + α3YYit + α4YAYEit + α5FDAit + α6KOit + α7RKURit + 

α8VOLit + α9GDPit + α10INFit + α11KUKLAit + εit                                                 [5.3] 

(5.1), (5.2) ve (5.3) nolu denklemlerde yer alan “α1,…,α10” bağımsız değişkenlerin 

katsayılarını; “ε” ise hata terimini ifade etmektedir. Yine modellerde yer alan: 

ROA: t döneminde i bankasının ortalama aktif karlılığı, 

ROE: t döneminde i bankasının ortalama özkaynak karlılığı, 

NIM: t döneminde i bankasının net faiz marjı karlılığı, 

LNTA: t döneminde i bankasının toplam aktiflerinin doğal logaritması, 

LAKV: t döneminde i bankasına ait olan likit aktiflerin kısa vadeli yükümlülüklere oranı, 

YY: t döneminde i bankasına ait olan yabancı para cinsinden aktiflerin yabancı para 

cinsinden pasiflere oranı, 

YAYE: t döneminde i bankasına ait olan yabancı para cinsinden aktiflerin yerli para 

cinsinden aktiflere oranı, 

KO: t döneminde i bankasına ait olan toplam borçların toplam aktiflere oranı, 

FDA: t döneminde i bankasına ait olan faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı, 

VOL
2
: t döneminde standart sapma yöntemi ile hesaplanmış döviz kuru oynaklığı, 

INF: t döneminde enflasyon oranı 

RKUR: t döneminde reel döviz kuru 

KUKLA: Son subprime krizini (kukla=2009 öncesi ise 0; değilse 1) temsil etmektedir.  

Çalışmanın içsel değişkenleri TBB’den, dışsal değişkenleri ise TÜİK ve Merkez 

Bankasının (TCMB) resmi internet sitesindeki veri tabanlarından elde edilmiştir. Örneklemimiz 

2003:q1 ve 2018:q3 dönemlerini kapsamaktadır. Bu örneklem dönemi özellikle 2001 bankacılık 

krizini dışlaması açısından tercih edilmiştir.  

 

                                                           
2
 Oynaklık değişkeni ise Hooper ve Kohlhagen (1978), Akhtar ve Hilton (1984) ve Gotur 

(1985)’ün çalışmasında kullandığı standart sapma yöntemi ile hesaplanıp oluşturulmuştur. Bu yöntem: 

V,t=  şeklindedir. Vt, döviz kurunun standart sapma ile hesaplanmış halidir. Buradaki E 

günlük nominal döviz kurunu gösterirken, n ise dönem içinde gün sayısını temsil etmektedir. 
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4. ANALİZ SONUÇLARI 

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

4.1.1. Bağımlı Değişkenler için Tanımlayıcı İstatistikler 

2003q1:2018q3 döneminde büyük ve küçük ölçekli mevduat bankalarına ait bağımlı 

değişkenler için tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Bağımlı değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (Büyük ve Küçük Ölçekli Bankalar) 

Büyük Bankalar 

 ROA ROE NIM  

 

N= 693    n=11  T=63 
Mean 1.9039 17.2358 2.2716 

Std. Dev. 1.5075 13.9693 1.2552 

Min -12.7 -163.3 -1.1 

Max 11.9 81.1 6.8 

Küçük Bankalar 

 ROA ROE NIM  

 

N= 693    n=11  T=63 
Mean 0.9074 8.2075 6.7975 

Std. Dev. 2.9713 12.8184 15.1168 

Min -30.9 -74.7 -4.7 

Max 12.1 112 81.1 

Tablo 2’de sunulduğu üzere, Türk bankacılık sektöründe faaliyete bulunan büyük ve 

küçük ölçekli mevduat bankalarının 2003:q1-2018:q3 dönemindeki ROA’sı sırasıyla ortalama 

1.90 ve 0.91’dir. Büyük ölçekli bankaların aktif karlılığının standart sapma değeri 1.51 iken 

küçük ölçekli bankaların 2.97’dir. Her iki standart sapma değeri karşılaştırıldığında ROA’ya ait 

gözlemlerin küçük ölçekli bankalarda ortalamadan daha fazla saptığını göstermektedir. Büyük 

bankalar için ROA’nın maksimum değeri 11.9 iken küçük bankalar için ise 12.1’dir. Küçük 

ölçekli bankalar grubunda yer alan Alternatif Bank 2018 yılının ikinci çeyreğinde ROA’nın 

maksimum değerine sahip olurken, büyük ölçekli bankalar içerisinde yer alan Yapı-Kredi 

Bankası ise bu değere 2003 yılının ilk çeyreğinde sahip olmuştur. Küçük ölçekli bankalar için 

ROA’nın minimum değerine (-30.9) Fibabanka 2003 yılının üçüncü çeyreğinde sahip olurken 

büyük ölçekli bankalar için geçerli olan minimum değere (-12.7) Yapı-Kredi Bankası 2006 

yılının ilk çeyreğinde sahip olmuştur.  

Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan küçük ölçekli bankaların ortalama 

özkaynak karlılığı 8.21 iken büyük ölçekli bankaların ortalama özkaynak karlılığı ise yaklaşık 

17.24’tür. Fraker (2006) ve Kanwal ve Nadeem (2013)’inde ifade ettiği gibi 15-20 arasında 

ortalama özkaynak karlılığı olumlu ve istenilen bir durumdur ve bu Türkiye’deki büyük ölçekli 

bankaların neredeyse tamamı tarafından sağlanmaktadır. Ancak küçük ölçekli bankalar için aynı 

durum söz konusu değildir. Çalışma dönemi boyunca, Türkiye’de gelişmiş ilk on bir ticari 

banka içerisinde en yüksek ortalama özkaynak karlılığına sahip olan banka 81.1 oranı ile 2003 

yılının ilk çeyreğinde Yapı-Kredi Bankası olurken yine aynı banka ROE’nin minimum olan -

163.3 değerine 2006 yılının ikinci çeyreğinde sahip olmuştur. Türk bankacılık sektöründe 

faaliyette bulunan küçük ölçekli on bir banka içerisinde maksimum (112) ortalama özkaynak 

karlılığına ICBC Bankası 2003 yılının ilk çeyreğinde sahip olurken, minimum olan -74.7 

oranına ise Fibabanka 2004 yılının ikinci çeyreğinde sahip olmuştur. En karlı bankaların sahip 

olduğu ROE oranı yukarda belirtilen oranının (15-20) oldukça üzerindedir.  
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Büyük ve küçük ölçekli bankaların net faiz marjı göstergesinin ortalaması sırasıyla 2.27 

ve 6.79’dur. Standart sapmanın küçük ölçekli bankalarda büyük ölçekli bankalara göre nispeten 

daha yüksek olması, küçük ölçekli bankalarda net faiz marjı rasyosunun ortalamadan daha fazla 

saptığının bir göstergesidir. Yani küçük ölçekli bankaların NIM rasyosu daha dengesiz 

dağılmaktadır. NIM rasyosunun maksimum değeri büyük ölçekli bankalarda 6.8’dir ve bu 

değere Akbank 2004 yılının son çeyreğinde sahip olmuştur. Küçük ölçekli bankalara ait NIM 

rasyosunun maksimum değeri 81.1’dir ve bu değere Burgan Bank 2016 yılının ikinci çeyreğinde 

sahip olmuştur. Minimum NIM değerine sahip olan büyük ölçekli banka (-1.1 oranı ile) Yapı-

Kredi Bankasıdır ve banka bu değere 2003 yılının ikinci çeyreğinde sahip olmuştur. NIM 

rasyosunun minimum değerine sahip küçük ölçekli banka ise (-4.7 oranı ile) 2003 yılının 

üçüncü çeyreğinde Alternatif Bank olmuştur. 

4.1.2. Bağımsız Değişkenler için Tanımlayıcı İstatistikler 

2003:q1-2018:q3 döneminde büyük ve küçük ölçekli bankalara ait bağımsız değişkenler 

için tanımlayıcı istatistiklere Tablo 3’de yer verilmiştir.  

Tablo 3: Bağımsız değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (Büyük ve Küçük Ölçekli Bankalar) 

Büyük Bankalar 

Değişkenler Mean Std. Dev. Min. Max.  

LAKV 51.71 21.76 4.8 214.8  

 

N=693 n=11 T=63 
LNTA 10.98 1.145 7.73 13.22 

YY 80.67 15.96 37.5 108 

YAYE 52.85 23.83 14.06 170.15 

KO 88.84 2.202 80.07 94.07 

FDA 1.24 0.98 -0.50 7.30 

Küçük Bankalar 

Değişkenler Mean Std. Dev. Min. Max.  

LAKV 60.34 33.82 8.2 327.9  

 

N=693 n=11 T=63 
LNTA 8.11 1.28 3.86 10.50 

YY 74.48 20.88 12.5 156.7 

YAYE 97.19 117.40 7.515 609.23 

KO 86.67 7.051 8.392 99.42 

FDA 1.39 1.62 -1.60 15.10 

Çalışma dönemi boyunca küçük ve büyük ölçekli bankaların toplam varlıklarının 

ortalamasının sırasıyla 8.11 ve 10.98 milyar dolar olduğu görülmektedir. Büyük ölçekli 11 

bankanın toplam varlığının maksimum değeri, tanımlayıcı istatistiklerde belirtildiği gibi 13.22 

milyar dolar iken, küçük ölçekli 11 bankanın toplam varlıklarının maksimum değerinin ise 

10.50 milyar dolar olduğu görülmektedir. Banka büyüklüğünün bir göstergesi olarak alınan bu 

değişkenin maksimum değerine büyük ölçekli bankalardan Ziraat Bankası 2018 yılının üçüncü 

çeyreğinde sahip olurken, küçük ölçekli bankalardan HSBC Bankası 2013 yılının son 

çeyreğinde (Ekim-Kasım-Aralık) sahip olmuştur. Büyük ölçekli bankalardan toplam 

varlıklarının minimum değeri 7.73 milyar dolar olan Türkiye Ekonomi Bankası bu değere 2003 

yılının ilk çeyreğinde sahip olmuştur. Toplam varlıkların minimum değerine (3.86 milyar dolar) 

2003 yılının ilk çeyreğinde küçük ölçekli bankalardan Fibabanka sahip olmuştur. Büyük ve 

küçük ölçekli bankaların toplam varlıklarının standart değerleri sırasıyla 1.14 ve 1.27’dir. Bu 
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değerler küçük ölçekli bankaların toplam varlıklarına ait gözlemlerin ortalama değerden daha 

fazla saptığını ortaya koymaktadır.  

Tablo 3’de yer alan faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı şeklinde ifade edilen FDA 

değişkeninin büyük ve küçük ölçekli bankalar için ortalama değeri sırasıyla 1.24 ve 1.39’dur. 

Büyük ölçekli bankalar içerisinde bu oranın en yüksek değeri 7.3’tür ve bu değere Finans Bank 

2003 yılının son çeyreğinde sahip olmuştur. Bu oranın maksimum değerine (15.1) sahip olan 

küçük ölçekli banka grubunda yer alan Alternatif Bank ise bu değere 2003 yılının üçüncü 

çeyreğinde sahip olmuştur. Çalışma dönemi boyunca büyük ölçekli bankalar arasında yer alan 

ING Bank FDA rasyosunun minimum değerine (-0.5) 2009 yılının son çeyreğinde sahip olurken 

küçük ölçekli bankalar arasında yer alan Fibabanka aynı rasyonun minimum değerine (-1.6) 

2007 yılının son çeyreğinde sahip olmuştur. FDA değişkenine ait standart sapma değerinin 

nispeten küçük olması (0.98; 1.62) faiz dışında elde edilen gelirlerin her iki banka türü için 

çalışma dönemi boyunca pek fazla değişmediğini göstermektedir. 

Toplam borçların toplam aktiflere oranı şeklinde ifade edilen kaldıraç oranı (KO) 

rasyosunun 2003:q1-2018:q3 dönemi boyunca büyük ve küçük ölçekli bankalar için ortalama 

değeri sırasıyla 88 ve 87 olarak gerçekleşmiştir. Kaldıraç oranı değişkeninin standart 

sapmasının 2.20 ve 7.1 olması bu rasyonun ortalamadan küçük ölçekli bankalarda büyük ölçekli 

bankalara göre daha fazla saptığını göstermektedir. Kaldıraç oranı değişkeninin çalışma dönemi 

boyunca büyük ölçekli bankalar için almış olduğu maksimum değer 94 iken bu değere Yapı-

Kredi Bankası 2006 yılının ikinci çeyreğinde sahip olmuştur. Küçük ölçekli bankalar için KO 

değişkeninin almış olduğu maksimum (99) değerine Şeker Bank 2009 yılının ilk çeyreğinde 

sahip olmuştur. Büyük ölçekli bankalar arasında yer alan İş Bankası bu rasyonun minimum 

değerine (80.1) 2004 yılının birinci çeyreğinde sahip olmuştur. Küçük ölçekli bankalar arasında 

yer alan Fibabanka ise KO rasyosunun minimum değerine (84) 2003 yılının ikinci çeyreğinde 

(Nisan-Mayıs-Haziran) sahip olmuştur. 

Döviz cinsinden aktiflerin döviz cinsinden pasiflere oranlanmasıyla elde edilen YY 

rasyosunun Tablo 3’de yer alan tanımlayıcı istatistiklerine ait bilgilerine bakıldığında, bu 

rasyonun ortalama değerinin büyük ve küçük ölçekli bankalar için sırasıyla 80.67 ve 74.48 

olduğu görülmektedir. Bu değerler büyük ölçekli bankaların döviz cinsinden aktiflerinin döviz 

cinsinden pasiflerine göre daha fazla olduğuna işaret etmektedir. Bu kapsamda küçük ölçekli 

bankaların büyük ölçekli bankalara göre daha fazla kur riski taşıdığını söyleyebiliriz. Net döviz 

pozisyonu değişkenine ait standart sapma değerlerinin büyük ölçekli ve küçük ölçekli bankalar 

için sırasıyla 15.96 ve 20.87 olması, her iki banka içinde YY değişkenine ait gözlemlerin 

ortalamadan saptığını ve bu sapmaların küçük ölçekli bankalarda daha fazla olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu rasyonun çalışma dönemi boyunca almış olduğu maksimum değer büyük 

ölçekli bankalar için 108 iken bu değere Ziraat Bankası 2016 yılının son çeyreğinde sahip 

olmuştur. Küçük ölçekli bankalar için maksimum olan 156.7 değerine Fibabanka 2011 yılının 

son çeyreğinde sahip olmuştur. YY rasyosunun minimum değerine (37.5) büyük ölçekli 

bankalar arasında yer alan Finans Bank 2009 yılının üçüncü çeyreğinde sahip olurken küçük 

ölçekli bankalar arasında yer alan Fibabanka ilgili rasyonun minimum değerine (12.5) 2009 

yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) sahip olmuştur. 

2003:q1-2018:q3 dönemi boyunca, yabancı varlıkların yerli varlıklara oranı biçiminde 

ifade edilen yabancı kaynak (YAYE) rasyosunun değeri, mevduat kabul eden ve çalışmaya 

dahil edilen büyük ve küçük ölçekli bankalar için sırasıyla 52.85 ve 97.19’dur. Bu ortalama 
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değerlere bakıldığında küçük ölçekli bankaların yabancı varlıklarının yerli varlıklara göre daha 

yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bunun nedeni küçük ölçekli bankaların çoğunluğunun yabancı 

ve özel sermayeli bankalardan oluşması olabilir. YAYE değişkenine ait standart sapma değerleri 

büyük ve küçük ölçekli bankalar için sırasıyla 23.83 ve 117.40’tır. Bu değerler küçük ve büyük 

ölçekli bankalar arasında YAYE değişkenine ait gözlemlerin ortalamadan fazla saptığını ve bu 

sapmanın küçük ölçekli bankalarda daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu oranın çalışma 

dönemi boyunca almış olduğu maksimum değerler, büyük ve küçük ölçekli bankalar için 

sırasıyla 170.151 ve 609.23’tür. Büyük bankalar grubunda yer alan Garanti Bankası bu değere 

2003 yılının ilk çeyreğinde sahip olurken, küçük bankalar grubunda yer alan Arap Türk Bankası 

2018 yılının üçüncü çeyreğinde sahip olmuştur. Küçük bankalar grubunda yer alan bankalardan 

Arap Türk ve Turkland bankası en fazla yabancı sermayeye sahip banka olma özelliği 

taşımaktadır.  Büyük bankalar arasında yer Halk Bank YAYE rasyosunun minimum değerin 

(14.06) 2005 yılının ilk çeyreğinde sahip olurken küçük bankalar arasında yer alan Fibabanka 

ilgili rasyonun minimum değerine (7.52) 2003 yılının ikinci çeyreğinde sahip olmuştur. 

4.2. Korelasyon Analizleri 

Değişkenler arasındaki ilişkiler bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait parametrelerin 

katsayıları tarafından açıklanmaktadır. İlişkinin kuvvetlimi zayıf mı olduğunu katsayının 

büyüklüğü gösterirken, katsayının işareti değişkenler arasındaki ilişkinin pozitif ya da negatif 

olduğunu göstermektedir. Daha büyük katsayı daha güçlü ilişkinin göstergesi iken, daha küçük 

katsayı daha zayıf ilişkinin göstergesidir. Korelasyon analizi yapılmasındaki diğer bir amaç 

modellerde çoklu doğrusallık probleminin olup olmadığını kontrol etmektir. Büyük ve küçük 

bankalara ait bağımlı değişkenler (ROA, ROE ve NIM) ile bağımsız değişkenler (LNTA, 

YAYE, KO, YY, FDA, LAKV, GDP, VOL, INF, RKUR) arasındaki ilişki Tablo 4’te 

sunulmuştur. 

Tabloda yer alan bilgiler göre büyük ve küçük ölçekli bankalara ait tüm negatif ve pozitif 

katsayılı bağımsız değişkenlerin korelasyon katsayısı değerleri %80’nin altındadır. Bu durum, 

çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusallık probleminin 

bulunmadığını göstermektedir. 

Tablo 4: Bağımsız Değişkenler İçin Korelasyon Tablosu 

Büyük Bankalar 

 LKV LTA YAYE YY KO FDA GDP ENF KUR VOL 

LKV 1          

LTA -.107 1         

YYE .110 -.115 1        

YY .111 .112 .341 1       

KO -.225 .085 -.206 .084 1      

FDA .162 -.303 .323 .119 -.304 1     

GDP .122 -.070 .003 .013 -.134 .040 1    

ENF -.113 .086 .210 .036 .075 -.029 .009 1   

KUR .218 -.378 -.300 -.013 -.122 .194 .089 -.515 1  

VOL -.218 .279 .157 .002 .151 -.115 -.167 .581 -.673 1 

 Küçük Bankalar 

 LKV LTA YAYE YY KO FDA GDP ENF KUR VOL 

LKV 1          
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LTA -.268 1         

YYE .211 -.224 1        

YY .323 -.129 .212 1       

KO -.407 .589 -.180 -.249 1      

FDA -.015 -.178 -.012 .099 -.159 1     

GDP .025 -.073 .016 .019 -.008 .056 1    

ENF -.001 .069 .060 .132 .051 -.006 .009 1   

KUR -.003 -.325 -.124 -.243 -.165 .124 .089 -.515 1  

VOL -.056 .237 .076 .143 .117 -.082 -.167 .581 -.673 1 

Tablo 5’te büyük ve küçük ölçekli bankalara ait bağımlı değişkenler ile bağımsız 

değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi sunulmaktadır. 2003:q1-2018:q3 döneminde büyük 

ölçekli bankaların ROA rasyosu ile LAKV, YY, YAYE, FDA, GDP, INF ve RKUR pozitif 

ilişkili iken, LNTA, KO ve VOL negatif ilişkilidir. Küçük ölçekli bankalar için banka 

performansının göstergesi olarak alınan ROA ile LNTA, YY, YAYE, FDA, KO ve RKUR 

pozitif korelasyonlu iken, LAKV, VOL, GDP ve INF değişkeninin küçük bankaların aktif 

karlılığı ile negatif korelasyonlu olduğu görülmektedir. 

İlgili dönemde, büyük ölçekli bankaların performans göstergesi olarak alınan ROE 

rasyosu ile LAKV, YY, YAYE, FDA, INF ve RKUR pozitif korelasyona sahipken; LNTA, KO, 

GDP ve VOL negatif korelasyona sahiptir. Küçük ölçekli bankaların performans göstergesi 

olarak alınan ROE rasyosu ile LNTA, YY, FDA, KO, INF ve RKUR pozitif ilişkili iken, 

YAYE, LAKV, VOL ve GDP değişkeni negatif ilişkilidir 

Büyük ölçekli bankaların performans göstergesi olan NIM rasyosu ile LAKV, FDA, 

GDP, INF ve RKUR pozitif korelasyona sahipken; YY, YAYE, LNTA, KO ve VOL negatif 

korelasyona sahiptir. Küçük ölçekli bankaların performans göstergesi olarak alınan NIM 

rasyosu ile YY, KO ve RKUR pozitif korelasyonlu iken; FDA, LNTA, YAYE, LAKV, VOL, 

GDP ve INF negatif korelasyona sahiptir. 

Tablo 5: Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Arasındaki Korelasyon Tablosu 

Büyük Bankalar  

DEĞİŞKENLER ROA ROE NIM 

LAKV  .204 .182 .083 

LNTA -.107 -.090 -.281 

YAYE .080 .001 -.133 

YY .126 .154 -.080 

KO -.273 -.043 -.063 

FDA .202 .142 .332 

GDP .022 -.013 .020 

ENF .039 .039 .006 

RKUR .108 .110 .194 

VOL -.074 -.066 -.098 

Küçük Bankalar 

DEĞİŞKENLER ROA ROE NIM 

LAKV  -.254 -.190 -.029 

LNTA .244 .161 -.019 

YAYE .043 -.039 -.099 

YY .076 .149 .137 
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KO .350 .213 .048 

FDA .141 .230 -.023 

GDP -.031 -.021 -.006 

ENF -.019 .038 -.028 

RKUR .078 .068 .055 

VOL -.016 -.046 -.055 

4.3. Regresyon Analizleri 

Bu bölümde Türk bankacılık sektörüne dahil olan büyük ve küçük ölçekli mevduat 

bankalarının performansı üzerinde döviz kuru oynaklığının etkisi 2003:q1-2018:q3 dönemi 

aralığı için  incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan analiz sonuçları alt bölümlerde sunulmuştur. 

4.3.1.Yatay Kesit Bağımsızlığı Testi  

Örneklemde yer alan bankalara ait verilerin yatay kesit bağımlılığını ölçen CD testine ait 

analiz sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: Yatay kesit analiz sonuçları (Büyük ve Küçük Ölçekli Bankalar) 

 Büyük Ölçekli Bankalar  Küçük Ölçekli Bankalar 

Değişkenler Breusch-Pagan 

LM 

Pesaran Scaled 

LM 

Breusch-Pagan 

LM 

Pesaran Scaled 

LM 

ROA 693.8349 

(0.0000) 

59.8617 

(0.0000) 

491.8241 

(0.0000) 

40.6007 

(0.0000) 

ROE 517.3653 

(0.0000) 

43.0360 

(0.0000) 

633.2246 

(0.0000) 

54.0827 

(0.0000) 

NIM 2193.517 

(0.0000) 

202.8508 

(0.0000) 

971.2520 

(0.0000) 

86.31239 

(0.0000) 

LNTA 3396.195 

(0.0000) 

317.5216 

(0.0000) 

3011.265 

(0.0000) 

280.8200 

(0.0000) 

FDA 2232.306 

(0.0000) 

206.5491 

(0.0000) 

1362.663 

(0.0000) 

123.6320 

(0.0000) 

LAKV 587.0140 

(0.0000) 

49.6767 

(0.0000) 

267.5877 

(0.0000) 

19.2206 

(0.0000) 

YY 656.9633 

(0.0000) 

56.3461 

(0.0000) 

376.2670 

(0.0000) 

29.583 

(0.0000) 

KO 598.2925 

(0.0000) 

50.75210 

(0.0000) 

748.6340 

(0.0000) 

65.087 

(0.0000) 

YAYE 1400.998 

(0.0000) 

127.2871 

(0.0000) 

784.3249 

(0.0000) 

68.4896 

(0.0000) 

Breusch-Pagan LM Testi (CDLM1: Breusch ve Pagan, 1980) ve Pesaran Scaled LM Testi 

(CDLM2: Pesaran 2004) sonuçları, çalışmada kullanılan bütün serilerde yatay kesit 

bağımlılığının olduğunu göstermiştir. 

4.3.2. Birim Kök Testi Sonuçları 

Örneklemde yer alan bankalara ait yatay kesit bağımlılığı içeren mikro serilerin 

durağanlık analizinde ikinci kuşak Panel LM (Im vd., 2005; 2010) yapısal kırılmalı birim kök 

testi kullanılmıştır. Büyük ve küçük ölçekli bankalar için bu teste ait sonuçlar Tablo 7 ve Tablo 

8’de sunulmuştur. 
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Tablo 7: Yapısal kırılmalı panel LM birim kök testi (Büyük Ölçekli Bankalar) 

Sabitli Model Sabitli ve Trendli Model 

 Tek Kırılmalı Tek Kırılmalı 

Değişkenler Panel -LM P-value Panel -LM P-value 

ROA -12.298 0.000 -12.779 0.000 

ROE -11.539 0.000 -17.229 0.000 

NIM -22.617 0.000 -21.545 0.000 

LAKV -11.665 0.000 -9.309 0.000 

LNTA -10.468 0.000 -9.120 0.000 

KO -11.885 0.000 -12.644 0.000 

YY -13.992 0.000 -10.106 0.000 

YAYE -14.041 0.000 -12.677 0.000 

FDA  -29.791 0.000 -26.475 0.000 

Uygulanan test sonucunda her iki ölçek türündeki bankalar için “tüm yatay kesitler için 

birim kök vardır” yönündeki 𝐻0 hipotezi ROA, ROE, NIM, LAKV, LNTA, KO, YY, YAYE ve 

FDA için reddedilmiş ve serilerin düzey değerlerinde durağan olduğuna karar verilmiştir.  

Tablo 8: Yapısal kırılmalı panel LM birim kök testi (Küçük Ölçekli Bankalar) 

Sabitli Model Sabitli ve Trendli Model 

 Tek Kırılmalı Tek Kırılmalı 

Değişkenler Panel -LM P-value Panel -LM P-value 

ROA -20.303 0.000 -22.209 0.000 

ROE -16.184 0.000 -17.769 0.000 

NIM -22.634 0.000 -21.205 0.000 

LAKV -18.881 0.000 -16.580 0.000 

LNTA -8.900 0.000 -7.507 0.000 

KO -11.973 0.000 -13.191 0.000 

YY -16.760 0.000 -13.060 0.000 

YAYE -12.139 0.000 -13.010 0.000 

FDA  -22.284 0.000 -21.908 0.000 

Yapısal kırılmaları dikkate alan Lee ve Strazicich (2003, 2004) LM testi ile incelenen 

makro (dışsal) verilerin birim kök test sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. İki kırılmalı test 

sonuçlarından enflasyon (ENF), ekonomik büyüme (GDP), reel döviz kuru (RKUR) ve oynaklık 

(VOL) serilerinin düzey değerlerinde durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 9: Makro değişkenler için birim kök testi 

Yapısal Kırılmalı Test 

Değişkenler t istatistiği Kritik Değer* 

ENF -5.705 [1] -3.563 

GDP -6.86 [1] -2.991 

RKUR -6.198 [3] -2.991 

OYN -12.61 [3] -2.791 
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* Yapısal Kırılmalı birim kök testinde iki kırılma dikkate alınmış ve kritik değerler %5 önem 

seviyesine göre hesaplanmıştır. [] Parantez içindeki değerler her bir değişkene ait gecikme 

uzunluklarını vermektedir. 

4.3.3. Regresyon Modeli Sonuçları 

Ortalama aktif karlılığı, ortalama özkaynak karlılığı ve net faiz marjı rasyolarının bağımlı 

değişken olarak kullanıldığı I., II. ve III. Modelde diğer bağımsız değişkenlerle birlikte kukla 

değişkenin (2008 finansal krizi) kullanılması regresyon modeli tahminlerinin rassal etkiler 

modeli ile gerçekleştirilmesini gerektirmiştir.   

Her iki banka grubu için I., II. ve III. Modelin rassal etkiler modeliyle tahminine karar 

verildikten sonra modellerde temel varsayımlardan bir sapma olup olmadığının belirlenmesi 

gerekmektedir. Varsayımlardan sapma testleri olan değişen varyans, otokorelasyon ve birimler 

arası korelasyon testi sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur. 

Rassal etkiler modelinde (I., II. ve III. Modelde) heteroskedasitenin (değişen varyans) 

varlığı Levene (1960), Brown ve Forsythe (1974)’nin testleri ile incelenmiştir. Levene (𝑊0), 

Brown (𝑊50)  ve Forsythe (𝑊10) test istatistiklerine ait olasılık değerlerinin 0.05’ten küçük 

olması durumunda değişen varyansın varlığından bahsedilir. Bu testlere ait istatistik değeri 

büyük ve küçük ölçekli bankalar için 10, 682 serbestlik dereceli Snedecor F (df) testi ile 

karşılaştırılmıştır. Büyük ve küçük ölçekli mevduat bankalarına ait olasılık değerlerinin 0.05’ten 

küçük olması nedeniyle “birimlerin varyansları eşittir; değişen varyans yoktur” şeklinde 

oluşturulan  𝐻0 hipotezi reddedilmiştir. 

Rassal etkiler modelinde otokorelasyon varlığı Bhargava, Franzini ve Narendranathan 

(1982)’ın Durbin-Watson (DW) testi ve Baltagi-Wu (1999)’nun Yerel En İyi Değişmez Testi 

(LBI testleri) ile incelenmiştir. DW ve LBI test istatistiklerinin 2’den küçük olması durumunda 

otokorelasyonun varlığından bahsedilir. Büyük ölçekli bankalar için I. Modelde DW=0.327; 

LBI=0.464, II. Modelde DW=0.405; LBI=0.528, III. Modelde DW=1.382; LBI=1.402 değerleri; 

küçük ölçekli bankalar için I. Modelde DW=0.650; LBI=0.774, II. Modelde DW=0.449; 

LBI=0.654, III. Modelde DW=0.564; LBI=0.664 değerleri 2’den küçük olduğundan modellerde 

“otokorelasyon katsayısı sıfıra eşittir; otokorelasyon yoktur” biçiminde kurulan 𝐻0 hipotezi 

reddedilmiştir.  

Tablo 10: Varsayımlardan sapmaların hesaplanması (Büyük ve Küçük Ölçekli Bankalar) 

 Büyük Bankalar Küçük Bankalar 

MODEL I 

Değişen Varyans Testi 

Levene, Brown ve 

Forsythe 

 

𝑊0: 13.1003 

(Pr> F= 0.0000) 

𝑊50: 7.0120 

(Pr> F= 0.0000) 

𝑊10: 7.4886 

(Pr> F= 0.0000) 

W0: 7.4873 

(Pr> F= 0.0000) 

W50: 2.6281 

(Pr> F= 0.0000) 

W10: 2.9936 

(Pr> F= 0.0000) 

Otokorelasyon Testi 

Bhargava et. al. Durbin 

Watson 

0.3267 0.6503 

Baltagi_Wu LBI 0.4637 0.7737 
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Birimler Arası Eş Zamanlı Korelasyon Testi 

Friedman 191.113 

(0.000) 

109.624 

(0.000) 

MODEL II 

Değişen Varyans Testi 

Levene, Brown ve 

Forsythe 

 

𝑊0: 10.6895 

(Pr> F= 0.0000) 

𝑊50: 5.4646 

(Pr> F= 0.0000) 

𝑊10: 5.7846 

(Pr> F= 0.0000) 

W0: 7.2452 

(Pr> F= 0.0000) 

W50: 5.2094 

(Pr> F= 0.0000) 

W10: 6.1229 

(Pr> F= 0.0000) 

Otokorelasyon Testi 

Bhargava et. al. Durbin 

Watson (DW) 

0.4052 0.4494 

Baltagi_Wu LBI 0.5276 0.6544 

Birimler Arası Eş Zamanlı Korelasyon Testi 

Friedman 192.287 

(0.000) 

122.337 

(0.000) 

MODEL III 

Değişen Varyans Testi 

Levene, Brown ve 

Forsythe 

 

𝑊0: 3.1221 

(Pr> F= 0.0000) 

𝑊50: 3.1900 

(Pr> F= 0.0000) 

𝑊10: 3.2854 

(Pr> F=0.0000) 

W0: 52.4912 

(Pr> F= 0.0000) 

W50: 49.2796 

(Pr> F= 0.0000) 

W10: 49.1094 

(Pr> F= 0.0000) 

Otokorelasyon Testi 

Bhargava et. al. Durbin 

Watson 

1.3819 0.5639 

Baltagi_Wu LBI 1.4024 0.6644 

Birimler Arası Eş Zamanlı Korelasyon Testi 

Friedman 482.347 

(0.000) 

407.901 

(0.000) 

Rassal etkiler modelinde birimler arası eş zamanlı korelasyonun varlığı Pesaran ve 

Friedman testleri ile incelenmiştir. Pesaran (2004) ve Friedman (1937) test istatistiğine ait 

olasılık değerleri %5 önem seviyesine göre anlamlı ise birimler arası korelasyonun varlığından 

söz edilir. Pesaran ve Friedman test sonucunda I., II. ve III. Model için “birimler arası 

korelasyon yoktur” şeklinde oluşturulan 𝐻0 hipotezi reddedilmiştir. 

İncelenen testler sonucunda ROA, ROE ve NIM’in bağımlı değişken olarak alındığı 

modellerde hem değişen varyans hem otokorelasyon hem de birimler arası eş zamanlı 

korelasyon problemi tespit edilmiştir. Rassal etkiler tahmincisiyle tahmininde değişen varyans, 

otokorelasyon ve birimler arası eş zamanlı korelasyonu düzelten tahmincinin bulunmaması 

nedeniyle en azından otokorelasyon ve değişen varyans problemini düzelten “Arellano (1987), 

Froot (1989) ve Rogers (1993) Tahmincisi” kullanılmıştır. Tablo 11’de rassal etkililer 

modelinin (I., II. ve III. Model) Arellano, Froot ve Rogers tahmincisiyle analizinden elde edilen 

sonuçlarına yer verilmiştir. 
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Tablo 11: Regresyon Modeli Tahmini (Büyük Ölçekli Bankalar) 

Bağımsız Değişkenler Model I 

 (ROA) 

Model II 

 (ROE) 

Model III  

(NIM) 

LNTA -0.0749 

 (0.798) 

0.1453 

(0.411) 

-0.0279 

(0.729) 

LAKV 0.0062 

 (0.289) 

0.0052 

(0.125) 

0.0035 

(0.235) 

FDA 0.1438** 

(0.016) 

0.5796** 

(0.020) 

0.5436*** 

(0.000) 

KO -0.1843 

(0.118) 

-0.0215 

(0.338) 

-0.0013 

(0.979) 

YY 0.0030 

(0.805) 

-0.0020 

(0.864) 

-0.0029 

(0.666) 

YAYE 0.0050 

(0.644) 

-0.0019 

(0.689) 

-0.0075 

(0.200) 

GDP -0.0297 

(0.414) 

-0.0056 

(0.882) 

-0.0030 

(0.766) 

INF 0.1016** 

(0.026) 

0.0982* 

(0.087) 

0.0883*** 

(0.000) 

VOL -0.1441 

(0.816) 

-0.0851 

(0.935) 

-0.1117 

(0.719) 

RKUR 0.0122 

(0.208) 

0.0190 

(0.266) 

0.0100 

(0.314) 

KUKLA 0.2129** 

(0.028) 

0.5682 

(0.224) 

0.4987*** 

(0.006) 

Not: parantez içindeki değerler ilgili test istatistiğine ait p olasılık değerlerini vermektedir. 

 * %10, ** %5, *** %1 önem düzeyinde istatistiksel anlamlılığı göstermektedir.  

Büyük ölçekli bankalar için Arellano, Froot ve Rogers tahmincisinden elde edilen 

bulgular; ortalama aktif karlılığı, ortalama özkaynak karlılığı ve net faiz marjı ile döviz kuru ve 

oynaklığı (VOL) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığını ortaya koymuştur. 

Her üç karlılık göstergesi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı etkisi bulunan değişkenler 

etkinlik-verimlilik-iş çeşitlendirmesi (FDA) ve enflasyon (INF) değişkenleridir. 2008 krizi 

temsil eden KUKLA değişkeninin ise ROA ve NIM üzerinde anlamlı etkisinin olduğu 

görülmektedir. Tahmin sonuçlarından bu değişkenlerin performansı arttırdığı görülmektedir. 

Beklenildiği gibi etkinlik-verimlilik-iş çeşitlendirmesi değişkeni karlılıkla pozitif ilişkilidir. Bu 

durum, büyük ölçekli bankaların faiz geliri elde ettikleri kredi faaliyetleri haricinde tüketici 

veya üreticiye sundukları hizmetlerini çeşitlendirmelerinin performanslarına olumlu 

yansımasıyla açıklanabilir. Enflasyonun performansa olumlu katkıda bulunması yöneticilerin 

enflasyonu doğru tahmin etmesi ve buna uygun yüksek faiz uygulamalarıyla açıklanabilir. 

Kukla değişkenine ait pozitif anlamlı katsayı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve yurt dışındaki 

finans sektörünün büyük sıkıntılar yaşamasına neden olan küresel krizin Türkiye’deki büyük 

ölçekli bankaları olumsuz etkilemediğinin göstergesidir. 2008 krizinin performansa olumlu 

yansıması 2001 krizi sonrasında yaşanan yeniden yapılandırma süreci ve akabinde düzenleyici 

ve denetleyici yapıların ağırlıklarının arttırılıp bankaların sermaye yapılarının 

sağlamlaştırılmasıyla açıklanabilir. 
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Tablo 12: Regresyon modeli tahmini (Küçük Ölçekli Bankalar) 

Bağımsız Değişkenler Model I  

(ROA) 

Model II 

 (ROE) 

Model III 

 (NIM) 

LNTA 0.1611 

 (0.703) 

-0.7745 

(0.759) 

-0.2419 

(0.153) 

LAKV -0.0257*** 

 (0.005) 

-0.0753** 

(0.028) 

-0.0118* 

(0.088) 

FDA 0.2826** 

(0.034) 

1.0199** 

(0.019) 

-0.0596 

(0.798) 

KO 0.2146** 

(0.023) 

0.4915*** 

(0.001) 

-0.0700*** 

(0.000) 

YY 0.0230*** 

(0.000) 

0.1541** 

(0.022) 

0.0126 

(0.288) 

YAYE 0.0023 

(0.106) 

0.0216*** 

(0.000) 

0.0055 

(0.095) 

GDP -0.0608 

(0.113) 

-0.3686** 

(0.010) 

-0.1579 

(0.184) 

INF 0.0923** 

(0.022) 

0.8782** 

(0.022) 

0.0705 

(0.124) 

VOL 0.0714 

(0.959) 

-9.3299 

(0.295) 

-6.1413 

(0.257) 

RKUR 0.0618* 

(0.058) 

0.1881* 

(0.089) 

0.04460* 

(0.052) 

KUKLA 0.7668 

(0.161) 

1.4328 

(0.459) 

-2.1382 

(0.387) 

Not: parantez içindeki değerler ilgili test istatistiğine ait p olasılık değerlerini vermektedir. 

 * %10, ** %5, *** %1 önem düzeyinde istatistiksel anlamlılığı göstermektedir.  

Küçük ölçekli bankalar için birinci modelin tahmin sonuçlarına göre ortalama aktif 

karlılığı ile döviz kuru oynaklığı (VOL) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. Döviz kuru oynaklığı dışında ROA ile anlamlı ilişkiye sahip olmayan 

değişkenler banka büyüklüğü (LNTA), yabancı kaynak oranı (YAYE), büyüme (GDP) ve 2008 

finansal krizi (KUKLA)’dir. Tablo 12’de yer alan bilgilere göre, 2003:q1-2018:q3 döneminde 

küçük ölçekli ticari bankaların ortalama aktif karlılığı ile sadece likidite (LAKV) değişkeni 

negatif ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiye sahiptir. Bu sonuç, küçük ölçekli bankaların likit 

olarak bulundurdukları varlıklarını arttırmalarının karlılıklarını azaltacağına işaret etmektedir. 

Bu bağlamda küçük ölçekli bankaların karlılığını arttırmaları, düşük kredilendirme hacimlerine 

rağmen likidite riski alarak varlıklarının büyük bir kısmını kredi şeklinde kullandırmalarına 

bağlıdır diyebiliriz. Enflasyonun (INF) ortalama aktif karlılığını arttırması, yöneticilerin 

enflasyonu doğru tahmin etmesi ve buna uygun yüksek faiz uygulamalarıyla açıklanabilir. 

Bulgulara göre, INF değişkeninin pozitif ve anlamlı çıkmasının haricinde, ortalama aktif 

karlılığını anlamlı bir şekilde arttıran değişkenler etkinlik-verimlilik-iş çeşitlendirmesi (FDA), 

kaldıraç oranı (KO), net döviz pozisyonu (YY) ve reel kur (RKUR)’dur. Bankaların faiz 

gelirleri elde ettikleri faaliyetleri dışında daha farklı alanlarda faaliyette bulunmaları 

karlılıklarına pozitif yansımaktadır. Bankaların yabancı para cinsinden aktifleri ile yabancı para 

cinsinden yükümlülükleri arasında fark yabancı para (YP) net genel pozisyon olarak 

tanımlanmakta ve kur riskine baz teşkil etmektedir. Küçük ölçekli bankaların yabancı para 
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cinsinden varlıklarını arttırmalarının performanslarını güçlendireceği YY değişkenine ait katsayı 

işaretinin pozitif olmasıyla ispatlanmıştır. RKUR değişkenine ait katsayı işaretinin pozitif 

olması da bu ifadeyi doğrulamaktadır. Yabancı para cinsinden varlıklarını arttıran bankaların 

kurda yaşanan artışlarla doğru orantılı bir şekilde aktif karlılıkları da artmıştır. Analiz 

sonuçlarından kaldıraç oranının küçük bankaların aktif karlılığını arttırdığı görülmüştür. Bu 

durum küçük ölçekli bankaların fon portföyünü 25-90 gün vadeli kamu ve/veya özel sektör 

borçlanma araçlarına yatırması gerektiğine işaret eder. Kaldıraç oranının pozitif katsayıya sahip 

olması banka borçlanmalarının artmasıyla aktif karlılığının artacağı anlamına gelmektedir. Bu 

durum yurtdışından oldukça uygun koşullarda borçlanma imkanına sahip olan bankaların 

borçlanma yoluyla elde ettikleri kaynakları ekonomiye kredi olarak vermesi ve böylece 

karlılığını arttırabilmesiyle açıklanabilir. 

İkinci model analizinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, VOL değişkeninin özkaynak 

karlılığı (ROE) üzerinde negatif ancak anlamsız bir etkisinin olduğu görülmektedir. Ancak 

RKUR’un ROE üzerinde önemli pozitif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Reel kurun karlılığı 

arttırması Türk lirası değerinin artmasıyla ve Türk lirası değerlendikçe kur yükselişinden 

kaynaklanan maliyet enflasyonun önüne geçilmesiyle açıklanabilir. RKUR dışında özkaynak 

karlılığını arttıran değişkenler YAYE, YY, FDA, INF ve KO değişkenidir. YAYE değişkeninin 

özkaynak karlılığını arttırması, Türkiye’de faaliyette bulunan küçük ölçekli bankaların yabancı 

para cinsinden işlem yapmalarından ve uluslararası piyasalardan daha uygun maliyetlerde fon 

tedarik etmelerinden kaynaklanmış olabilir. INF, YY, FDA ve KO değişkeninin karlılık 

üzerindeki pozitif etkide bulunmasının gerekçesi bir üst paragrafta açıklanmıştır. Analiz 

sonuçlarından küçük ölçekli bankaların ortalama özkaynak karlılığı üzerinde (ROE) negatif ve 

istatistiksel açıdan anlamlı etkide bulunan değişkenin LAKV ve GDP değişkeni olduğu 

görülmektedir. LAKV’nin küçük ölçekli bankaların karlılığını negatif etkilemesinin gerekçesi 

bir üst paragrafta açıklanırken GDP’nin karlılığı negatif etkilemesi Türkiye’deki ekonomik 

büyümenin ilgili dönemde potansiyelin altında gerçekleşesiyle açıklanabilir. Ekonomik 

büyümenin bankaların özkaynak karlılığını negatif etkilemesi ekonomik büyüme oranının 

beklenilen düzeyde gerçekleşmemesinden kaynaklı olabilir. Ekonomideki büyüme ile doğru 

orantılı olarak tüketici ve yatırımcılara verilen kredilerin payı artmaktadır. Ancak azalan GSYİH 

büyümesi sırasında, banka kredilerine olan talep düşmekte ve bu durum karlılığı olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir.  

Döviz kuru oynaklığının ROA ve ROE’de olduğu gibi performans göstergesi olarak 

alınan net faiz marjı (NIM) üzerinde de anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Her iki tahmini 

sonuçları birlikte değerlendirildiğinde VOL değişkeni dışında LNTA, FDA, YY, YAYE, GDP, 

INF ve KUKLA değişkenlerinin NIM üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Bununla 

birlikte 2003:q1-2018:q3 döneminde, bankacılık sisteminde faaliyette bulunan küçük ölçekli 

bankaların net faiz marjı ile RKUR, LAKV ve KO değişkeni arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. RKUR değişkeninin pozitif katsayıya sahip olması küçük 

ölçekli bankaların YP aktiflerinin YP cinsinden yükümlülüklerinden fazla olduğunun bir 

göstergesi olmakla birlikte kurda yaşanan artışların küçük bankaların YP cinsinden elde ettikleri 

faiz gelirlerinin değerini arttırmasıyla açıklanabilir. NIM üzerinde anlamlı ve negatif etkiye 

sahip değişkenler ise LAKV ve KO değişkenleridir. Likiditenin net faiz marjını azaltması 

bankaların varlıklarını likit tutmamaları sebebiyle daha az kredi faiz gelirleri elde etmiş 

olabilmeleriyle açıklanabilir. Bu nedenle performansını artırmak isteyen bankaların uzun vadeli 

yükümlülükleri tercih etmeleri onların yararına olacaktır. KO değişkeninin NIM ile negatif 
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ilişkili olması, küçük ölçekli bankaların kısa vadeli yükümlülük miktarını arttırmasından 

kaynaklı faiz giderlerinde yaşanan artışlarla açıklanabilir.  

SONUÇ 

Türkiye bankacılık sistemi ve bu sistemde faaliyette bulunan bankalar finansal sistemin 

temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bankaların ülke ekonomilerinde önemli yeri 

bulunmaktadır. En temel fonksiyonu tasarruf fazlası olan kişi ve kuruluşlardan topladığı fonları 

buna ihtiyaç duyan taraflara kredi kanalıyla aktarmaktadır. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerdeki bankalar fonları yurt dışından elde etmekte ve bunu yurt içindekilere kredi şeklinde 

vermektedir. Bu nedenle banka bilançolarının varlık ve yükümlülükleri yabancı para cinsinden 

de faturalandırılmaktadır. Bu durum döviz kuru riskinin oluşumuna yol açmaktadır.  

Döviz kuru riskine maruz kalan bankaların riskten ne derece etkilendiğinin tespit 

edilmesinin amaçlandığı bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ve küçük ölçekli 

bankalar gruplandırılmak suretiyle ele alınmıştır. Analizler sonucunda döviz kurunda 2003-

2018 döneminde meydana gelen dalgalanmalar gerek küçük ölçekli gerekse büyük ölçekli 

bankaların performansını istatistiki açıdan anlamlı bir şekilde etkilemediği görülmüştür. Bu 

durum dalgalı döviz kuru sisteminin bankalar için risk unsuru oluşturmadığının ve Türkiye’de 

faaliyette bulunan bankaların kur riskine karşı gerekli önlemleri aldıklarının ve riske karşı 

korunmada başarılı olduklarının bir göstergesi sayılabilir. 

Reel döviz kurunun performansa etkisi incelendiğinde ise genel anlamda karlılığı pozitif 

yönde etkilediği görülmüştür. Büyük ölçekli bankaların kurdan anlamlı şekilde etkilenmediği, 

küçük ölçekli bankaların ise reel döviz kurundan anlamlı etkilendiği tespit edilmiştir. Küçük 

ölçekli bankaların yüksek döviz hacimlerine sahip olduğu ve bu durumu fırsata çevirdiğinin 

ispatı sayılabilir. 
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