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ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye'de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda özel kesime sağlanan yurtiçi krediler, özel kesime bankalar tarafından sağlanan krediler ve M2 
para arzı gibi üç farklı finansal gelişme göstergesi aracılığıyla 1960-2013 dönemi incelenmiştir. Önceki 
çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, her dönemi ayrı ayrı inceleyebilmek amacıyla zamanla değişen nedensellik 
yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda özel kesime sağlanan yurtiçi kredilerden ekonomik büyümeye doğru 
nedensellik ilişkisinin 1998-2002 dönemi için geçerli olduğu görülmüştür. Özel kesime bankalar tarafından sağlanan 
yurtiçi krediler baz alındığında, finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi ise 1998-2009 
dönemi için geçerlidir. Ayrıca, M2 para arzından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin 1998-
2004 dönemi için geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

This study aims to investigate the relationship between financial development and economic growth in Turkey. For 
this purpose, the annual period from 1960 to 2013 is examined with three type financial development indicators i.e. 
domestic credit to private sector, domestic credit to private sector by banks and M2 money supply. Unlike previous 
studies, this study uses time varying causality approach to determine the causal relationship between financial 
development and economic growth in each period. The result shows that the causality from domestic credit to 
private sector to economic growth is valid for the period of 1998-2002. In case of domestic credit to private sector 
by banks, causality from financial development to economic growth is exist in the period of 1998-2009. In addition, 
the unidirectional causality from M2 money supply to economic growth is valid for the period of 1998-2004. 
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