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Güçlü Bilanço Düşük Faiz: 

Firma Borçlanma Maliyetlerini Etkileyen Faktörler1 

Fatih Altunok  Salih Fendoğlu 

 

 

Bu çalışmada reel sektör firmalarının borçlanma maliyetlerini etkileyen faktörler çalışılmıştır. İlk olarak, 

kredi faizi, firma bilançosu ve finansal tablo değişkenleri firma seviyesinde eşleştirilmiştir. Sonrasında, reel 

büyüme, portföy akımları ve para politikası duruşu gibi temel makroekonomik değişkenler kontrol edilerek, dinamik 

panel yöntemi ile firma karakteristiklerinin borçlanma faizine etkisi incelenmiştir. Sonuçlar, firmaların finansal kısıtlarla 

karşılaştıklarını ve borçlanma maliyetlerinin bilançolarının gücüne bağlı olduğunu göstermektedir. Borçluluğu (kaldıraç 

oranı) düşük, sabit varlıkları yüksek, büyük ve büyüme potansiyeli olan firmaların daha düşük faizle borçlanabildikleri 

görülmektedir. Ayrıca, portföy akımlarındaki azalma kredi faizlerini artırıcı yönde etki yapmaktadır. Son olarak, 

sonuçlar, para politikasında sıkılaşmanın borçlanma maliyetlerini artırdığına ve bu bağlamda para politikası kredi 

kanalının etkinliğine işaret etmektedir. 

 

This paper studies the determinants of borrowing costs for real-sector firms. First, the borrowing 

rate, firm balance sheet, and income statements are matched at the firm-level. Then, controlling for 

key macroeconomic variables such as real GDP growth, portfolio inflows, and monetary policy stance, the effect of firm 

characteristics on the borrowing rate is studied. The results show that firms face financial frictions in that their balance 

sheet conditions matter for the borrowing costs. Less indebted firms, firms with higher fixed assets, larger firms, and 

firms with better growth prospects receive loans at more favorable terms. Moreover, a rise in the net portfolio inflows is 

estimated to reduce the loan rates at the firm-level. Finally, the results show micro-level evidence that a tightening in 

the policy rate leads to a rise in the loan rates, underlining the effectiveness of credit channel of monetary policy. 
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1. Giriş 

Para politikasının talep koşulları ve reel ekonomik aktiviteyi etkilediği önemli kanallardan biri, 

kredi arzını, varlık fiyatlarını ve dolayısıyla firmaların borçlanma maliyetlerini etkilediği geniş 

anlamda kredi kanalıdır. Bu kanalın gücü, firmalar ile fon sağlayıcılar (ör. bankalar) arasında 

asimetrik bilgi problemi olması nedeniyle, firmaların bilançolarının kırılganlığı nispetinde dışsal 

finansman primi ödemek durumunda kalmalarına ve para politikasının bu primi etkileyebilmesi 

nispetindedir. Öte yandan, para politikası, varlık fiyatlarını ve bu açıdan firmaların bilançolarını 

etkileyerek firma borçlanma kısıtları üzerinde de etkili olabilmektedir (Bernanke ve Gertler, 1995). 

Bu bağlamda, firma borçlanma maliyetlerini etkileyen firma özelliklerini ve politika araçlarının 

borçlanma maliyetlerine etkisini incelemek önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) firmaları için işlem bazında banka-firma kredi kontratları 

ve firma bilanço verileri kullanılarak, ilgili literatürün de ışığında, firma borçlanma maliyetlerini 

etkileyen faktörler çalışılmıştır. Spesifik olarak, TL cinsinden nakdi kısa vadeli borçlanma 

maliyetleri ve bunu etkileyen faktörler çalışılmıştır. Metodoloji olarak, genelleştirilmiş momentler 

metodu kullanılarak farklı spesifikasyonlarda dinamik panel modelleri tahmin edilmiştir. 

Çalışmanın çerçevesi şu şekilde oluşturulmuştur: Bölüm 2’de literatürün işaret ettiği ve 

ampirik spesifikasyonda kullandığımız borçlanma maliyetlerini etkileyen potansiyel faktörler 

anlatılmıştır. Bölüm 3’te veri seti ve metodolojinin detayları verilmiştir. Bölüm 4’te ampirik model 

ve sonuçlar sunulmuştur. Bölüm 5’de sonuçlar özetlenmiştir. 

2. Borçlanma Maliyetlerini Etkileyen Faktörler: Literatür 

Gerek ampirik ve gerekse teorik literatür, firma borçlanma maliyetlerini etkileyen bir çok 

faktörü ön plana çıkarmaktadır. Türkiye için henüz böyle bir çalışma yapılmadığından, diğer 

ülkeler için yapılan çalışmaların işaret ettiği faktörlere değinmek yerinde olacaktır: 

Borçluluk Seviyesi. Firma borçluluğunun artması, o firmanın ilerde kredi geri ödemesinde 

zorlukla karşılaşabileceğine işaret edebilir. Dolayısıyla, bu tip bir firma—bankalarca daha riskli 

görülebileceğinden—yüksek maliyetle borçlanmak durumunda kalabilir. Örneğin, Bernanke, 

Gertler ve Gilchrist (1999) tipi finansal hızlandırıcı modeller, kaldıraç oranını (toplam borçların 

özkaynağa oranını) borçlanma maliyetlerini etkileyen temel etken olarak ele almaktadır. Firma 

borçluluğunun veya kaldıraç oranının artmasının borçlanma maliyetlerini artırması, ampirik 

yazında da kendini gösteren bir bulgudur (Aivazian ve diğ., 2005; Whited ve Wu, 2006; Lu ve 

diğ., 2010; Mizen ve Tsoukas, 2012). 

Faaliyet Süresi. Uzun süre faaliyette olan firmaların, gerek makroekonomik gerekse sektör- 

ve firma-spesifik gelişmelere karşı dirençli olduğu tezi iktisadi yazında kendine yer bulmuştur 

(Gertler, 1988; Oliner ve Rudebusch, 1992). Dolayısıyla, bu tip firmaların daha yeni/genç 
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firmalara oranla daha iyi şartlarda borçlanabileceği düşünülebilir. Ayrıca, bu tip firmaların 

bankalarla uzun süreli ve tekrar eden borçlanma-borç verme ilişkisi içerisinde olmalarının, 

bankaların bu firmaları daha yakından, daha etkin ve daha uzun süreli takip edebilmelerini 

sağladığı, bu bağlamda asimetrik bilgi problemini azalttığı ve dolayısıyla firma borçlanma 

maliyetlerini düşürdüğü ampirik olarak gösterilmiştir (Bharath ve diğ., 2009). 

Büyüklük. Küçük firmalar için asimetrik bilgi probleminin fazla olabileceği ve dolayısıyla 

yüksek borçlanma kısıtlarıyla karşılaşabilecekleri, benzer şekilde, büyük firmaların daha düşük 

maliyetle borçlandığı birçok çalışmada gösterilmiştir (Gertler ve Gilchrist, 1994; Whited ve Wu, 

2006; Hennessy ve Whited, 2007; Mizen ve Tsoukas, 2012). 

Likit/Sabit Varlıklar. Düşük likit varlığa örneğin düşük nakit akışı veya düşük satış 

büyümesine sahip firmaların bankalarca daha riskli görüldüğü ve bu firmaların daha yüksek 

borçlanma maliyetine maruz kaldığına dair ampirik bulgular mevcuttur (Love, 2003; Whited ve 

Wu, 2006). Öte yandan, teminat gösterilebilecek sabit varlıkların olması firmaların borçlanma 

kısıtlarını hafifletebilir. Bu bağlamda, firmaların teminat gösterdiği varlıkların fiyatlarındaki artış 

borçlanma kısıtlarını azaltabilir (Kiyotaki ve Moore, 1997; Iacoviello, 2005). 

Büyüme Potansiyeli. Bir firmanın orta/uzun vadede büyüme potansiyeli göstermesi, borç 

geri ödemesinde daha az zorlukla karşılaşacağına ve bu açıdan daha iyi şartlarda 

borçlanabileceğine işaret etmektedir. Firmanın hisse senedi fiyatlarındaki artış veya piyasa 

değerinin defter değerine oranı, firmanın büyüme potansiyelini gösteren önemli 

değişkenlerdendir. 

İş Yapma Verimliliği. Bir firmanın alacak, borç veya stok yönetimini ne derecede etkin 

yaptığı da firmanın riskliliğini göstermesi açısından önemlidir. Örneğin, verdikleri borçları etkin 

veya hızlı bir şekilde toplayabilen, aldıkları borçları etkin veya hızlı bir şekilde ödeyebilen veya 

stoklarını hızlı çevirebilen firmalar, iş yapma verimliliği yüksek firmalardır. Bu firmaların daha iyi 

şartlarda borçlanabilecekleri beklenebilir. 

Makroekonomik Faktörler. Ekonominin büyüdüğü dönemlerde, yukarıdaki faktörlerin 

etkisiyle (örneğin firma varlıklarının artması, varlık fiyatlarının artmasının teminat değerlerini 

artırması, firmaların yüksek büyüme potansiyeli göstermesi) ve ayrıca kredi arzının artmasıyla, 

firmalar düşük maliyetlerle borçlanabilmektedirler. Ayrıca sermaye girişlerinin olduğu 

dönemlerde, bankalar nispeten düşük maliyetle yurtdışı fonları bulabildiklerinden, kredi arzında 

artış ve dolayısıyla firma borçlanma maliyetlerinde düşüş görülebilir. Son olarak, bankaların fon 

bulma maliyetlerinde önemli bir kalem olan para politikası faizindeki artış, kredi arzını kısarak, 

firma borçlanma maliyetlerini yukarı çekebilir. 

Diğer Faktörler. Firma borçlanma maliyetlerini etkileyen önemli faktörlerden biri de kredi 

arzını sağlayan bankaların bilanço durumları ve fon bulma maliyetleridir (Kashyap ve Stein, 
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2000; Gertler ve Karadi, 2011; Gertler ve Kiyotaki, 2011). Ayrıca, ekonomideki genel kurumsal 

kalite seviyesi, borç kontratlarının ne derece bağlayıcı olabildiği, borç verenlerin hakları, hukuki 

mevzuatın etkin ve hızlı uygulanabilmesi, kredi talep edenlerin bilançolarının sağlıklılığına dair 

bankalararası bilgi paylaşımını sağlayabilecek merkezi bir kurumun olması gibi faktörler de firma 

borçlanma maliyetlerini etkileyen unsurlardandır (Qian ve Strahan, 2007). 

3. Veri Seti ve Metodoloji 

Veri seti, 2003Ç1-2014Ç4 dönemi için, finansal kesim dışı BIST firmalarının konsolide bilanço 

ve finansal tablo verileri ile TCMB Banka-Kredi veri setinin eşleştirilmesiyle elde edilmiştir. Veri 

setinde bazı toplulaştırmalara gidilmiştir. Örneğin, firmalar, birçok bankadan farklı miktarlarda,  

vadelerde ve türde borçlanabilmektedirler. Bu çalışmada, TL cinsinden kısa vadeli (ana para ile 

ağırlıklandırılmış ortalama vadenin 90 günden fazla veya 366 günden az olduğu) borçlanmalar 

alınmıştır. Her firma için, farklı bankalardan alınan bu tip borçlar, anapara ile ağırlıklandırılarak, 

her dönem için firma-spesifik borçlanma maliyeti (kredi faizi) elde edilmiştir.1 Tablo 1’de veri 

setindeki değişkenlerin açıklayıcı istatistikleri sunulmuştur. 

Veri setinin genel resmini çizebilmek için, öncelikle toplulaştırılmış olarak firmaların 

borçlanma maliyetlerinin ilgili dönemde (2003-2014) nasıl hareket ettiğini göstermek faydalı 

olacaktır (Grafik 1).2 2003 yılında yüksek olan borçlanma maliyetleri hızla düşmüş, 2005 yılı ikinci 

yarısından başlayarak ılımlı bir artış göstermiş ve en yüksek seviyesine 2008 yılı sonunda 

ulaşmıştır. Sermaye girişleri, yerel makroekonomik gelişmeler ve iktisadi politikalar ile birlikte 

2010 yılı sonuna kadar tedricen düşen maliyetler, 2011 yılı ile birlikte sıkılaştırıcı politikaların 

uygulanmasıyla artmış, sermaye çıkışlarının olduğu ve sıkı politikalara devam edildiği son 

dönemde ise tekrar yükselişe başlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
 Veri setinde değişken faizli veya değişken vadeli borçlanmalar dikkate alınmamıştır. Ayrıca uzun vadede teminatlı ve yabancı para 

cinsinden borçlanma kontratları daha ağırlıklı olduğundan, bu tip kredilerin borçlanma maliyetlerini belirleyen dinamiklerin farklı olması 

beklenebilir. Bu bağlamda, bu tip kredilerin maliyetlerini belirleyen faktörler ileri bir çalışmaya bırakılmıştır. 
2
 Firma borçlanma maliyetleri, firmaların kredi ana para miktarları ile ağırlıklandırılarak toplulaştırılmış, sonuç olarak, her dönem için 

tek bir faiz oranı elde edilmiştir. 
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Grafik 1: Firma Borçlanma Maliyeti (Toplulaştırılmış, Kısa Vadeli, TL) 

         

 

        2003Ç1                        2006Ç1                     2009Ç1                        2012Ç1                     2015Ç1 

Kaynak: BIST, TCMB, Yazarların hesaplamaları. Firmaların varlık büyüklüklerine göre ağırlıklandırılarak 
toplulaştırılmıştır. 

 

Tablo 1: Açıklayıcı İstatistikler (2003Ç1-2014Ç4) 

 
Ortalama Medyan S.Sapma Minimum Maksimum Gözlem Sayısı 

Borçlanma Maliyeti 15,11 13,50 7,61 5,91 53,25 4870 

Kaldıraç Oranı 0,50 0,48 0,26 0,07 1,95 11454 

Toplam Varlıklar (milyon TL) 4,43 1,04 11,79 0,01 135,16 11464 

Sabit Varlıklar / Toplam 
Varlıklar 

0,34 0,34 0,20 0,00 0,77 11464 

Yaş  (Çeyrek-Yıl) 32,57 33,75 14,94 0,25 103,75 11464 

Satış Büyümesi 0,01 0,01 0,08 -0,25 0,32 9474 

Piyasa Değeri / Defter Değeri 1,80 1,31 1,57 -0,10 10,27 10811 

∆Hisse Senedi Fiyatı 0,01 0,02 0,20 -1,31 0,50 10508 

Stok Çevirme Hızı 9,71 5,44 11,77 1,13 71,20 9449 

Alacak Çevirme Hızı 9,17 5,50 12,60 1,47 157,69 9803 

Borç Çevirme Hızı 8,80 6,89 6,98 1,42 56,37 9739 

∆Reel GSYİH 0,05 0,05 0,05 -0,16 0,12 48 

∆Portföy  Akımları/GSYİH(%) 0,50 0,52 0,65 -0,94 2,10 48 

Politika Faizi (%) 13,37 9,71 8,37 4,90 43,99 48 

Notlar: Borçlanma maliyeti, bir firmanın bankalardan aldığı kredilerin ana para ile ağırlıklandırılmış ortalama faizini göstermektedir. Kaldıraç 
oranı, firmanın toplam yükümlülüklerinin toplam varlıklarına bölümü ile elde edilmiştir. Sabit varlıklar, firmanın maddi (tangible) sabit 
varlıklarını ifade etmektedir. Satış büyümesi, bir firmanın o çeyrekte yaptığı satışların (cari fiyat ile) bir önceki çeyreğe göre büyümesini ifade 
etmektedir. Piyasa değeri, firmanın borsada kote hisselerinin nominal fiyatları ile hisse sayısının çarpımı ile hesaplanmıştır. Stok çevirme 
hızı, firma toplam stoklarının bir yılda kaç kez tamamen satıldığını göstermektedir. Alacak Çevirme Hızı, bir firmanın bir yılda toplam 
alacaklarını ne hızda alabildiğini, Borç Çevirme Hızı ise bir firmanın toplam borçlarını ne hızda tamamen geri ödeyebildiğini göstermektedir. 
∆Reel GSYİH, mevsimsellikten arındırılmış yıllık reel GSYİH’nın bir önceki yılın aynı çeyreğine göre doğal logaritma değişimini ifade 
etmektedir. Portföy Akımları/GSYİH, net portföy yükümlülük oluşumu ile net portföy varlık ediniminin farkının mevsimsellikten arındırılmış 
yıllık nominal GSYİH’e bölümünü ifade etmektedir. Politika Faizi, farklı para politikası araçlarının ortalama sıkılığını yansıtması açısından 
bankalararası BIST gecelik borçlanma faizi olarak alınmıştır. 

Kaynak: BIST, TCMB, Yazarların Hesaplamaları.  
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Firma borçlanma maliyetlerini incelemek için oluşturulan ekonometrik tahmin modeline 

geçmeden önce, ilk bölümde tartışılan potansiyel faktörlerin etkisine dair bazı ön bulguları 

sunmak faydalı olacaktır. Grafik 2a (sol-üst), varlık büyüklüğü açısından üst yüzde 25’lik dilimde 

yer alan firmalar ile (“büyük”) alt yüzde 25’lik dilimde yer alan firmaların (“küçük”) borçlanma 

maliyetlerini karşılaştırmaktadır. Benzer şekilde, Grafik 2b-c-d’de yüksek/düşük kaldıraçlı 

firmaların, yüksek/düşük nakit akışına sahip firmaların, ve son olarak, yaşlı/genç firmaların 

borçlanma maliyetleri karşılaştırılmaktadır.  

Ön bulgular; ortalama olarak, büyük firmaların küçük firmalara nazaran yaklaşık 250 baz 

puan düşük faizle borçlanabildiğini, düşük kaldıraç oranına sahip firmaların yüksek kaldıraçlı 

firmalara göre 135 baz puan daha düşük faizle borçlanabildiğini, nakit akışı yüksek firmaların 

ortalama 79 baz puan daha düşük faizle borçlanabildiğini, ve son olarak, yaşlı firmaların yaklaşık 

150 baz puan daha düşük faizle borçlanabildiğini göstermektedir. 

Grafik 2: Farklı Karakteristikte Firmaların Borçlanma Maliyetleri (Toplulaştırılmış, Kısa Vadeli, TL) 

     

 

Kaynak: BIST, TCMB, Yazarların hesaplamaları. Firmaların varlık büyüklüklerine göre ağırlıklandırılarak toplulaştırılmıştır. 
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4. Ampirik Sonuçlar 

Firma borçlanma maliyetlerini etkileyen potansiyel faktörleri incelemek için, ilk bölümde 

tartışılan literatürün ışığında, en genel haliyle aşağıdaki dinamik panel modeli tahmin edilmiştir: 

 

E[µi] = E[εit] = E[µiεit] = 0. Tahmin modeli dinamik olduğundan, sabit etki yöntemi (fixed 

effects) asimptotik olarak yanlı sonuçlar vermektedir (Nickell, 1981). Bunu düzeltmek ve olası 

içsellik problemini azaltmak için (ör. borçlanma maliyetinin artmasının firma yükümlülüklerini 

artırması gibi), bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleri enstrüman olarak kullanılabilir. Bu 

bağlamda, klasik enstrüman yöntemlerinden (ör. Anderson ve Hsiao, 1982) daha etkin (efficient) 

sonuçlar veren Arellano-Bover (1995) ve Blundell- Bond (1998) sistem genelleştirilmiş momentler 

metodu (GMM) kullanılmıştır. Ancak, sistem GMM metodu, T arttıkça enstrüman çokluluğu 

(instrument proliferation) problemine sahiptir (Roodman, 2009). Bu problem, içsel değişkenlerin 

aşırı açıklanmasına (overfitting), katsayı tahminlerinin enstrüman-dışı tahminlere yakınsamasına 

ve bu bağlamda sapmalı olmasına yol açabilmektedir (Arellano, 2003). Ayrıca, gereğinden fazla 

sayıda enstrüman kullanımı, enstrüman kümesinin geçerliliği (ör. Hansen, 1982) testlerinin 

gücünü zayıflatmaktadır.3 Son olarak, enstrüman çokluğu, sistem GMM yönteminin standart hata 

tahminlerinin aşağı yönlü yanlı (downward bias) olmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, 

tahminlerimizi alırken, enstrüman sayısı kısıtlı tutulmuştur (N’ye yakın enstrüman sayısı olmasına 

dikkat edilmiştir). Ayrıca, standart hata tahminleri, Windmeijer (2005)’de önerilen iki aşamalı 

küçük örneklem düzeltmeli yöntemi (two-step covariance estimator with finite sample correction) 

ile elde edilmiştir.4 

 

 

 
3
  Hansen testi enstrüman sayısına bağlı olarak düşük güce sahip olabilmektedir. Bu bağlamda, yüzde 5 anlamlılık düzeyinde bir test 

için, ilgili p-değerlerinin yüzde 5’ten ‘yeterince’ yüksek olması daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, enstrüman sayısının çokluğu Hansen 

testinin gücünü zayıflattığından, ilgili p-değerinin 1’e yakınsaması fazla sayıda enstrüman kullanıldığına işaret etmektedir. Alternatif 

olarak, enstrüman çokluğuna karşı sağlam (robust) olan Sargan testi kullanılabilinirse de, bu testin hata terimlerinin homoskedastik 

olduğunu varsaydığı not edilmelidir. 
4
 Sonuçların sağlamlılığını test etmek için, alternatif tahmin yöntemleri de kullanılmıştır: sabit etki en küçük kareler, sapmadan 

arındırılmış en küçük kareler kukla değişken ve fark GMM yöntemleri ile de panel model tahmin edilmiştir. Sonuçlar kalitatif olarak 

değişmemektedir. 
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Tablo 2’de tahmin sonuçları yer almaktadır. Test istatistikleri, yüksek anlamlılık 

düzeylerinde kullanılan enstrüman kümesinin geçerliliğine işaret etmektedir. 

Sonuçlar; diğer faktörler kontrol edildiğinde, 

 artan kaldıraç oranının firma borçlanma maliyetlerini artırdığını; 

 büyük firmaların daha düşük faizle borçlanabildiklerini; 

 büyüme potansiyeli olduğu düşünülen (hisse senedi fiyatları veya piyasa değeri görece artan) 

firmaların daha düşük faizle borçlanabildiklerini; 

 reel GSYİH’deki artışın kredi faizlerini düşürdüğünü; 

 portföy akımlarındaki düşüşün borçlanma maliyetlerini artırdığını; ve son olarak 

 politika faizindeki artışın firma borçlanma maliyetlerini artırdığını 

istatistiksel olarak anlamlı derecede göstermektedir. Ayrıca, teminat gösterilebilecek sabit 

varlıkları fazla olan firmaların borçlanma maliyetlerinin, bazı spesifikasyonlarda istatistiksel olarak 

anlamlı olmamakla birlikte, daha düşük olduğu gözlemlenmektedir.  

Sonuçlar, ekonomik olarak da anlamlıdır. Örneğin; diğer faktörler kontrol edildiğinde, 

 Kaldıraç oranında 1 puanlık artış (firmanın toplam yükümlülüklerinin iki katına çıkması) firma borçlanma 

maliyetini %2,4 - %4 puan artırmaktadır. 

 Firma büyüklüğünde %10’luk artış, borçlanma maliyetini %0,6-%2 puan düşürmektedir. 

 Firma sabit varlıklarında artış, örneğin firma sabit varlıklarının iki katına çıkması, firma borçlanma 

maliyetini %1,4 - %2 puan düşürmektedir. 

 Firmanın büyüme potansiyeli göstermesi, örneğin hisse senedi fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre 

ortalama %10 artması, borçlanma kısıtlarını azaltmakta, firmanın 7-22 baz puan daha düşük maliyetle 

borçlanabilmesini sağlamaktadır. 

 Reel büyümede %1 puanlık artış, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre mevsimsellikten arındırılmış yıllık 

reel GSYİH’nin %1 puan artması, firma borçlanma maliyetini 5 baz puan düşürmektedir. 

 Portföy akımlarında 1 puanlık düşüş (GSYİH’ye oranının %1 puan düşmesi), firma borçlanma 

maliyetlerini 15 baz puan artırmaktadır. 

 Politika faizinde %1 puanlık artış firma borçlanma maliyetlerini 43 baz puan artırmaktadır. 

 Bu noktada ayrıca not etmek gerekir ki, firma piyasa değerinin veya hisse getirisinin 

artması, firmanın büyüme potansiyelini göstermenin yanısıra getiri odaklı kısa vadeli sermaye 

girişine de işaret edebilir. Bu bağlamda, elde edilen katsayı tahmininin kısmen sermaye girişlerini 

de yansıttığını belirtmek yerinde olacaktır. Ayrıca sonuçlar, diğer firma karakteristikleri veri iken, 

iş yapma verimliliğinin borçlanma maliyetlerini sağlam (robust) ve istatistiksel olarak anlamlı 
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olarak etkilemediğini göstermektedir. 

Baz sonuçlara ek olarak, faiz politikası sıkılığının kredi arzında sıkılığa yol açtığı, bu 

bağlamda, yüksek kaldıraç oranına sahip firmaların faiz politikasından daha fazla etkilenebileceği 

hipotezi çalışmıştır. Sonuçlar, borçlanma faizlerinin politika faizine hassasiyetinin kaldıraç oranı 

ile arttığını göstermektedir (Tablo 3, Sütun 2). Son olarak, makroekonomik değişkenlerden 

enflasyonun borçlanma maliyetlerine etkisi incelenmiştir (Sütun 3). Politika faizi, reel büyüme ve 

portföy akımlarını kontrol ettiğimizde, enflasyonun borçlanma maliyetleri üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı olmayan derecede etkisi olduğu görülmektedir. Ancak, para politikasının 

enflasyona tepkisinin enflasyonun etkisini ölçen katsayı tahminini zayıflatmış olabileceği not 

edilmelidir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, mikro veri kullanılarak, Türkiye’de BIST reel sektör firmalarının borçlanma 

maliyetlerini etkileyen faktörler çalışılmıştır. Mevcut iktisadi yazınla uyumlu olarak, firmaların kredi 

kısıtlarıyla karşılaştıkları ve borçlanma maliyetlerinin bilançolarının gücüne bağlı olduğu 

görülmektedir. Sonuçlar, borçluluğu (kaldıraç oranı) düşük, sabit varlıkları yüksek, büyük ve 

büyüme potansiyeli olan firmaların daha düşük faizle borçlanabildiklerini göstermektedir. Ayrıca, 

portföy akımlarındaki düşüşün veya politika faizindeki artışın firma borçlanma maliyetlerini 

artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kredi arzı yönlü gelişmelerin veya diğer politika araçlarının firma borçlanma maliyetlerine 

etkileri, bu etkilerin kriz dönemlerinde farklılaşıp farklılaşmadığı, farklı kredi türlerinin faizlerini 

belirleyen faktörler, BIST dışı veya farklı tipte (ör. ihracat yapan) firmaların borçlanma 

maliyetlerini etkileyen faktörler ileri çalışmalara bırakılmıştır. 
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Tablo 2: Borçlanma Maliyetini Etkileyen Faktörler 

(Bağımlı Değişken: Ticari Kredi Faizi (TL, Kısa Vadeli, Firma Seviyesinde) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

(Bağımlı Değişken, İlk  Gecikmeli) 
 

0.757*** 

 

0.757*** 

 

0.729*** 

 

0.705*** 

 

0.455*** 

 (0.060) (0.052) (0.065) (0.068) (0.092) 

(Bağımlı Değişken, İkinci 
Gecikmeli) 

0.034 0.035 0.087 0.101* 0.027 

 (0.056) (0.059) (0.059) (0.057) (0.042) 

Kaldıraç Oranı 2.428** 2.417* 2.779** 4.079*** 2.517* 

 (1.170) (1.394) (1.145) (1.248) (1.308) 

Log (Varlıklar)  -0.108 -0.063 -0.135* -0.200** 

  (0.094) (0.057) (0.070) (0.085) 

Sabit Varlıklar / Toplam Varlıklar  -1.100 -3.271* -4.202* -3.752 

  (3.643) (1.904) (2.487) (2.612) 

Log (Yaş)  -0.294* -0.265 -0.043 -0.470 

  (0.156) (0.186) (0.259) (0.291) 

Satış Büyümesi   -5.051 -3.393 -7.330 

   (3.305) (3.516) (4.950) 

Piyasa/Defter Değeri    -0.147** -0.130* 

    (0.070) (0.069) 

∆Hisse Senedi Fiyatı    -2.193*** -0.744** 

    (0.331) (0.321) 

Stok Çevirme Hızı    0.011 0.041** 

    (0.016) (0.020) 

Alacak Çevirme Hızı    0.024*** 0.008 

    (0.007) (0.009) 

Borç Çevirme Hızı    0.064** -0.036 

    (0.026) (0.025) 

∆Reel GSYİH     -5.443** 

     (2.149) 

∆Portföy Akımı/ GSYİH     -0.155* 

     (0.079) 

Politika Faizi     
0.435*** 
(0.051) 

Gözlem Sayısı 3,530 3,530 3,289 3,174 3,068 

Firma Sayısı 224 224 212 207 205 

AR(2)-p 0.51 0.52 0.78 0.73 0.48 

AR(3)-p 0.40 0.40 0.32 0.36 0.42 

Hansen-p 0.62 0.68 0.65 0.83 0.84 

Enstrüman Sayısı 231 233 223 228 226 
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Tablo 3: Borçlanma Maliyetini Etkileyen Faktörler 

(Bağımlı Değişken: Ticari Kredi Faizi (TL, Kısa Vadeli, Firma Seviyesinde) 

 
(1) (2) (3) 

(Bağımlı Değişken, İlk  Gecikmeli) 
 

0.455*** 

 

0.457*** 

 

0.461*** 

 (0.092) (0.092) (0.093) 

(Bağımlı Değişken, İkinci Gecikmeli) 0.027 0.029 0.027 

 (0.042) (0.042) (0.040) 

Kaldıraç Oranı 2.517* -2.205 2.353* 

 (1.308) (2.587) (1.384) 

Log (Varlıklar) -0.200** -0.179** -0.195** 

 (0.085) (0.085) (0.087) 

Sabit Varlıklar / Toplam Varlıklar -3.752 -3.240 -3.729 

 (2.612) (2.328) (2.361) 

Log (Yaş) -0.470 -0.518* -0.464* 

 (0.291) (0.275) (0.271) 

Satış Büyümesi -7.330 -7.700 -7.431 

 (4.950) (4.725) (4.799) 

Piyasa/Defter Değeri -0.130* -0.115* -0.125* 

 (0.069) (0.064) (0.071) 

∆Hisse Senedi Fiyatı -0.744** -0.767** -0.717** 

 (0.321) (0.317) (0.302) 

Stok Çevirme Hızı 0.041** 0.043** 0.040** 

 (0.020) (0.019) (0.018) 

Alacak Çevirme Hızı 0.008 0.010 0.009 

 (0.009) (0.008) (0.009) 

Borç Çevirme Hızı -0.036 -0.036 -0.037 

 (0.025) 
(0.025) 

 
(0.025) 

 

∆Reel GSYİH -5.443** -5.469** -5.333** 

 (2.149) (2.224) (2.176) 

∆Portföy Akımı/ GSYİH -0.155* -0.148* -0.166** 

 (0.079) (0.080) (0.083) 

Politika Faizi 
0.435*** 
(0.051) 

0.216* 0.430*** 

  (0.115) (0.059) 

Politika Faizi * Kaldıraç Oranı  
0.393** 
(0.173) 

 

Enflasyon   -0.001 

   (0.047) 

Gözlem Sayısı 3,068 3,068 3,068 

Firma Sayısı 205 205 205 

AR(2)-p 0.48 0.49 0.47 

AR(3)-p 0.42 0.40 0.42 

Hansen-p 0.84 0.87 0.92 

Enstrüman Sayısı 226 226 227 
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