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FİRMA TİCARİ BORÇLARI VE KREDİ AKTARIM MEKANİZMASI 
                            Pınar Özlü                           Cihan Yalçın 

 

Özet: Türkiye’de imalat sanayiinde yer alan firmaların mali 
yapısı firma düzeyinde geniş bir veri seti kullanılarak 1996-2008 
dönemi için incelenmiştir. Türkiye’de ticari borçların firma mali 
yapılarının başlıca unsurlarından biri olması parasal aktarım 
mekanizması açısından önemli sonuçlar içermektedir. Bu 
bağlamda, literatürde yer alan teorik ve ampirik çalışmalar 
çerçevesinde finansal koşullardaki sıkılaşma ve gevşeme 
dönemleri dikkate alınarak politika faiz oranının firma dış 
finansman (özkaynak dışındaki finansman) seçenekleri üzerindeki 
etkisi farklı firma grupları bazında analiz edilmiştir. Bulgular, 
incelenen dönem itibarıyla ticari borç ve banka kredileri arasında 
bir ikame olduğunu ve özellikle küçük firmalarda söz konusu 
ikamenin daha da belirginleştiğini göstermektedir. Ayrıca, büyük 
firmalardan farklı olarak, küçük firmaların özellikle finansal 
koşulların sıkı olduğu dönemlerde bankacılık sisteminden yeteri 
derecede kaynak sağlayamadıklarını ve daha fazla ticari borç 
kullanma eğiliminde olduklarını yansıtmaktadır. Bu durum, büyük 
firmaların finansal koşulların sıkı olduğu dönemlerde bankaların 
üstlenmesi gereken aracılık görevini kısmen yüklenerek küçük 
firmalara ticari borç sağlamak yoluyla söz konusu firmaların 
finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunduklarını ve 
dolayısıyla finansal sıkılaşmanın reel sektör üzerindeki etkisini 
yumuşatmasına imkan sağladığını ima etmektedir.   

Abstract: The finance structure of Turkish manufacturing firms is 
investigated by using a large data set of corporate firms for the 
1996-2008 period. The fact that trade credit is an important 
component of liabilities in the balance sheets of the corporate 
firms has important implications for the monetary transmission 
mechanism. Following theoretical and empirical literature, we 
investigate the response of firms’ external finance choice to the 
policy rate across tight and loose financial conditions. The 
empirical evidence suggests that there is a substitution between 
trade credits and bank loans, which is more pronounced for small 
firms. In addition, different from large firms, small firms have a 
limited access to bank loans especially during periods of financial 
tightness and thus they heavily rely on trade credit. Extensive use 
of trade credit by small firms implies that large firms act partly as 
financial intermediaries during periods of tight financial 
conditions and this structure may mitigate the impact of financial 
tightening on their real activity. 

Giriş: 

Kredi aktarım mekanizmasının bilanço kanalı 
yaklaşımı, bir firmanın dış kaynaklara erişiminin söz 
konusu firmanın bilanço yapısıyla yakından ilgili 
olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre, dış finansman 
maliyeti ile iç kaynak kullanımının alternatif maliyeti 
arasındaki fark firmaların özelliklerine bağlı olarak 
değişmektedir. Örneğin, özkaynak açısından güçlü 
bir firmanın dışarıdan borçlanma maliyeti, özkaynak 
açısından zayıf bir firmaya göre daha düşük olurken, 
söz konusu fonlara erişim imkanları da daha geniş 
olmaktadır. Bu bağlamda, akademik yazında yer alan 
çalışmalar firmaların mali yapılarının değişmesine 
neden olabilecek dış şokların firmaların reel 
faaliyetlerini homojen olmayan bir biçimde 
etkileyerek ekonomideki servet dağılımını 
etkilediğini ve parasal aktarım mekanizmasının 
işleyişinde önemli bir rol oynadığını 
vurgulamaktadır.1     

Klasik kredi aktarım mekanizmasında firmaların 
dış kaynağa erişim imkânı bankalar ve sermaye 
piyasaları ile sınırlandırılmıştır. Sermaye 
piyasalarından borçlanamayan firmalar için alternatif 
finansman kaynağının daha ziyade banka 
kredilerinden oluştuğunu varsayan banka kredi kanalı 
yaklaşımına göre, finansal koşulların sıkı olduğu  
dönemlerde bankaların firmalara temin ettikleri 
krediler sınırlanmakta, bu durum banka finansmanına 
alternatif bir dış kaynağa ulaşma imkânı olmayan 
firmaların reel faaliyetleri üzerinde daraltıcı etki 

                                                 
1 Bakınız Bernanke, Gertler ve Gilchrist (1996, 1998).  
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yaratmaktadır.2 Bununla birlikte, kapsamlı 
araştırmalar, banka kredi kanalı yaklaşımının ileri 
sürdüğü görüşlerden farklı olarak, finansal koşulların 
sıkı olduğu dönemlerde bankacılık sektöründen 
yeterince kaynak sağlayamayan firmaların 
birçoğunun ticari borçlanma3 yoluyla iktisadi 
faaliyetlerine devam ettiklerini göstermektedir.4  

Benzer şekilde, gelişmiş ülkeler için yapılan 
çalışmalar, finansal koşulların sıkı olduğu 
dönemlerde bankacılık sektöründen finansman 
sağlamakta sıkıntı yaşayan küçük firmaların alternatif 
finansman kaynağı olarak ticari borç kullandığını 
göstermiş ve bu nedenle birçok firmanın reel 
faaliyetlerine devam edebildiğini ileri sürmüştür.5 
Finansal  daralma dönemlerinde mali açıdan güçlü ve 
itibarlı firmaların, sermaye piyasalarından ve 
bankacılık sektöründen finansman sağlamakta sıkıntı 
yaşamadıkları, hatta finansman bulamayan diğer 
firmalara temin ettikleri ticari borçları arttırdıkları 
tespit edilmiştir.6 Diğer taraftan, bu alanda 
gelişmekte olan ekonomiler için firma verileri 
kullanılarak yapılan araştırmalar sınırlı sayıda 
olmakla birlikte,7 söz konusu ekonomilerde ticari 
borçların payının gelişmiş ülkelere göre oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. 

Küresel ekonomide yaşanan krizin ve finansal 
koşullarda ortaya çıkan ek sıkılığın ekonominin 
işleyişini etkileme kanallarının teşhis edilmesi, doğru 
politika önlemlerinin alınması açısından önem arz 
etmektedir. Yukarıda ileri sürülen çerçeve, firmaların 
dış şoklara verdikleri tepkilerin farklı olmasından 
hareketle, firma mali yapısı ve kredi aktarım 
mekanizması arasındaki etkileşimin daha ayrıntılı 
incelenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda bu 
notta, 1996-2008 dönemi verileri kullanılarak 
Türkiye’de imalat sanayiindeki firmaların mali yapısı 
incelenmekte, finansal koşulların sıkı veya gevşek 
olduğu dönemler dikkate alınarak politika faiz 
oranının firma dış finansman tercihleri üzerindeki 

                                                 
2 Bakınız Bernanke ve Blinder (1988); Kashyap, Stein ve Wilcox (1993). 
3 Firmaların müşterilerine vadeli satışlar kanalıyla sağladıkları finansman 
ticari borçlar olarak nitelendirilmektedir. 
4 Mateut (2005). 
5 Bakınız Nilsen (2002); Mateut ve diğerleri (2006); Mateut (2005). 
6 Bu yapı literatürde “yeniden dağılım yaklaşımı” olarak adlandırılmıştır. Bu 
durum aynı zamanda parasal daralma dönemlerinde küçük firmaların kredi 
talebinin düşmediğini, bu firmalara temin edilen kredi arzının daraldığını 
düşündürmüştür. 
7 Bakınız Davis ve Stone (2004); Love ve diğerleri (2007). 

etkisi farklı firma grupları bazında analiz 
edilmektedir.   

İmalat Sanayi Firma Mali Yapısı Eğilimleri: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Sektör Bilançolarından derlenen ve bilgilerini sürekli 
olarak rapor eden, istihdam kıstasına göre 
sınıflandırılmış şirketlerin mali yapıları ile ilgili 
1996–2008 dönemine ait ortalama değerler Grafik 1 
ve Tablo 1’de gösterilmiştir. İncelenen dönemde 
Türkiye’de imalat sanayiindeki şirketlerin mali 
yapılarına bakıldığında, toplam mali kaynaklar içinde 
dış kaynakların daha büyük paya sahip olduğu, kısa 
vadeli yükümlülüklerin % 40 civarında bulunduğu, 
kısa vadeli banka kredileri ve ticari borçların payının 
eşit oranda olmak üzere toplamda % 30’luk paya 
sahip olduğu, uzun vadeli borçların ise sadece % 14 
civarına ulaşabildiği görülmektedir. Üstelik bu 
yapının 1996 – 2008 döneminde çarpıcı bir değişiklik 
göstermediği izlenmektedir (Grafik 1, Tablo 1). 

 
Grafik 1: İmalat Sanayi Firma Mali Yapısı (1996-2008)* 
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* Toplam bilanço içindeki yüzde pay. 
Kaynak: TCMB Sektör Bilançoları.. 

İlgili firmaların mali yapısına küçük ve büyük 
firma ayrımında bakıldığında, 2001 finansal krizinde 
büyük firmalarda daha belirgin olmak üzere 
özkaynak finansmanının düştüğü, dış kaynak 
kullanımının arttığı görülmektedir. Büyük 
firmalardan farklı olarak, küçük firmalarda dış 
kaynak kullanımı sınırlı düşüş göstermiştir. Bir başka 
deyişle, cari yükümlülüklerin alt kalemlerini 
oluşturan kısa vadeli kredilerdeki düşüş belirgin, kısa 
vadeli ticari borçlardaki düşüş ise sınırlı 
gerçekleşmiştir. Her iki firma grubunda da uzun 
vadeli kredi paylarının yükseldiği görülmektedir. Bu 
durum uzun vadeli kredilerdeki artıştan ziyade 
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özkaynakların azalması veya vadesi gelen kısa vadeli 
borçların kapatılmasından kaynaklanabilir. Kriz 
sonrası dönemde ise, her iki firma grubunun 
özkaynak finansmanındaki artış göze çarpmaktadır. 
Küçük firma gruplarının kullandıkları ticari borç 
oranı düşme eğilimi göstermekle birlikte, göreli 
önemini korumaktadır (Tablo 1). 

Veri ve Model:  

Bu çalışmanın ekonometrik tahminlerinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
derlenen şirket bilançoları, gelir tablosu ve bu 
şirketlere ait diğer bilgiler kullanılmıştır. Analiz, 
firmaların bilgilerini rapor etme açısından önemli 
ölçüde süreklilik gösterdiği 1996-2008 dönemini 
kapsamaktadır. Analizde kullanılan gözlem ve firma 
sayısı sırasıyla yaklaşık 50 000 ve 5500 civarındadır. 
Çalışmada kullanılan veriler istihdam kriterine göre 
küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırılmıştır. 1996-
2008 döneminde ortalama istihdamı 50 kişinin 
altında olan firmalar küçük, 250 kişi ve üzeri çalışana 
sahip firmalar büyük ve 50-250 arasında çalışana 
sahip firmalar orta ölçekli olarak sınıflandırılmıştır.             

Firmaların mali yapısına ilişkin özellikler parasal 
aktarım mekanizmasını belirleyici niteliktedir. Söz 
konusu etkileşimin tespiti para politikası çerçevesi 
oluşturulurken önemli girdi teşkil etmektedir. Bu 
nedenle, çalışmada farklı firma grupları bazında para 
politikası faiz oranının dış kaynak kullanımı 
üzerindeki etkisinin finansal sıkılık derecesine 
duyarlı olup olmadığı araştırılmıştır.    

Modeli tanımlayan denklem aşağıda ifade 
edilmiştir: 

        yit=c+Xitβ1+Dt*Xitβ2+itα1+Dt*itα2+λt+γi+εit          (1)  

Model, panel veri teknikleri kullanılarak 
sınanmıştır. Burada t zamanı, i ise yatay kesit (firma) 
boyutunu göstermektedir. Tahminde γi ile gösterilen 
firmaya özel zaman içinde değişmeyen ve λt ile 
gösterilen gözlemlenemeyen fakat zaman içinde 
değişen etkiler de dikkate alınmaktadır.8 yit bağımlı 
değişkeni, Xit vektörü açıklayıcı değişkenleri 

                                                 
8 Modelin firmaya özel kontrol edilemeyen değişkenlerinin rastsal veya 
sabit olarak belirlendiğini anlamak için Hausman testi yapılmıştır. Bu 
çerçevede, rastsal ve sabit etkiler yöntemleriyle tahmin edilen katsayıların 
sistematik olarak birbirinden farklı olmadıkları hipotezi kabul edilmiştir. Bu 
nedenle daha tutarlı olan sabit etkiler modelinin katsayıları rapor edilmiştir. 

göstermektedir. Para politikası faiz oranı olarak 
gecelik basit faiz oranı (it) kullanılmıştır. 
Tahminlerde tüm açıklayıcı değişkenlerin finansal 
koşulların gevşek olduğu dönemleri gösteren kukla 
değişkeniyle (Dt) etkileşimi göz önüne alınmıştır.9 α1 

vektörü finansal koşulların sıkı olduğu dönemlerde 
politika faiz oranının bağımlı değişken üzerindeki 
etkisini, α2 vektörü ise bu etkinin finansal koşulların 
gevşek olduğu dönemlerde sıkı döneme göre nasıl 
değiştiğini göstermektedir. 

Firmanın ticari borcunun toplam 
yükümlülüklerine oranı, ticari borçlarının banka 
kredileri ve ticari borçlar toplamına oranı ve banka 
kredilerinin toplam yükümlülüklerine oranı gibi 
değişkenler bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. 
Tahminler birbirini tamamlayan nitelikte olup ticari 
borç ve banka kredisi arasındaki ikameyi belirlemeye 
yöneliktir. Firma ölçeği, kârlılık, teminat gücü, ikame 
ve kaldıraç etkisini dikkate alan açıklayıcı 
değişkenler ticari borç ve banka kredisi kullanımını 
etkileyen firmaya özgü faktörleri kontrol etmek 
amacı ile tahminlerde kullanılmıştır.  

Ampirik Bulgular: 

Bu notta, bir önceki bölümde kapsamlı olarak 
anlatılan modele ilişkin söz konusu analizlerden 
çıkan bazı sonuçlar özetlenmektedir. Panel veri 
yöntemiyle yapılan tahminlerde kullanılan 
değişkenlerin firmalar tarafından rapor edilme 
durumlarına bağlı olarak yapılan regresyonlardaki 
gözlem ve firma sayısı değişmektedir. Değişkenler uç 
değerlerden arındırılmıştır.10 Tablo 2A, 2B ve 2C’de 
belirtilen tahmin sonuçları, firma dışı kaynak 
kullanım kompozisyonunun politika faiz oranı ile 
değiştiği ve faiz oranına gösterdiği duyarlılığın 
finansal koşulların sıkı veya gevşek olduğu 
dönemlere göre farklılaştığını göstermektedir.    

Küçük firma grupları için finansal koşulların sıkı 
olduğu dönemlerde politika faizindeki artışın, ticari 
borçların toplam yükümlülüklere, banka kredileri ve 
                                                 
9 İncelenen 1996-2008 döneminde Türkiye ekonomisinin 1998, 2001 ve 
2006 dönemlerinde yaşadığı dış şok ve mali kriz sonrasında reel faizler 
yükselmiş, göreli olarak finansal koşullar sıkılaşmış ve ekonomik daralmaya 
girilmiştir. Bu bağlamda (1996-1997, 2000 ve 2003-2004 dönemi göreli 
olarak finansal koşulların daha gevşek olduğu dönemler olarak belirlenmiş 
ve bu dönemi işaret eden kukla değişkene (Dt) 1 değeri, finansal koşulların 
göreli olarak sıkı olduğu diğer dönemler için 0 değeri verilmiştir. 
10 Arındırma işlemi, söz konusu değişkenlerin dağılımlarının en alttaki ve en 
üstteki yüzde 0,5’lik dilimleri oluşturan firmalara ait bilgiler analize dahil 
edilmeyerek yapılmıştır. 
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ticari borç toplamına oranlarını artırdığı tahmin 
edilmiştir. Bu etki finansal koşulların gevşek olduğu 
dönemlerde göreli olarak daha düşüktür. Diğer 
taraftan, banka kredilerinin toplam yükümlülüklere 
oranı ile politika faizi arasında ters yönlü bir ilişki 
söz konusudur. Finansal koşulların sıkı olduğu 
dönemlerde politika faizindeki artışın banka 
kredilerinin toplam yükümlülüklere olan oranını 
azalttığı tahmin edilmiştir. Analizler orta ölçekli 
firmalar için de yapılmıştır. Sonuçlar küçük firmalar 
için elde edilen bulgular ile paralellik göstermektedir. 

Sonuçlar büyük firmalar için farklılık 
göstermektedir. Buna göre, finansal koşulların sıkı 
olduğu dönemlerde politika faizi yükseldiğinde 
banka kredilerinin toplam yükümlülüklere oranı söz 
konusu firmalar için artış göstermektedir. Başka bir 
deyişle, politika faizi artış gösterse bile her iki 
dönemde de büyük firmaların banka kredilerine 
ulaşabildikleri görülmektedir. Tahmin sonuçları 
literatürde yer alan birçok teorik ve ampirik 
çalışmanın sonuçlarıyla tutarlı olmakla beraber 
bilanço kanalının daha ziyade küçük ve orta ölçekli 
firmalar üzerinden çalıştığını ima etmektedir.  

Sonuç: 

Türkiye’de firmaların mali yapılarına 
bakıldığında, toplam mali kaynaklar içinde dış 
kaynakların daha büyük bir paya sahip olduğu ve 
ağırlıklı olarak kısa vadeli banka kredileri ve ticari 
borçlardan oluştuğu görülmektedir. Tahmin 
sonuçları, incelenen dönem itibarıyla ticari borç ve 
banka kredileri arasında bir ikame olduğunu ve 
özellikle küçük firma gruplarında bu ikamenin daha 
belirgin görüldüğünü göstermektedir.  

Bulgular, büyük firmalardan farklı olarak, küçük 
firmaların özellikle daralma dönemlerinde bankacılık 
sisteminden yeterli derecede kaynak 
sağlayamadıklarını ve daha fazla ticari borç kullanma 
eğiliminde olduklarını yansıtmaktadır. Literatürde 
yer alan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuçlar, 
büyük firmaların finansal koşulların sıkı olduğu 
dönemlerde bankaların üstlenmesi gereken aracılık 
görevini kısmen yüklenerek ticari borçlar kanalı ile 
küçük firmaların krediye erişimine katkıda 
bulunduklarını ve bu yapının finansal daralmanın reel 
sektör üzerindeki etkisini yumuşattığını 
düşündürmektedir. 
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gerekmektedir. Görüş ve öneriler için:  

Editör, Ekonomi Notları, TCMB İdare Merkezi, İstiklal Cad, No: 10, 
Kat:15, 06100, Ulus/Ankara/Türkiye. 
E-mail: ekonomi.notlari@tcmb.gov.tr 
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              Tablo 1: Türkiye’de Firmaların Mali Yapısı (İmalat Sanayi, 1996-2008 Dönemi)        

                        Kaynak: TCMB Sektör Bilançoları 
   
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996-2008 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cari Yükümlülükler 40,8 47,96 48,38 46,92 49,93 49,9 52,51 47,68 43,61 37,25 38,14 38,84 37,19 40,32
   Kısa Vadeli Krediler 15,84 17,7 19,99 19,82 21,42 19,96 20,39 16,99 15,59 13,18 14,43 15,17 14,44 17,36
      Kısa Vadeli Banka Kredileri 15,3 17,47 19,71 19,45 20,76 19,33 19,99 16,56 15,15 12,69 13,85 14,64 13,92 16,63
   Kısa Vadeli Ticari Borçlar 15,54 16,98 16,22 15,66 17,77 17,53 18,54 17,85 16,99 15,38 15,3 15,19 14,42 14,33
   Kısa Vadeli Ortaklara Borçlar 2,75 3,1 2,82 3,07 3,02 3,8 4,25 4,12 3,41 3,06 2,6 2,17 2,05 2,39
   Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6,66 9,89 9,33 8,36 7,71 8,1 9,32 8,71 7,6 5,62 5,8 6,29 6,27 6,23
Uzun Vadeli Borçlar 13,61 12,02 13,93 14,15 14,63 13,76 16,72 15,72 13,81 11,34 12,14 13 12,92 15,48
Özkaynak 45,57 40,28 37,68 38,91 35,42 36,82 30,76 36,58 42,57 51,39 49,71 48,14 49,88 44,19
Gözlem Sayısı 51226 3393 3426 3527 3839 4118 4125 4521 4311 4575 4398 3959 3779 3255

Cari Yükümlülükler 49,75 57,87 62,33 55,89 57,2 58,22 57,53 54,17 52,3 46,87 49,18 50,23 49,32 44,5
   Kısa Vadeli Krediler 17,89 18,05 22,12 18,62 16,98 17,79 15,21 17,13 15,48 14,64 16,99 19,46 20,83 18,79
      Kısa Vadeli Banka Kredileri 17,57 17,89 21,93 18,47 16,83 17,44 14,77 16,94 15,25 14,25 16,68 19,11 20,4 18,53
   Kısa Vadeli Ticari Borçlar 18,18 24,37 25,41 23,09 24,91 25,07 24,28 21,18 19,88 17,35 18,02 17,12 16,62 15,6
   Kısa Vadeli Ortaklara Borçlar 6,55 7,46 6,41 6,78 8,03 8,09 9,61 7,95 9,62 8,07 6,44 5,85 5,27 4,17
   Kısa Vadeli Diğer Borçlar 7,11 7,97 8,37 7,39 7,26 7,26 8,41 7,9 7,31 6,79 7,72 7,78 6,58 5,92
Uzun Vadeli Borçlar 9,34 6,82 8,83 10,04 10,72 9,41 12,59 11,46 9,62 7,45 7,95 8,8 8,73 11,21
Özkaynak 40,89 35,29 28,82 34,05 32,07 32,36 29,87 34,36 38,07 45,67 42,85 40,96 41,94 44,28
Gözlem Sayısı 18736 1235 1230 1265 1473 1609 1565 1791 1653 1660 1601 1352 1276 1026

Cari Yükümlülükler 45,03 52,99 53,82 50,81 51,44 49,88 52,22 48,68 46,77 42,19 43,55 44,49 41,86 45,6
   Kısa Vadeli Krediler 17,98 20,13 22,27 20,8 19,42 17,98 18,37 17,25 17,68 15,19 16,97 18.00 17,36 20,75
      Kısa Vadeli Banka Kredileri 17,4 20.00 22,05 20,56 19,2 17,56 18,1 17,13 17,51 14,74 16,28 17,42 16,79 19,7
   Kısa Vadeli Ticari Borçlar 17,13 19,77 19,73 17,75 20,18 20,04 21,09 19,72 18,75 17,15 17,11 17,19 15,72 15,15
   Kısa Vadeli Ortaklara Borçlar 3,15 4,22 3,79 3,88 4,2 4,55 5,19 4,42 3,86 3,61 3,11 2,64 2,37 2,5
   Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6,75 8,85 8,01 8,36 7,62 7,29 7,55 7,26 6,47 6,22 6,35 6,65 6,39 7,18
Uzun Vadeli Borçlar 11,97 10,51 12,5 11,98 14,12 12,89 14,46 12,63 11,32 9,84 10,38 11,38 12,39 13,67
Özkaynak 42,98 36,48 33,67 37,19 34,43 37,22 33,3 38,67 41,89 47,96 46,06 44,11 45,74 40,72
Gözlem Sayısı 22711 1491 1521 1574 1666 1777 1810 1960 1891 2060 1967 1794 1714 1486

Cari Yükümlülükler 38,54 45,22 45,66 44,96 48,91 48,64 52,3 46,86 41,8 34,7 35,17 35,75 34,36 37,99
   Kısa Vadeli Krediler 14,88 16,84 19,09 19,54 22,43 20,81 21,39 16,89 14,84 12,33 13,25 13,73 12,76 15,94
      Kısa Vadeli Banka Kredileri 14,33 16,58 18,78 19,12 21,58 20,09 20,96 16,33 14,28 11,81 12,7 13,2 12,26 15,31
   Kısa Vadeli Ticari Borçlar 14,74 15,55 14,45 14,43 16,43 16,13 17,31 16,95 16,14 14,57 14,38 14,26 13,72 13,93
   Kısa Vadeli Ortaklara Borçlar 2,32 2,44 2,27 2,54 2,26 3,24 3,6 3,73 2,77 2,47 2,09 1,71 1,67 2,24
   Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6,59 10,37 9,83 8,43 7,78 8,44 9,98 9,28 8,03 5,3 5,43 6,04 6,2 5,87
Uzun Vadeli Borçlar 14,55 12,86 14,73 15,18 15,07 14,37 17,74 17,13 15,03 12,19 13,15 13,96 13,45 16,46
Özkaynak 46,9 41,9 39,6 39,84 36.00 36,98 29,95 36.00 43,16 53,1 51,66 50,27 52,17 45,53
Gözlem Sayısı 9779 667 675 688 700 732 750 770 767 855 830 813 789 743

Büyük Firmalar

Küçük Firmalar

Toplam İmalat Sanayii

Orta Ölçekli Firmalar
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                        Tablo 2A: Ticari Borçların Toplam Yükümlülüklere Oranı 
 

 Tüm 
Firmalar 

Küçük 
Firmalar 

Orta Ölçekli 
Firmalar 

Büyük 
Firmalar 

PF 0.059*** 0.067*** 0.065*** 0.020*** 
 (14.76) (8.47) (11.40) (2.83) 
PF*D -0.023*** -0.019 -0.024*** -0.030** 
 (3.73) (1.60) (2.71) (2.55) 
Teminat -0.097*** -0.119*** -0.085*** -0.067*** 
 (11.94) (8.14) (7.32) (3.99) 
Teminat*D 0.004 0.009 0.003 0.003 
 (0.50) (0.62) (0.28) (0.16) 
İkame -0.485*** -0.513*** -0.520*** -0.386*** 
 (65.63) (36.64) (47.59) (28.76) 
İkame*D -0.014 -0.003 0.004 -0.053*** 
 (1.64) (0.20) (0.33) (3.03) 
Reel Varlık -0.008 2.511*** -1.215*** -3.410*** 
 (0.04) (7.76) (4.55) (8.84) 
Reel Varlık*D 0.128 0.308 0.519** -0.140 
 (1.32) (1.14) (2.45) (0.52) 
Kârlılık -0.035*** -0.023* -0.031*** -0.048*** 
 (4.87) (1.79) (2.89) (3.52) 
Kârlılık *D -0.023** -0.030 -0.027* -0.015 
 (2.13) (1.53) (1.72) (0.71) 
D -0.105 -2.888 -6.455* 4.682 
 (0.07) (0.72) (1.89) (0.97) 
Sabit 45.113*** 8.778* 65.807*** 102.430*** 
 (15.86) (1.83) (15.18) (14.72) 
Gözlem Sayısı 51197 18713 22707 9777 
Firma Sayısı 5655 2297 2439 919 
R-squared 0.13 0.12 0.16 0.15 

                                            
                                           Veriler 1996-2008 dönemini kapsamaktadır. Değişkenlerin Tanımı-Teminat: Firmanın maddi duran varlıklarının  
                                        toplam varlıklarına oranı, İkame:Kısa vadeli banka kredilerinin toplam varlıklara oranı, Reel Varlık: Firma  
                                        reel  varlıklarının logaritması, Kârlılık: Dönem kârının toplam varlıklara oranı, PF: Para politikası faiz oranı. 
 
  
                                      *Tablonun ilk satırında finansal koşulların sıkı olduğu dönemlerde politika faiz oranının bağımlı değişken üzerindeki  
                                       etkisi rapor edilmektedir. Bu etkinin finansal koşulların gevşek olduğu dönemlerde sıkı döneme göre nasıl değiştiğini  
                                       gösteren katsayı ikinci satırda yer almaktadır. İlk iki katsayının toplamı finansal koşulların gevşek olduğu dönemde  
                                       faizin net etkisini göstermektedir. Parantez içindeki sayılar t istatistiğinin değerini, * yüzde 10’luk , ** yüzde 5’lik, 
                                       *** yüzde 1’lik anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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            Tablo 2B: Ticari Borçların Banka Kredileri ve Ticari Borç Toplamına Oranı 
 

 Tüm 
Firmalar 

Küçük 
Firmalar 

Orta Ölçekli 
Firmalar 

Büyük 
Firmalar 

PF 0.057*** 0.117*** 0.057*** -0.037*** 
 (10.78) (11.66) (7.59) (3.64) 
PF*D -0.090*** -0.102*** -0.086*** -0.078*** 
 (11.20) (6.83) (7.43) (4.70) 
Teminat -0.117*** -0.142*** -0.084*** -0.116*** 
 (11.02) (7.62) (5.48) (4.87) 
Teminat*D 0.043*** 0.067*** 0.024 0.038 
 (4.02) (3.63) (1.54) (1.60) 
Reel Varlık -10.152*** -8.034*** -11.506*** -11.735*** 
 (43.50) (19.26) (32.97) (21.03) 
Reel Varlık*D 0.656*** 1.122*** 1.282*** 0.298 
 (5.15) (3.24) (4.61) (0.77) 
Kârlılık 0.186*** 0.123*** 0.198*** 0.266*** 
 (20.35) (7.58) (14.48) (14.82) 
Kârlılık *D 0.015 -0.004 0.047** 0.010 
 (1.06) (0.18) (2.32) (0.34) 
D -8.094*** -13.820*** -17.823*** -3.811 
 (3.92) (2.67) (3.94) (0.55) 
Sabit 216.038*** 174.243*** 238.383*** 261.393*** 
 (57.09) (27.82) (41.66) (25.90) 
Gözlem Sayısı 50919 18467 22681 9771 
Firma Sayısı 5655 2297 2439 919 
R-squared 0.07 0.06 0.09 0.08 

                                       
                                       Veriler 1996-2008 dönemini kapsamaktadır. Değişkenlerin Tanımı-Teminat: Firmanın maddi duran varlıklarının  
                                        toplam varlıklarına oranı, İkame:Kısa vadeli banka kredilerinin toplam varlıklara oranı, Reel Varlık: Firma  
                                        reel  varlıklarının logaritması, Kârlılık: Dönem kârının toplam varlıklara oranı, PF: Para politikası faiz oranı. 
 
                                      *Tablonun ilk satırında finansal koşulların sıkı olduğu dönemlerde politika faiz oranının bağımlı değişken üzerindeki  
                                       etkisi rapor edilmektedir. Bu etkinin finansal koşulların gevşek olduğu dönemlerde sıkı döneme göre nasıl değiştiğini  
                                       gösteren katsayı ikinci satırda yer almaktadır. İlk iki katsayının toplamı finansal koşulların gevşek olduğu dönemde  
                                       faizin net etkisini göstermektedir. Parantez içindeki sayılar t istatistiğinin değerini, * yüzde 10’luk , ** yüzde 5’lik, 
                                       *** yüzde 1’lik anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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                                Tablo 2C: Banka Kredilerinin Toplam Yükümlülüklere Oranı 
   

 Tüm 
Firmalar 

Küçük 
Firmalar 

Orta Ölçekli 
Firmalar 

Büyük 
Firmalar 

PF -0.051*** -0.101*** -0.048*** 0.022** 
 (11.47) (12.27) (7.50) (2.50) 
PF*D 0.082*** 0.091*** 0.085*** 0.060*** 
 (12.08) (7.41) (8.65) (4.14) 
Teminat 0.102*** 0.105*** 0.081*** 0.129*** 
 (11.44) (6.90) (6.19) (6.18) 
Teminat*D -0.035*** -0.051*** -0.023* -0.036* 
 (3.93) (3.39) (1.75) (1.74) 
Reel Varlık 9.709*** 8.009*** 10.930*** 10.849*** 
 (50.32) (24.03) (37.10) (22.58) 
Reel Varlık*D -0.515*** -1.033*** -0.713*** -0.826** 
 (4.82) (3.68) (3.01) (2.47) 
Kârlılık -0.165*** -0.096*** -0.191*** -0.235*** 
 (21.50) (7.28) (16.31) (15.04) 
Kârlılık *D -0.018 -0.010 -0.034* -0.024 
 (1.54) (0.50) (1.95) (0.95) 
D 5.605*** 12.202*** 8.353** 13.617** 
 (3.24) (2.91) (2.17) (2.26) 
Sabit -119.081*** -84.463*** -138.959*** -156.279*** 
 (38.09) (16.91) (28.77) (17.99) 
Gözlem Sayısı 51197 18713 22707 9777 
Firma Sayısı 5655 2297 2439 919 
R-squared 0.09 0.07 0.11 0.10 

 
                                              Veriler 1996-2008 dönemini kapsamaktadır. Değişkenlerin Tanımı-Teminat: Firmanın maddi duran varlıklarının  
                                               toplam varlıklarına oranı, İkame:Kısa vadeli banka kredilerinin toplam varlıklara oranı, Reel Varlık: Firma  
                                               reel  varlıklarının logaritması, Kârlılık: Dönem kârının toplam varlıklara oranı, PF: Para politikası faiz oranı. 
 
                                            *Tablonun ilk satırında finansal koşulların sıkı olduğu dönemlerde politika faiz oranının bağımlı değişken üzerindeki  
                                              etkisi rapor edilmektedir. Bu etkinin finansal koşulların gevşek olduğu dönemlerde sıkı döneme göre nasıl değiştiğini  
                                              gösteren katsayı ikinci satırda yer almaktadır. İlk iki katsayının toplamı finansal koşulların gevşek olduğu dönemde  
                                              faizin net etkisini göstermektedir Parantez içindeki sayılar t istatistiğinin değerini, * yüzde 10’luk , ** yüzde 5’lik, 
                                               *** yüzde 1’lik anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


