
TÜRK BANKACILIK
SEKTÖRÜNDE

SORUNLU KREDİLER

Arş. Gör. Gizem BAŞ
Prof. Dr. Mehmet KARA

Editör
Prof. Dr. Sadettin PAKSOY



 
 

TÜRK BANKACILIK 

SEKTÖRÜNDE SORUNLU 

KREDİLER 

 
 

 

 

 

 

Arş. Gör. Gizem BAŞ 

Prof. Dr. Mehmet KARA 

 

 

Editör: 

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2022 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

distributed or transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or 

mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, 

ehcept in the case of 

brief guotations embodied in critical reviews and certain other 

noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic 

Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2022© 

 

ISBN: 978-625-8323-48-1 

Cover Design: İbrahim KAYA 

July / 2022 

Ankara / Turkey 

Size = 14,8x21 cm 

 

 

 

 

 



i | TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bu kitap çalışmasının birinci ve ikinci bölümleri, Gizem BAŞ tarafından 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. 

Mehmet KARA danışmanlığında tamamlanan ve TÜBİTAK 2210-A Genel 

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında desteklenen Döviz Kuru ile 

Sorunlu Krediler İlişkisi: Türkiye Örneği başlıklı yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir.” 

 

 

 

 

 

 



TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLER | ii 

 

 

 

 

 

 



iii | TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLER 

 

 
 

ÖNSÖZ 

Sorunlu krediler, ülkelerdeki tanımı ve kapsamı farklılık 

gösterse de banka ile borçlu arasındaki geri ödeme anlaşmasının 

önemli şekilde bozularak tahsilatın gecikmesi ve zarar olasılığının 

ortaya çıkması şeklinde tanımlanabilmektedir.  

Sorunlu kredilerin artması hem bankacılık sektöründe hem de 

reel sektörde ve dolayısıyla ülke ekonomisinde çok ciddi sorunlara yol 

açabilmektedir. Geri ödenmeyen krediler, bankanın aktif-pasif 

durumunu bozarak likidite yapısında azalma meydana getirmektedir. 

Sorunlu kredilerdeki artış, bankaların sorunlu kredi için ayırdıkları 

karşılıkları artırarak bankalar kaynaklarını verimli ve karlı 

yatırımlarda kullanmasını engellemektedir. Gelirleri azalan bankalar 

sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanmakta, güvenirliliği ve 

saygınlığı zedelenmektedir. Bazen bu durum bankanın iflası ile 

sonuçlanabilmektedir. Tahsil edilemeyip sorunlu hale dönüşen 

krediler bankacılık sektörü kadar reel sektör için de büyük bir risk 

taşımaktadır. Sorunlu krediler bankacılık sektörünü, bankacılık 

sektörü işletmeleri, işletmeler de ülke ekonomisini olumsuz yönde 

tetiklemektedir. Sorunlu kredi miktarı artan bankalar yeni yatırım 

yapmak isteyen, istihdam artışını sağlamayı hedefleyen firmaların 

kredi taleplerini karşılayamamakta ve neticesinde de ülke 

ekonomisinde daralmaya neden olduğu görülmektedir.  

Ancak, ilgili literatür incelendiğinde, özellikle Türkiye için 

sorunlu kredileri ele alan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, söz konusu çalışma, ikincil veriler 

yardımıyla Türk bankacılık sektöründeki sorunlu kredilerin 

gelişimini, nedenlerini ve ekonomi üzerine etkilerini kapsamlı bir 

şekilde inceleyerek, literatüre önemli katkı sağlamaktadır. 

Bu kitabın yazarları meslektaşım sayın Prof. Dr. Mehmet 

KARA ve onun çalışma arkadaşı sayın Arş. Gör. Gizem BAŞ’a 

teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

Küresel finansal sistem, genel anlamıyla, finansal piyasalar ve 

finans aracılarından meydana gelmektedir. Tahvil ve bono piyasaları 

finansal piyasalarda yer alırken; bankalar, sigorta şirketleri ve sosyal 

güvenlik kuruluşları finansal aracıları oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 

bankalar, fon arz edenler ile fon talep edenler arasında aracılık hizmeti 

gören finansal kurum olarak kabul edilmektedir. Yani, bankalar, 

tasarruf fazlası olanlardan fon toplarken; tasarruf eksiği olanlara 

topladığı fonu kredi olarak aktarmaktadır. Bankalar, fon arz edenler 

ile fon talep edenler arasındaki, likiditeye aracılık, riske aracılık ve 

vadeye aracılık olmak üzere üç farklı aracılık faaliyetini yürütmektedir 

(Yüksel vd, 2004:3). Bu durumda, bankacılık sisteminin sağlıklı 

işlemesi hem finansal piyasalardaki hem de reel ekonomideki 

faaliyetlerin aksamadan yürütülmesinde önemli paya sahiptir. 

Bankaların en temel fonksiyonu olan finansal aracılık bu noktada ön 

plana çıkmaktadır. Bankaların ihtiyaç sahiplerine kredi sağlamasıyla 

birlikte, ülkedeki fon ihtiyacı karşılanmakta; ülkedeki yatırım ve 

üretim faaliyetleri olumlu yönde etkilenmektedir. Kredi faaliyetleri, 

atıl tasarrufların da değerlenmesine olanak sağlayarak sermaye 

birikiminin artmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle, ülke 

ekonomisinde durgunluk yaşandığı dönemlerde, tüketicilere ve 

firmalara sağlanan kredilerle, mal ve hizmet satın alınmasını finanse 

ederek, bireylerin refahının artmasının yanı sıra, ekonomideki ticari 

faaliyetler herhangi bir aksamaya uğramadan devam etmektedir.  

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için, banka aktiflerinin 

kalitesi bankacılık sisteminin sağlıklı işleyebilmesi açısından önem 

taşımaktadır. Bu noktada, en önemli aktif kalite göstergesi olarak 

sorunlu krediler karşımıza çıkmaktadır. Kredilerin sorunlu krediye 
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dönüşmesi, firmanın, kredi sözleşmesi ile belirlenen geri ödeme 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya getirememesi anlamına 

gelmektedir. Sorunlu kredilerin hızla artması ise, bankacılık 

sektörünün yanı sıra reel sektörü de olumsuz etkilemektedir. Sorunlu 

krediler, bankaların gelirini azalttığı için sektörün büyümesini de 

sınırlı hale getirmektedir. Bu durumda, bankacılık sektörüne olan 

güven azalmaktadır. Ekonomideki karar birimlerinin üretim, tüketim 

ve yatırım kararları olumsuz yönde etkilenmektedir. Türkiye gibi 

bankacılığın finansal sistemdeki yerinin oldukça önemli olduğu 

ülkelerde, sorunlu kredilerdeki artış, ekonomik durgunlukla 

sonuçlanmaktadır. 

2000’li yıllardan sonra Türk bankacılık sektöründe sorunlu 

kredilerinin artış nedenlerine baktığımızda, ekonomik büyümenin 

yavaşlaması, işsizliğin ve faiz oranların artması, kur şoku gibi 

makroekonomik faktörlerin etkisinin önemli olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan, hızlı büyüme dönemlerinde aşırı iyimserlikle verilen 

özensiz krediler, popülist önceliklerle kredi standartlarının 

gevşetilmesi ve risklerin iyi değerlendirilememesi gibi nedenlerle 

gelişigüzel verilen krediler, ekonomide işlerin kötü gittiği düşük 

konjonktür dönemlerinde sorunlu kredileri daha da artırabilmektedir.  

Öyle ki, 2000’li yıllar sonrası Türk bankacılık sektöründeki 

sorunlu kredi oranını kronolojik olarak incelediğimizde, 2001 yılında 

yaşanan krizin etkisiyle, sorunlu kredi oranı %23 seviyesini geçmiş, 

söz konusu oran, 2007 yılında ABD’de başlayan Mortgage Krizi 

sonrası 2009 yılında tekrar %5 seviyelerinin üzerine çıkmıştır. Son 

olarak, 2018 yılı Ağustos ayında yaşanan kur şoku ile beraber, 2001-

2002 ve 2008-2009 krizlerinden sonra ekonomi ilk kez bu kadar 

daralmış, başta reel sektör olmak üzere ekonominin tüm aktörleri 
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yaşanan gelişmelerden etkilenmiştir (Ateş ve Köse, 2021: 156). 

Ağustos 2018'de yaşanan kur şoku sonrasında firmaların borç 

yükünde ani bir artış meydana gelmiştir. Nakit sıkıntısı çeken firmalar, 

bankalara olan borçlarını ödeyemeyince Sorunlu krediler artmaya 

başlamıştır. Söz konusu kur şokunun etkisiyle 2019 yılında Türk 

Bankacılık Sektörü Sorunlu krediler rakamı 151 milyar TL’ye, 

Sorunlu krediler oranı ise %5,37’ye ulaşmıştır (BDDK, 2022a: 14). 

Bu çalışmada, sorunlu krediler konusunun temel ayrımları 

üzerinde yapılan teorik ve ampirik değerlendirmelerin ilgili literatür 

incelemesi yoluyla kavramsallaştırılması, Türkiye’de sorunlu 

kredilerin gelişiminin incelenmesi ve sorunlu kredilerinin etkilerinin 

analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kitap çalışması 4 ana 

bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, kredi ile ilgili kavramsal 

çerçeve ve bankacılıkta kredi riski açıklanmakta; ikinci bölümde 

Sorunlu Kredilerin kapsamı, nedenleri ve sorunlu kredilerin yönetimi 

anlatılmakta, üçüncü bölümde sorunlu kredilerle ilgili teorik ve 

ampirik literatür araştırma sonuçlarına yer verilmekte, dördüncü ve 

son bölümde ise Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin 

gelişimi ve sorunlu kredilerin hem bankacılık sektörüne olan hem de 

reel sektöre olan etkileri değerlendirilmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KREDİ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE 

BANKACILIKTA KREDİ RİSKİ 

 

Bu bölümde, banka kredi ile ilgili temel bazı kavramlar ve 

bankacılıkta kredi riski konuları ele alınacaktır.  

1.1. Kredi ile İlgili Kavramsal Çerçeve 

1.1.1. Kredinin Tanımı 

Kredi genel anlamda (günlük dilde) güven, saygınlık ve itibar 

olarak tanımlanmaktadır (Özden, 2010: 3). Ekonomi literatüründe ise, 

kredi, en geniş tanımıyla, sözleşmeye dayalı bir anlaşma olarak ifade 

edilmektedir. Anlaşmayla birlikte mal, hizmet veya satın alma 

gücünün belirli bir sürenin sonunda geri ödenmesi de vaat 

edilmektedir (Balkaş, 2004: 4; Erdoğan, 2005: 1). Yani, söz konusu 

mal, hizmet ya da satın alma gücünün bugünkü değeri üzerinden 

gelecekte bedel ödemek garanti edilmektedir ya da söz verilerek 

ödünç alınmaktadır (Prather, 1948: 270). Bu durumda bankacılık 

sektörü kredilerinde, krediye konu alan kaynaklar finansal olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yani, bankacılık sektörü kredileri, gerçek veya 

tüzel kişilere nakit, mal, kefalet, teminat vb. parasal değeri olan bir 

varlık şeklinde bankalar tarafından verilmektedir. Verilen kredilerde, 

önemli olan, belirli bir süre içerisinde geri alınmak şartının bulunması 

veya geri ödeneceğinin garantisinin verilmesidir (Yıldırım, 2007: 4).  

5411 sayılı Bankalar Kanunu’nun, 48. Maddesinde bankacılık 

sektörü kredilerinin tanımı oldukça detaylı bir şekilde belirtilmiştir; 

• Bankalarca verilen nakdî krediler,  
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• Teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, 

kabul gibi gayri nakdi krediler ve bu niteliğe haiz taahhütler,  

• Satın alınan ve benzeri sermaye piyasası araçları,  

• Tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve 

surette verilen ödünçler,  

• Varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar,  

• Vadesi geçmiş nakdi krediler,  

• Tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler,  

• Gayri nakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri,  

• Ters repo işlemlerinden alacaklar,  

• Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer 

sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler,  

• Ortaklık payları,  

• Kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama 

yöntemiyle sağladığı finansmanlar ve  

• Katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet 

bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı 

yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal 

kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar 

veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar kanun 

uygulaması bakımından kredi sayılmaktadır. 

Kısacası, ilgili kanun, bir müşteriye sağlanan her türlü 

finansmanı bankacılık sektörü kredisi olarak tanımlamaktadır.  

1.1.2. Kredinin Unsurları 

Bankacılıkta krediler; zaman, risk, güven ve gelir unsurları 

üzerine inşa edilmektedir. Zaman unsuru, verilen nakdî veya gayrı 

nakdî kredilerin vadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir 

deyişle, bankanın krediyi verdiği tarihle kredinin bankaya geri 
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ödendiği tarih arasındaki süredir. Bu bağlamda, kredilerin zaman 

unsuruna bağlı olarak kredi riski de değişmekte ve kredinin geri 

ödenme süresi uzadıkça geleceğin belirsizliğinden dolayı risk de 

artmaktadır (Tokel, 2004: 9). Riskin artması ise krediyi veren taraf için 

getirinin artması anlamına gelirken; diğer taraf için maliyeti 

arttırmaktadır (Aydın, 2006: 130). 

Risk unsuru, genel olarak, iş veya hizmet konusunda 

yükümlülüğün zamanında ya da tam olarak yerine getirilmemesi 

olarak tanımlanmaktadır. Bankacılık sektöründe risk unsuru ise 

borcun yani kredinin ödenmemesi durumu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sebeple, bankacılık sektörü kredilerinde risk, kredinin 

açıldığı andan itibaren ortaya çıkmaktadır (AB Danışmanlık ve 

Yatırım Hizmetleri A.Ş., 2000: 70-71). Diğer bir deyişle, kredilerde 

risk unsuru; alınan borcun geri ödenmesine engel olabilecek 

durumların hepsini kapsamaktadır. Risk, kredilerin temel bir unsuru 

olduğu için, bankalar çeşitli önlemler almaktadırlar. Bankalar, kredi 

talep eden tarafın risk derecesine göre, olası kayıplarını telafi 

edebilmek amacıyla, ipotek, kefalet, ticari işletme rehini, kambiyo 

senedi vb. teminat olarak istemektedirler (Yılmaz, 2011: 9-10). 

Bankacılık sektörü kredilerinde en çok meydana gelen risk faktörleri; 

geri ödeyememe riski, firmadaki, sektördeki ve ekonomideki 

belirsizlikler ile doğal afetler olarak bilinmektedir (Sevilengül, 1993: 

5). 

Bankacılık sektörü kredilerinin işleyişinde güven unsurunun 

oluşması önem taşımaktadır. Bankalar kullandırdıkları kredilerin 

vadesinde tahsil edilmesini; yani, kredinin tahsilatında sorun 

yaşamamayı istemektedirler. Bu sebeple, kredi verirlerken arada 

güven unsurunun bulunmasına dikkat etmektedirler. Banka 
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tarafından, krediyi talep eden tarafla ilgili gerekli araştırma ve 

incelemelerin yapılıp, bankanın uygun görmesi halinde, kredi 

verilebilmektedir. Ayrıca, güven unsuru, banka tarafından kredi 

verilirken teminat istenip istenmemesi hususunda belirleyici bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Yılmaz, 2011: 9; Delikanlı, 2010: 9). 

Bankacılık sektöründe kredi karşılığında istenecek teminat 

oldukça önemlidir. Kredi riski de göz önünde bulundurularak, 

borçlunun borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre 

yerine getirmemesi durumuna karşı, banka, borçludan teminat 

göstermesini istemektedir. Teminat türü, kredinin vadesi veya banka 

ile borçlu arasındaki güven unsuruna bağlı olarak değişebilmektedir.  

Kredide yer alan taraflar incelendiğinde ise, iki taraf olduğu 

görülmektedir; bunlar, krediyi alan, yani borçlu taraf ve krediyi veren, 

yani alacaklı olan taraftır. Bankacılık sektörü kredilerinde alacaklı 

olan taraf bankalardır. 

Son olarak, kredi unsurlarından gelir unsuru yer almaktadır. 

Bankaların bilançosunda yer alan varlık kaleminin büyük 

çoğunluğunu krediler oluşturmaktadır. Bu sebeple, bankaların, 

faaliyetlerini yürütebilmesi için verdikleri kredilerden mutlaka bir 

gelir elde etmesi gerekmektedir. Bankaların, faiz ve komisyon olmak 

üzere iki şekilde de gelir elde etmeleri mümkündür.  

1.1.3. Kredinin İşlevleri 

Krediler, ülke ekonomisinde, finans ve sermaye piyasalarının 

yanı sıra reel piyasaları da etkilemektedir. Yani, kredilerde meydana 

gelen bir gelişme sadece bir kesimi değil, aynı zamanda tüm ekonomik 

ve ticari faaliyet alanlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda, kredilerin üç 

temel işlevi bulunmaktadır. 



TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLER | 14 

 

• Ekonomik İşlevi: Bankaların en temel fonksiyonu olan mali 

aracılık bu noktada ön plana çıkmaktadır. Bankalar, tasarruf fazlası 

olanlardan fon toplarken; tasarruf eksiği olanlara topladığı fonu kredi 

olarak aktarmaktadır. En önemlisi, bankaların ihtiyaç sahiplerine 

sağladığı kredilerle, ülkedeki fon ihtiyacı karşılanmaktadır. 

Dolayısıyla, ülkedeki yatırım ve üretim faaliyetleri hızla artmaktadır. 

Kredi faaliyetleri, atıl tasarrufların da değerlenmesine olanak 

sağlayarak sermaye birikiminin artmasına yardımcı olmaktadır 

(Erdem, 2010: 49-50). Ayrıca, bankalar, çeşitli analizler yaparak, en 

yüksek katkıyı sağlayacak ve kredi yükümlülüklerini aksatmayacak 

müşterilere kredi vererek, kredi sisteminin etkin çalışmasını 

sağlamaktadır (Arslan ve Yapraklı, 2008: 88-103). Sonuç olarak, 

bankalar, vermiş oldukları kredilerle, ülkenin hem istihdam düzeyini 

hem de milli gelir düzeyini arttırmaktadır. 

• Tüketim İşlevi: İktisadi karar birimlerine, tüketicilere ve 

firmalara, sağlanan kredilerle, ekonomideki ticari faaliyetler herhangi 

bir aksamaya uğramadan devam etmektedir. Özellikle, ülke 

ekonomisinde durgunluk yaşandığı dönemlerde, bankaların sağladığı 

krediler, mal ve hizmet satın alınmasını finanse ederek, bireylerin 

refahı arttırmaktadır (Yılmaz, 2011: 6-7). Artan tüketim 

harcamalarıyla birlikte, piyasalar canlanmakta, üretim düzeyi de 

artmaktadır (Çopur ve Terzioğlu, 2000). Durgunluk dönemlerinde 

talebin artmasına yardımcı olmasının yanı sıra, firmaların mali 

durumunu da iyileştirmektedir. Yani, durgunluğun firmalar üzerinde 

sebep olduğu olumsuz etkiler, krediler sayesinde, 

düzeltilebilmektedir. 

• Kaldıraç İşlevi: Sürdürülebilir bir büyüme hedefleyen 

firmalar, sermaye birikimleri her zaman yeterli miktarda olmadığı 
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için, bu konuda sıklıkla desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Kredilerin, 

firmalar tarafından işletme sermayesinin arttırılması amacıyla 

kullanılması kaldıraç etkisi yaratmaktadır. Bu durumda, alınan kredi 

miktarının artması halinde, kaldıracın etkisi de aynı şekilde 

artmaktadır (Tevfik, 2010: 188). 

1.1.4. Kredi Türlerinin Sınıflandırılması 

Kredi türlerinin sınıflandırılması çeşitli açılardan 

yapılabilmektedir. Fakat bu sınıflandırmada net sınırlar 

bulunmamakta, birden fazla gruba dahil edilebilmektedir. Literatürde 

kredi türlerini sınıflandırmada yaygın olarak; nitelik açısından, vade 

açısından, veriliş amacı açısından, teminat açısından ve iş konusu 

açısından yapıldığı görülmektedir (Arabacı ve Yücel, 2020: 198-199); 

1.1.4.1. Kredilerin Nitelik Açısından Sınıflandırılması 

Kredilerin nitelik açısından sınıflandırılması nakdi krediler ve 

gayri nakdi krediler olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. İlk olarak 

nakdi krediler, faiz veya komisyon karşılığında ödünç olarak para 

verilmesi olarak ifade edilir. İkincisi ise gayri nakdi kredilerdir. Bu tür 

kredilere teminat mektubu, ithal garantisi, aval ve kabul kredisini 

örnek verilebilir.  

1.1.4.2. Kredilerin Vade Açısından Sınıflandırılması  

Kredilerin vade açısından sınıflandırılması kısa vadeli, orta 

vadeli ve uzun vadeli şekilde yapılmaktadır. Kısa vadeli krediler, 

vadesiz ve 2 yıla kadar vadeli krediler olarak tanımlanmaktadır. Orta 

vadeli krediler ise vadeleri 2 ile 5 yıl arasında olan kredilerdir. Son 

olarak da uzun vadeli krediler ise 5 yıldan daha uzun vadeli krediler 

olarak tanımlanmaktadır. 
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1.1.4.3. Kredilerin Veriliş Amacı Açısından 

Sınıflandırılması  

Kredilerin veriliş amacı açısından sınıflandırılması 3 şekilde 

yapılmaktadır. Birincisi, yatırım kredileridir. Bu tür krediler 

işletmelere, bina ve tesislerinin yapımı için açılır. İkincisi ise donatım 

(teçhizat) kredileridir. İşletmelere ait bina ve tesislerin genişletilmesi, 

yenilenmesi, modernizasyonu, makine ve teçhizat sağlanması için 

genellikle orta vadeli olarak açılan kredi türleridir. Üçüncüsü ise, 

işletme kredilerdir. Bu krediler işletmelerin üretim faaliyetlerine 

finans sağlamak, döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamak için kısa veya 

orta vadeli olarak açılan kredilerdir. 

1.1.4.4. Kredilerin Teminat Açısından 

Sınıflandırılması  

Bu tarz krediler teminatsız, teminatlı ve maddi teminatlı olmak 

üzere üç şekilde verilmiştir. Teminatsız krediler, sadece kredi 

müşterisinin imzasına güvenilerek, başka bir teminat alınmaksızın 

açılan krediler iken; teminatlı krediler ise kredi müşterisinin imzası ile 

birlikte, en az bir güvenilir imzaya daha dayanılarak açılan kredilerdir. 

Son olarak maddi teminatlı krediler de bankaca kabul edilebilme 

şartlarını taşıyan maddi değerlerin rehnedilmesi karşılığında 

müşteriye kullandırılan kredilerdir.   

1.1.4.5. Kredilerin İş Konusu Açısından 

Sınıflandırılması 

Kredilerin iş konusu açısından sınıflandırılması birçok şekilde 

yapılmaktadır. Bu kredileri aşağıdaki şekilde özetlenmektedir; 

• Ticari Krediler: Ticaretle uğraşan kişilere verilen 

kredilerdir.  
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• Sanayici Kredileri: Sanayi sektöründe faaliyet gösteren 

firmalara verilen kredilerdir.  

• İhracat Kredileri: İhracat faaliyetlerini finanse etmek 

amacıyla kullandırılan kredilerdir.  

• Konut Kredileri: Konut edinme amacıyla verilen bir kredi 

türüdür.  

• Bireysel Krediler: Bireylerin herhangi bir ticari faaliyete 

konu olmayan ihtiyaçlarına yönelik kullandırılan 

kredilerdir.  

• Taşıt kredileri: Taşıt edindirme amacıyla kullandırılan 

kredilerdir.  

• Esnaf Kredileri: Kimi banka uygulamalarında esnaf 

kredileri ayrı bir tür olarak sınıflandırılmaktadır.  

• Zirai Krediler: Bazı bankaların çiftçilere yönelik özel 

teminatlı ve faiz oranlı kredi uygulamaları bulunmaktadır.  

1.2. Bankacılıkta Kredi Riski 

Kredi riski, ekonomik aktivitenin her safhasında değişik 

formlarda karşılaşılabilecek bir risktir. Karşı tarafın gelecekte yerine 

getirmeyi vaat veya taahhüt ettiği maddi veya mali bir değere karşılık 

maddi, mali veya itibari bir değeri ödünç veren veya bir hizmet gören 

herkes az veya çok yönetmek zorunda olduğu bir kredi riskiyle karşı 

karşıyadır. Emeğinin karşılığını, çalıştıktan sonra almayı kabul eden 

işçi, veresiye mal veya hizmet satan esnaf, tasarrufunu banka mevduat 

hesabında değerlendiren ev hanımı veya atıl fonlarını günlük repo 

işlemlerinde değerlendiren bir şirket, kredi kullandırma gibi bir niyet 

olmasa bile, işin doğası gereği az veya çok kredi riski üstlenen 

ekonomik birimlere örnektir (Altıntaş, 2012: 1). 
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Bankacılıkta kredi riski ise en genel anlamıyla, müşterinin kredi 

sözleşmesi ile belirlenen geri ödeme yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi veya getirememesi olarak ifade edilmektedir. Bankaların 

İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik’te ise “Kredi müşterisinin yapılan 

sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya 

tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı bankanın maruz 

kalabileceği zarar olasılığıdır” olarak tanımlanmaktadır (1 Kasım 

2006 tarihli 26333 sayılı Resmî Gazete; Şit, 2010: 54). 

 En önemlisi, kredi riski sadece karşı tarafın yükümlülüğünü 

yerine getirmemesi ya da getirememesi olarak görülmemektedir. 

Yani, kredi riski yalnızca bankanın kullandırdığı krediden ortaya 

çıkmamaktadır. Müşterinin kredi ödeyebilme gücünü kaybetmesi, 

yüksek limitli kredi tahsisi, alınan teminatların değerini yitirmesi ve 

ekonomik faktörler de kredi riski olarak değerlendirilmektedir 

(Bhargava, 2000: 8).  

Kredi riski iki şekilde sınıflandırılır. İlki başlangıçta oluşan 

kredi riskidir. Bu tür riski, iyi bir risk yönetimi yaparak başlangıçta 

oluşabilecek kredi riskini minimum düzeylere indirilmesine olanak 

sağlar. Müşteriyi iyice araştırarak güvenirliliğini test etmek, krediye 

teminat olarak gösterdiği belgelerin doğruluğunu kontrol etmek ve 

yeterli istihbarat oluşturarak riski minimum düzeylere indirebiliriz. 

İkinci olarak da sonradan oluşan kredi riski gösterilir. Bu riske kredide 

yaşanan aksaklıklar ya da bir bölümünün yahut tümünün ödenmemesi, 

kredinin vade yapısının yenilenmesi veya uzatılması ile kredinin 

kanuni açıdan takibe düşmesi örnek verilir. 

Son olarak kredi riskinin nedenlerine değinecek olursak; daha 

öncede ifade edildiği gibi kredi risk olasılığı mevcut ülke ekonomik 

şartları yüzünden oluşabileceği gibi kredi borçlusuna ait olumsuz 
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sebeplerden kaynaklı da ortaya çıkabilir. Mevcut piyasa şartlarındaki 

olumsuzluklar sebebiyle bankalar sabit faizi olmayan krediler 

dışındaki diğer kredi türlerine serbest koşullarda faiz artışı 

gerçekleştirebilme imkanına sahiptir. Kredi kullanan müşteriler, 

piyasada yaşanan olumsuzluklar sebebiyle mevcut gelir durumları 

kötüye doğru gidince kredilerini ödeyememe riskiyle karşı karşıya 

gelebiliyorlar. Bankacılık sektöründeki kredi riskinin nedenleri olarak 

(Sakar, 2019: 30); 

• Düşük kredi standartları,  

• Verimsiz portföy risk yönetimi, 

• Müşterinin kredi itibarının bozulması,  

• Piyasa koşullarında dalgalanmalar yaşanması, 

• Beklenmedik faiz artışları ve 

• Bankaların teminatlarında düşüş yaşanması söylenebilir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

SORUNLU KREDİLER 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde sorunlu krediler konusu ele 

alınmış olup, bu kapsamda sorunlu kredilerin tanımı, kapsamı, 

nedenleri ve sorunlu kredilerin yönetimi incelenmiştir.  

2.1. Sorunlu Kredilerin Tanımı 

Ülkeler, sorunlu kredileri, farklı kriterleri esas alarak 

tanımlamaktadır. Bazı ülkeler için, anlaşmada yer alan ödeme 

vadesinin birkaç gün gecikmesi durumunda, kredi, sorunlu krediye 

dönüşmektedir. Bazı ülkelerde ise müşterinin içinde bulunduğu 

finansal durumun, gelecekteki ödemelerini gerçekleştiremeyeceğini 

göstermesi, krediyi sorunlu hale getirmektedir (Bloem ve Gorter, 

2002: 6). 

Banka ile borçlu arasında meydana gelebilecek üç durum 

bulunmaktadır: 

• Borçlunun borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve 

usulüne göre yerine getirmesi, yani kredinin anlaşma 

şartlarına uygun bir şekilde tahsil edilmesi, 

• Kredi anlaşmasında ve geri ödeme planında hem borçlunun 

hem de alacaklının, yani bankanın memnun olacağı şekilde 

yeniden bir düzenleme yapılması, 

• Borçlunun borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve 

usulüne göre yerine getirememesi sonucunda kredinin tahsil 

edilememesi ve kredinin sorunlu krediye dönüşmesidir 

(Bekçioğlu, 1986: 45-46). 
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Türkiye’de sorunlu krediler, bankanın yaptığı istihbarat 

neticesinde, gerçek ya da tüzel kişilere; iç kuralları, yasaları ve 

kaynaklarını da göz önünde tutarak verdiği para, garanti, kefaletin yer 

aldığı, banka ile borçlu arasında gerçekleştirilen geri ödeme 

anlaşmasının önemli şekilde bozularak kredinin tahsilatın gecikmesi 

ve zarar olasılığının ortaya çıkması olarak ifade edilmektedir (Aktaş, 

2000: 15).  

Bir kredinin sorunlu kredi olması için, kredi ödemesinin makul 

bir süre içerisinde gecikmiş olması gerekmektedir. Örneğin, bireysel 

kredilerde bir taksitin gecikmesi veya ticari kredilerde anaparanın 

vadesinden itibaren 30 gün gecikmesi durumunda bu krediler sorunlu 

krediler grubuna dahil edilmemektedir. Yani, krediler, bir anda 

sorunlu krediye dönüşmezler; belirli bir sürenin ardından bu gruba 

dahil edilmektedir. Bu noktada önemli olan, banka ve borçlu 

arasındaki geri ödeme anlaşmasının önemli bir şekilde bozulmuş 

olmasıdır. 

Tahsilatın veya anlaşmanın bozulmasındaki önem derecesinde, 

verilen kredinin türü, anlaşmanın gecikme süresi, firmanın birden 

fazla onaylı kredisinde aynı anda veya birinde gecikme olması gibi 

kriterler ön plana çıkmaktadır. Ticari kredilerde ise anaparanın geri 

ödenmesi gereken vade tarihinden itibaren 90 gün içinde ödenmemesi, 

krediyi sorunlu krediye dönüştürmektedir (Selimler, 2015).  

Bankacılık sektörü kredilerinde, kredinin sorunlu krediye 

dönüşme riski her zaman vardır. Krediler sorunlu krediye 

dönüştüğünde ise, bankacılık sektörünün etkinliğini azaltmaktadır 

(Allan Wu, 2002: 50). Bu sebeple, sorunlu krediler, bankacılık 

politikalarının başarısızlığının bir göstergesi olarak ifade 

edilmektedir. Bankalar, sorunlu kredi miktarı arttıkça hem likidite 
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hem de zarar etme problemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Sorunlu 

krediler, bankaların geri ödenmeyen krediler için ayırdığı kredi kayıp 

karşılıklarını arttırmaktadır. Ayrıca, sorunlu kredilerin en kısa sürede 

tahsil edilebilmesi için, bankanın krediyi yakından takip etmesi 

gerekmektedir. Sonuç olarak, sorunlu krediler, bankaların 

maliyetlerini de önemli ölçüde artırmaktadır.  

2.2. Sorunlu Kredilerin Kapsamı 

Bu bölümde, sorunlu krediler ve bu kredilere ayrılacak 

karşılıkları belirleyen 5411 sayılı Bankacılık Kanuna ilişkin 

düzenlemelerde yer alan 22.06.2016 tarihli 29750 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin 

Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslarla İlgili Yönetmelik 

incelenmiştir.  

İlgili yönetmelikte, bankaların, kredilerini izledikleri hesapların 

hangi esaslara uygun olarak sınıflandırılması gerektiği belirlenmiştir. 

Sorunlu kredilerin kapsamının anlaşılabilmesi için, öncelikle, 

kredilerin sınıflandırılmasını incelemek gerekmektedir. Yönetmeliğe 

göre bankaların vermiş olduğu krediler, standart nitelikli krediler, 

yakın izlemedeki krediler, tahsil imkânı sınırlı krediler, tahsili şüpheli 

krediler ve zarar niteliğindeki krediler olmak üzere 5 gruba 

ayrılmaktadır. 

Standart nitelikli krediler, anapara ve faiz ödemelerinin, kredi 

anlaşmasında belirlenen normal süresi içerisinde yapıldığı veya 

ödemelerde otuz günden fazla bir gecikmenin olmadığı kredilerdir. 

Aynı zamanda, bu grupta yer alan kredilerde gelecekte de geri ödeme 

sorunları beklenmemektedir. Kredi, herhangi bir teminata ihtiyaç 

duyulmadan, tahsil edilebilecek durumdadır.  
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Yakın izlemedeki kredilerde, borçlunun kredi riskinin artması 

halinde, bu sınıfa dahil edilmektedir. Yani, borçluya ilişkin olumsuz 

gelişmelerin meydana gelmesi durumunda, kredi ödeme gücünün 

azaldığı gözlemlenmekte ya da bunun gerçekleşeceği tahmin 

edilmektedir. Ayrıca, kredinin geri ödemesinin tamamen teminata 

bağlı olduğu durumlarda, teminat değerinin geri ödeme tutarının altına 

düşmesi, kredinin, yakın izlemeye alınmasına neden olmaktadır.  Son 

olarak, anapara ve/veya faizin ödemesinin, vade tarihini otuz günden 

fazla ancak doksan günden az olacak şekilde geciktiği krediler bu 

sınıfta yer almaktadır. 

Tahsil imkânı sınırlı krediler, işletme sermayesi finansmanı, 

ilave likidite yaratmada sıkıntılar yaşanması gibi borçluya ilişkin 

olumsuz gelişmeler sebebiyle anapara ve/veya faizin geri ödemesinin, 

vadeden itibaren doksan günden fazla gecikeceğine kanaat getirilen 

kredilerdir. Teminat değerinin veya borçlunun öz kaynak tutarının, 

borcun vadesinde ödenmesini karşılayamayacağının tespiti halinde, 

kredi, tahsil imkânı sınırlı krediler kapsamına girmektedir. Aynı 

zamanda, anapara ve/veya faizin tahsili, vadesinden itibaren doksan 

günden fazla ancak yüz seksen günü geçmeyecek şekilde gecikmesi 

gerekmektedir. 

Anapara ve/veya faizin kredi sözleşmesinde yer alan hususlar 

çerçevesinde geri ödemesinin yapılamayacağı muhtemel olan krediler, 

tahsili şüpheli kredilerdir. Borçlunun kredi riskinin önemli ölçüde 

arttığı, ancak, yeni finansman bulunması veya sermaye artırımı gibi 

gelişmelerin meydana gelmesiyle kredi henüz zarar niteliği 

taşımamaktadır. Anapara ve/veya faizin geri ödemesi, vade tarihinden 

itibaren yüz seksen günden fazla ancak bir yıldan az geciktiği 

kredilerdir. 
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Zarar niteliğindeki krediler, vadesi gelen ve ödenmesi gereken 

alacak tutarlarının tamamının bir yılı aşacak bir sürede tahsilinin 

sağlanamayacağına kanaat getirilen kredilerdir. Banka tarafından 

kredinin tahsil edilebilmesi beklenmemektedir. Ancak, toplam tutarın 

bir kısmının tahsil edilebileceği öngörülmektedir. Zarar niteliğindeki 

kredilerde, anapara ve/veya faizin tahsili, vade tarihinden itibaren bir 

yıldan fazla gecikmiştir.  

Bankacılık literatürü ve uygulamasında, sorunlu krediler 

kavramı aynı zamanda donuk alacaklar, idari Sorunlu krediler, tasfiye 

olunacak alacaklar gibi tanımlarla da belirtilmektedir (Selimler, 2006: 

11). 

 İlgili yönetmelikte, kredi sınıflandırmasında yer alan, tahsil 

imkânı sınırlı krediler, tahsili şüpheli krediler ve zarar niteliğindeki 

krediler, donuk alacak yani sorunlu kredi olarak ifade edilmiştir. 

2.3. Sorunlu Kredilerin Nedenleri 

Kredilerin sorunlu krediye dönüşmesinde birçok etken 

bulunmaktadır. Genellikle, krediler, tek bir etken yerine, birden çok 

etkenin bir araya gelmesi sonucu sorunlu hale gelmektedir. Bu 

bağlamda, söz konusu etkenlerin zamanında belirlenmesi ve gerekli 

önlemlerin alınması oldukça önemlidir. 

Finans piyasasındaki küresel konjonktür incelendiğinde, 

özellikle son zamanlarda, kredilerin geri ödenmesi konusunda 

başarısız olan firma sayısı gittikçe artmaktadır. Bu başarısızlığın 

sebebi olarak ise ülke ekonomilerindeki durgunluk, faiz oranlarının 

oldukça yüksek olması, enflasyon hedeflemesi stratejisi çerçevesinde 

uygulanan sıkı para ve kredi politikaları gösterilmektedir (Akman, 

2012: 35). Çalışmada, kredileri sorunlu krediye dönüştüren sebepler 
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firma kaynaklı, çevresel ve bankacılık sektöründen kaynaklanan 

sebepler olarak ele alınmıştır. 

2.3.1. Firma Kaynaklı Nedenler 

Kredilerin geri ödeme planının başarısız olması yeni kurulan 

firmalarda daha çok gözlemlenmektedir. Yeni kurulan firmaların 

piyasada deneyimi diğer firmalara kıyasla daha az olduğundan dolayı 

da kredi bulmakta zorlanmaktadır. Küçük ölçekli firmalar da bazı 

açılardan kredi bulmakta sıkıntı yaşamaktadır. Küçük ölçekli firmalar, 

büyük firmalarla kıyaslandığında, daha fazla risk taşıdığı için, kredi 

sözleşmelerinde bazı olumsuz koşullar ve sınırlamalar bulunmaktadır. 

Bu bağlamda, küçük ölçekli firmaların temin ettikleri kredilerin faizi 

de yüksek olmaktadır (Aktaş, 1997: 9). 

Firmanın yönetimi, üretilen mal ve hizmetlerin kalitesi, 

pazarlama koşulları ya da kontrol sisteminin yol açtığı olumsuz 

koşullar, temin edilen krediyi sorunlu hale getirebilmektedir. Bu 

bağlamda, sorunlu kredilerin firma kaynaklı nedenleri dört başlık 

altında incelenmiş olup, bunlar; firma yönetimindeki yetersizlikler, 

üretilen ürünlerin niteliği, pazarlama koşulları ve kontrol sistemlerinin 

oluşturulamamasıdır. 

• Firma Yönetimindeki Yetersizlikler: Firmaların yürüttüğü 

ticari faaliyetlerin ve banka ile olan ilişkilerin başarılı olmasında firma 

yönetiminin rolü oldukça fazladır. Bu bağlamda, yöneticilerin yeterli 

donanıma sahip olması ve firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

planlama yapmaları gerekmektedir. Diğer bir taraftan, düşük bilgi 

düzeyi, tecrübe eksikliği veya zayıf uzmanlık becerisi, firma 

yönetiminin yetersiz olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, yöneticilerin 

sorumsuzluğu veya kötü niyetli davranmaları da firma yönetimini 

yetersiz kılmaktadır. Yönetiminin yetersiz olması durumunda da, 
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yapılan planlamalar eksik kalmaktadır. Sonuç olarak, firmaların, 

yürüttüğü faaliyetleri belirli bir sistem içerisinde yapmaları 

gerekmektedir. Belli bir amacı olmayan ve eksik planlama yapan 

firmalar, iş hayatındaki fırsatları değerlendirememektedir (Seval, 

2000: 2). Ayrıca, firmalar, faaliyetlerini sürdürürken, gelecekteki 

zarar veya kayıplara karşı önlem alabilmek için de plan yapmaları 

gerekmektedir. Bu konuda yeterli donanıma sahip firmalar, olası 

riskleri tahmin edip önlem almak konusunda daha başarılıdır 

(Taşpınar, 2010: 63). 

• Üretilen Ürünün Niteliği: Firmanın ürettiği ürünler, elde 

edilen kar miktarını önemli ölçüde etkilemektedir. Yani, nitelikli ürün 

üretildiğinde, firma faaliyetlerinden de daha fazla kar elde 

edilmektedir. Ayrıca, maliyetlerde artış olması durumunda da firma 

karlılığı olumsuz etkilenecektir. Üretilen ürün kalitesinin bozulması, 

üretimde kullanılan hammadde veya enerji temin ederken 

yaşanabilecek güçlükler, iş gücünün kaliteli olmaması gibi nedenler, 

üretim maliyetlerini arttırmaktadır. Bu durumda, firmanın üretim 

hacmi de olumsuz etkilenmektedir. Diğer taraftan, tüketicilerin 

tüketim tercihlerinin değişmesi veya teknolojide meydana gelen 

yenilikler vb. etkenler de üretilen ürünün niteliğini etkilemektedir. 

Firma üretiminin ve ürettiği ürünün niteliğinin olumsuz etkilenmesi 

ise firma karlılığını ve dolayısıyla da firmanın borç ödeme kapasitesini 

etkilemektedir (Seval, 2000: 3). 

• Pazarlama Koşulları: Kredilerin sorunlu hale dönüşmesinin 

nedenlerinden biri de firmaların pazarlama koşullarının yetersiz 

olmasıdır. Pazarlama koşullarının iyileştirilip, politikaların etkin bir 

şekilde yürütülebilmesi için, ürün fiyatlarının belirlenmesi, doğru 

dağıtım kanalları ve reklam kampanyalarının seçilmesi oldukça 
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önemlidir. Bu politikalarda olumsuz gelişmelerin meydana gelmesi 

durumunda, üretilen ürünün piyasadaki payı da azalmaktadır. Yani, 

yetersiz politikalar uygulanması sonucunda satışların azalmasından 

dolayı, firma, tek veya az sayıda müşteriye bağlı hale gelmektedir. 

Firmanın hem satış miktarı azalmaktadır hem de elde ettiği kar 

azalmaktadır.  Bu durumda, firmanın, karşılaştığı risklerin üstesinden 

gelmesi zorlaşmaktadır. Etkin pazarlama koşullarına sahip olmayan 

firmalar, pazardaki paylarını kaybetmelerinin yanı sıra, borçların geri 

ödenmesini de sağlayamamaktadır (Bodur, 2002: 4). 

• Kontrol Sisteminin Eksiklikleri: Firmaların, faaliyetlerini 

başarılı bir şekilde yürütmesinde denetim faktörü önem taşımaktadır. 

Aksi halde, faaliyetlerin kontrol edilmemesi durumunda, yönetilen 

çalışmalar, başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

stokların, alacakların, üretim maliyetlerini kontrol eden sistemlerin, 

firma varlıklarının, üretimi yapılan ürünlerin kalitesini ve giderlerini 

takip eden mekanizmaların, bütçe ve planlama çalışmalarının, firma 

tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, etkin bir 

kontrol sistemi olmayan firmalarda, sorunlar erken fark 

edilememektedir. Sorunların anlaşılması ve sorunlar büyümeden 

çözüm bulunması zorlaşmaktadır. Firmanın elde ettiği kar azalmakta 

ve temin edilen kredilerin geri ödemesi güçleşmektedir (Selçuk ve 

Darıcı, 2003: 174-175). 

2.3.2. Çevresel Nedenler 

Sorunlu kredilerin nedenleri araştırılırken çevresel faktörler 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, firmanın 

faaliyette bulunduğu piyasa yapısı ve ekonomideki küresel 

gelişmelerin payı oldukça fazladır. Çevresel nedenlerden başlıcaları 
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makroekonomik faktörler, doğal kaynaklar, teknolojide meydana 

gelen gelişmeler ve politik yapıdır. 

• Makroekonomik Faktörler: Ekonomik dalgalanmalar, 

enflasyondaki artışlar, kredi talebinin daralması, kamu açıkları, dış 

işlemler açığı, satın alma gücünün azalması, vergiler ve döviz kuru 

belirsizliği gibi makroekonomik faktörler, firmaların borç ödeme 

kapasitelerini olumsuz olarak etkilemektedir. Ekonomik yapıdaki 

istikrarsızlıklar, kamu açıklarının giderek artması veya ekonominin 

durgunlaşması da kredilerin sorunlu krediye dönüşmesindeki 

makroekonomik faktörler arasında yer almaktadır (İyigün, 1996: 24). 

Özellikle ekonomideki durgunluk nedeniyle, firmaların satış miktarı 

büyük ölçüde düşmektedir. Bu durum, firmaların mali yapısında da 

bozulmalara sebep olmaktadır (Bekçioğlu, 1986: 40). Ayrıca, 

enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda faizler de yükselmekte, 

dolayısıyla, piyasadaki kredi arz ve talebi de olumsuz etkilenmektedir. 

Bütün bu sebeplerden dolayı, kredilerin geri ödenmesinde sorun 

yaşanmaktadır (Aloğlu, 2005: 76). 

• Doğal Kaynaklar: Firmalar, üretim yapabilmek için doğal 

kaynaklara mutlaka ihtiyaç duymaktadır. En önemlisi de, hammadde 

ve enerji kaynaklarını kullanmadan piyasadaki varlıklarını 

sürdürmeleri mümkün değildir. Firmaların, doğal kaynakları temin 

etmesi, ürün talebine; dolayısıyla, üretim miktarına bağlı olarak 

değişmektedir. Ayrıca, sel, yangın, kuraklık gibi doğal afetler de 

firmaların hammadde ve enerji kaynağı temin etmesinde etkili 

olmaktadır (Kavcıoğlu, 2003: 58-59). 

• Teknolojide Meydana Gelen Gelişmeler: Firmaların 

teknolojideki yenilikleri takip edip, bu yeniliklere adapte olması 

gerekmektedir. Özellikle, firmanın finansal istikrarı ve ticari 
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faaliyetlerinin başarılı olması için, teknolojide meydana gelen 

gelişmeleri firma bünyesine katmaları oldukça önemlidir. Firmalar, 

yeni teknolojiyle birlikte üretim maliyetlerini de düşürebilmekte ve 

dolayısıyla kar miktarını arttırabilmektedir. Aynı zamanda, gelişen 

teknolojiyle birlikte, ürünlerin niteliği artarken, yeni ürünler de 

piyasaya sunulmaktadır. Firmanın teknolojik yenilikleri takip 

etmemesi durumunda, üretim maliyetlerini düşürememekte ve ürettiği 

ürüne olan talep ve piyasadaki rekabet gücü olumsuz olarak 

etkilenmektedir (Seval, 1990: 278). 

• Politik Yapı: Ülkedeki politik yapıda değişim meydana 

gelmesi durumunda, firmaların aldıkları krediyi geri ödemesinde bazı 

riskler ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, firmaların ticari 

faaliyetleri ekonomideki yasal düzenlemelerden etkilendiği için, 

politik yapının değişmesi firma açısından risk taşımaktadır. Asgari 

ücret değişiklikleri, yatırım teşvikleri, ithalat ve ihracat koşullarının 

kısıtlanması, fiyat kontrolleri, vergiler, ülkedeki sermaye piyasasının 

gelişmişliği ve kredi temin etmek için uygulanan kısıtlamalar veya 

tanınan imkânlar gibi unsurlar firmaların ticari faaliyetlerinde etkili 

olmaktadır (Çelik ve Ekinci, 2002: 17). 

2.3.3. Bankacılık Sektöründen Kaynaklanan Nedenler 

Bankaların kredi verme sürecinde yaptıkları istihbarat, 

kredilerin geri ödenme sürecinde meydana gelebilecek sorunların 

önceden tespit edilmesinde oldukça etkilidir. Kredi verilecek firmanın 

belli kriterler gözetilerek seçilmesi ve kredi şartlarının, geri ödeme 

sürecindeki potansiyel sorunlar dikkate alınarak belirlenmesi 

gerekmektedir.  

Kredilerin sorunlu krediye dönüşmesinde bankacılık 

sektöründen kaynaklanan belli başlı nedenler aşağıdaki gibidir; 
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•Firma ile ilgili yeterli bilgi toplanmaması, 

•Firmaya ait finansal tabloların dikkatli incelenmemesi, 

•Kredinin veriliş amacı ve geri ödeme kaynakları hakkında 

yeterli analizin yapılmaması, 

•Firma seçiminin hatalı olması, 

•Kredinin yanlış yapılandırılması, 

•Kredi teminatlarının eksik ve hatalı bir şekilde belirlenmesi, 

•Bankanın müşterileri kaybetmekten çekinmesi ve 

kredilendirme sürecinde gerekli prosedürün uygulanmaması, 

•Banka yönetiminin kredi vermede ısrarcı ve aceleci 

davranışlar sergilemesi,  

•Piyasada, bankaların kendi arasındaki rekabetin kredi verme 

kriterlerini olumsuz etkilemesi, 

•Kredi temin edilmesinin, firma talebinden ziyade bankaların 

sunduğu bir hizmet olarak ön plana çıkarılması (Aktaş, 2002: 

20).  

2.4. Sorunlu Kredilerin Yönetimi  

Bankaların temel işlevi; fon arz edenler ile fon talep edenler 

arasında yaptığı aracılık faaliyeti olduğu söylenebilir. Bu sebeple 

bankalar fonların miktar, zaman, faiz, tarih gibi etkenler bakımından 

farklılıklarını birbiriyle benzeterek bu fonksiyonlarını etkin olarak 

kullanmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra bankalar, fon arz edenlerin 

tek başına yapamayacakları veya karar veremeyecekleri faaliyetleri 

uzmanlıklarını kullanarak kolaylıkla üstesinden gelebilmektedir. Tüm 

bu işlemleri, kar sağlamak amacıyla yapmakla birlikte güven 

oluşturan kuruluş olmaları özellikleriyle de başarılı bir şekilde ve 

düşük riskle yapmaya çalışmaktadırlar. Ancak, kredilendirme 

sürecinde asimetrik bilginin varlığı, bu süreçte yapılacak herhangi bir 
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hata, finansal krizler ve reel sektör firmalarından kaynaklanacak 

hatalardan ötürü arada sırada kullandırılan kredilerin geri 

ödemelerinde sorunlar yaşanabilmektedir. Yaşanan sorunların ilk 

etkilerini krediyi sağlayan banka üzerinde görmek mümkündür. 

Bankaların sorumlukları genellikle kısa vadeli mevduatlardan 

oluşmaktayken, varlıkları ise genellikle gerçek ve tüzel kişilere açılan 

kısa ve uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır. Bu olay da, verilen 

kredilerin vadesinde borçlu tarafından bankaya geri ödenmemesi, 

banka varlıklarının değerinde bir düşüş gözlenmesine neden 

olmaktadır. Kredinin sorunlu hale gelmesi, ilgili bankanın aktif 

yapısının bozulmasına yol açarken, bankanın alacaklarını vadesinde 

tahsil edememesi nedeniyle de likidite sorunları yaşamasına yol 

açmaktadır (Karamustafa, 2019: 61).   

Sorunlu kredilerin hızla artması, bankalardaki kredi kayıp 

karşılıklarını arttırmaktadır (Ahmad ve Bashir, 2013: 243). Hem kredi 

kayıp karşılıklarının artması hem de temin edilen mevcut kredilerin 

geri ödenmemesi, bankalarda likidite sıkıntısı yaşanmasına yol 

açmaktadır. Bu durumda, bankacılık sektöründe krizler meydana 

gelmekte ve finansal kurumlar iflas etmektedir. Sonuç olarak, 

kredilerin sorunlu hale gelmesi, bankacılık sektörünün yanı sıra tüm 

ekonomiye zarar vermektedir (Hou, 2007; Kane ve Rice, 2001). Bu 

durumun en güncel örnekleri; 2001 yılında Türkiye’yi derinden 

etkileyen bankacılık krizi ve yine dünya ekonomilerini büyük ölçüde 

sarsan ABD Mortgage Krizi (Küresel Ekonomik Kriz)’nde 

görülmüştür (Karamustafa, 2019: 63). 

Sorunlu kredilerin vaktinde saptanamaması ve krizin esas 

nedenlerinin araştırılmaması halinde, kalıcı bir çözüm 

getirilememekte, yani atılan adımlar yetersiz kalmakta ve sadece kısa 
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süreli bir rahatlama sağlamaktadır (Babuşçu, 1997: 72-74). Bütün bu 

sebepler, sorunlu kredilerin yönetimini oldukça önemli hale 

getirmektedir.  

Sorunlu kredilerin yönetimi konusunda, banka ile firma 

arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi, kredi karşılığında alınan 

teminatın nakde çevrilmesi ve yasal tahsilat yollarına başvurulması 

olmak üzere üç durum söz konusudur (Seval, 1990: 285). Bankalar, 

kredi portföyü kalitesi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, 

banka yönetiminin sahip olduğu tecrübe vb. faktörleri dikkate alarak, 

sorunlu kredilerin yönetiminde hangi yolun tercih edileceğine karar 

vermektedirler (Kavcıoğlu, 2003: 73). 

2.4.1. Firma ile İlişkilere Devam Etmek 

Banka, müşterisiyle ilişkilerini devam ettirme kararı aldığında, 

kredilerin geri ödenmesinde zorluk yaşayan firmaların mali yapısının 

iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Nakit veya gayri nakdi ek kredi 

imkânı tanınarak firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesi 

sağlanmaktadır (Boscom, 1997: 119). Bu durumda, sorunlu kredi için 

firmaya yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmamakta, banka ve 

firma arasındaki mevcut ilişki aynı şekilde sürdürülmektedir. Hem 

mevcut kredinin hem de temin edilen ek kredinin geri ödenmemesi, 

bankanın kaybını daha da arttırmaktadır. Bu sebeple, sorunlu 

kredilerin yönetiminde bu yolu seçmek, bankalar için oldukça 

risklidir. 

Bankanın, firma ile ilişkilerine devam etmesi halinde izleyeceği 

adımlar şu şekildedir: 

• Sorunlu Kredinin İyileştirilmesine için Plan Hazırlanması: 

Firmaya yönelik uygun bir planın hazırlanabilmesi için firmanın 

bankayla iş birliği yapma isteği, bankaya karşı güvenilir ve dürüst 
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olması gibi unsurlar önem taşımaktadır. Bu aşamada, banka tarafından 

hazırlanan planda, sorunların çözümüne yönelik önlemlere yer 

verilmektedir. Banka bu çözüm yolunu daha çok, verilen ek krediler 

sayesinde, sorunların çözülüp, firmanın krediyi geri ödeyebilecek hale 

geleceğine inanması durumunda tercih etmektedir (Kavcıoğlu, 2003: 

82). 

• Finansal Tabloların Hazırlanması: Banka tarafından geri 

ödeme olanaklarının tespit edilebilmesi için firma bilançosunun ve 

gelir tablolarının incelenmesi gerekmektedir. Bu aşamada, sorunlu 

hale gelen kredinin en erken ne zaman ödeneceği saptanabilmektedir. 

Banka, bu çözüm yolunu daha çok, borcun tahsil edilmesinde tercih 

etmektedir (Kavcıoğlu, 2003: 83). 

• Fon Kaynaklarının Araştırılması: Temin edilen kredilerin 

geri ödenebilmesi için, firmaya fon sağlayacak kaynakların tespit 

edilmesi oldukça önemlidir. Diğer taraftan, alternatif bir fon kaynağı 

bulunması halinde, kaynakların etkin bir biçimde kullanılabilmesi 

için, bankanın fon dağıtımını kontrol etmesi gerekmektedir 

(Kavcıoğlu, 2003: 83). 

• Müşteri ile İyi İlişkilerin Kurulabilmesi ve İzlenmesi: 

Bankanın, kredi verdiği firma ile sorunun çözümü için ortak çalışması 

gerekmektedir. Aynı zamanda, durumun sürekli analiz edilebilmesi 

için firma ile dayanışma için olunması önem taşımaktadır (Kavcıoğlu, 

2003: 84). 

2.4.2. Kredi Karşılığında Alınan Teminatın Nakde 

Çevrilmesi  

Bankalar, sorunlu kredilerin yönetimi sırasında tercih ettiği 

yollardan biri de kredi verilirken teminat olarak alınan kaynakların 

nakde çevrilmesidir. Sorunlu kredinin tahsilatında zaman kaybetmek 
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istemeyen bankalar, bu yolu seçmektedirler. Ancak, borçlu olan firma, 

bankanın tasfiye işlemlerini engellemeye yönelik davranışlarda 

bulunursa, süreç zorlaşmakta ve maliyetli olmaktadır (Seval, 1990: 

291).  

2.4.3. Yasal Tahsilat Yollarına Başvurulması 

Kredinin, sorunlu krediye dönüşmesinin ardından, yukarıda 

açıklanan çözüm yolları sonuçsuz kalabilmektedir. Bu durumda, 

kredinin geri ödemesinin yapılabilmesi için yasal tahsilat yollarına 

başvurulmaktadır. Aynı zamanda, bankalar, nakit veya mevduat 

durumu yeterli olmayan ya da güvenilirlik ve nakde dönüşme 

dereceleri düşük olan firmaların kredileri sorunlu hale geldiğinde de 

bu yolu tercih edebilmektedir. Banka, yasal tahsilat yollarına 

başvurarak, en kısa zamanda firmayı yasal takibe alarak diğer 

alacaklılardan önce firmaya ait tüm malvarlıklarına haciz koydurarak 

krediyi tahsil etmektedir. Ancak, banka, yasal tahsilat yollarına 

başvurmakta gecikirse, alacağın tahsil edilmesi zorlaşmakta ve 

teminatlarda değer düşmesi yaşanmaktadır (Erkan, 2015: 47). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SORUNLU KREDİLERLE İLGİLİ LİTERATÜR 

ARAŞTIRMASI 

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde sorunlu kredilerle ilgili literatür 

araştırmasına yer verilmiştir. Literatür araştırması; teorik literatür ve 

ampirik literatür alt başlıklarında incelenmektedir.  

3.1. Teorik Literatür 

Literatürde, bireylerin ve işletmelerin kredi geri ödemesinde 

neden sorun yaşadığı ve bu kredilerin neden takibe düştüğü 

araştırılmış ve sorunlu kredilerin GSYH, döviz kurları, faiz oranları, 

kredi hacmi ve enflasyon gibi pek çok makroekonomik faktörden 

etkilendiği ileri sürülmüştür (Gabeshi, 2017: 97). Çalışmanın bu 

bölümünde, söz konusu makroekonomik faktörlerin sorunlu kredilerle 

ilişkisi sırasıyla incelenecektir. 

Eğer para arzını Reel Konjonktür Teorisi iktisatçılarının ileri 

sürdüğü gibi içsel olarak belirlendiğini kabul edersek, parasal büyüme 

GSYH’da artışa sebep olmamakta; tersine GSYH’daki artış, para 

arzında artışa neden olmaktadır. Reel Konjonktür Teorisi 

iktisatçılarına göre, ekonomik büyüme arttıkça, ekonomik birimlerin 

banka kredilerine olan talebi artacak ve bankalarda bu talebe artan 

kredi hacmi ile cevap vereceklerdir (Bayraktar ve Karaoğlu, 2016: 

144-145). Artan kredi hacmi özensiz ve sorunlu kredilerin artmasına 

yol açabilecektir.  

Reel efektif döviz kurunda meydana gelen bir artış, yerli para 

biriminin değerinin arttığını ifade etmektedir. TCMB reel efektif 

döviz kurunu hesaplarken, dış ticarette önemli payı olan ülkelerin para 
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birimlerini içeren bir sepet oluşturmaktadır. Bu sepete göre, 

Türkiye’nin dış ticaretinde önemli olduğu kabul edilen 36 ülkenin para 

birimi bulunmaktadır. Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değeri 

nominal efektif döviz kurunu oluştururken, nominal efektif döviz 

kurundaki nispi fiyat etkilerinin TÜFE esas alınarak ortadan 

kaldırılmasıyla birlikte reel efektif döviz kuru elde edilmektedir 

(Eğilmez, 2012: 1). Bu durumda, reel efektif döviz kurunun artmasıyla 

birlikte, ülke ekonomisinin ihracata yönelik sektörlerinin dış 

ticaretteki rekabet gücü de azalmaktadır. Bu durum ise, ihracatçı 

firmaların kâr performansını oldukça zayıflamasına neden olmaktadır. 

Yani, ulusal para biriminin değerlenmesiyle birlikte, yerli ürünler 

pahalılaşmakta ve ihracat yapan firmaların dış rekabet gücü 

azalmaktadır (Castro, 2013; Nkusu, 2011). Bu sebeple, firmalar borç 

yükümlülüklerini yerine getirememektedir. Ayrıca, küçük açık 

ekonomiye sahip ülkelerde, özel sektördeki ekonomik faaliyetler 

ağırlıklı olarak döviz kuru üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu 

durumda, ülkelerin finansal durumu güçlü bir şekilde döviz kuruna 

bağımlı hale gelmekte ve kurdaki dalgalanmalardan daha çok 

etkilenmektedir (Jakubik, 2007: 71). Sonuç olarak, reel efektif döviz 

kuru arttığında, sorunlu kredi miktarının da artması beklenmektedir 

(Fofack, 2005: 19). Ancak, teorik literatür incelendiğinde, reel efektif 

döviz kuru ile sorunlu krediler arasında ters yönlü bir ilişki olduğu 

yönünde görüşler de bulunmaktadır. Reel efektif döviz kurunun 

artmasıyla, yabancı para birimi cinsinden borçlananların, borçlarını 

ödeme kapasitesi artmakta ve dolayısıyla sorunlu krediler 

azalmaktadır (Nkusu, 2011: 8).  

Bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan faiz oranları, 

yatırımcıların ihtiyaç duyduğu kaynağa ulaşmalarında son derece 
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önemlidir. Faizlerde artış meydana gelmesi, yatırımları azaltmakta ve 

firmaların karlılığı olumsuz etkilenmektedir (Castro, 2013: 375). 

Ayrıca, faizlerin artması, borçlanma maliyetlerine de etki etmektedir. 

Faiz artışı, borçlanmanın maliyetini arttırdığı için, diğer sektörleri de 

etkilemekte ve ekonomik bir daralmaya yol açmaktadır. Bu durumda 

ise, geri ödeyememe riski ortaya çıkmaktadır (Beck vd., 2013: 4-5; 

Kuutol, 2016).  Bütün bunlar dikkate alındığında, bankalarca açılan 

ticari kredilere uygulanan faiz oranları ile sorunlu krediler arasında 

aynı yönlü bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.  

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmindeki artışlar banka 

kredilerinin kalitesini olumsuz etkilemektedir. Özellikle, FED, ECB 

ve BOJ gibi majör merkez bankalarının Küresel Kriz sürecinde 

genişletici para politikası uygulamalarından kaynaklanan küresel 

likidite bolluğu, göreli olarak yüksek getiri imkânı sağlayan Türkiye 

gibi ülkelere aşırı sermaye girişine neden olmuştur. Sermaye girişiyle 

birlikte piyasadaki kredi faizleri düşmüş; dolayısıyla, kredi hacmi 

önemli ölçüde genişlemiştir (TCMB, 2010: 22). En önemlisi ise, 2008 

Küresel Krizle birlikte, gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan faiz 

indirimleri ve genişleyici para politikaları küresel risk iştahını artırmış 

ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere gelen sermaye akımlarının 

kısa vadeli olmasına neden olmuştur. Bahsedilen ülkelerde hem aşırı 

kredi büyümesi ortaya çıkmış hem de döviz kurunda dalgalanmalar 

meydana gelmiştir. Bu durum talep dengesizlikleri yaratarak dış 

ticaret dengesini hızla bozmuştur (Kara ve Afsal, 2018: 1824-1825).  

Nitekim kredi hacminin aşırı artması, makroekonomik ve finansal 

şoklar ile finansal istikrarsızlık riski arasında bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Bankaların kredi portföyündeki kalitenin bozulması 

hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için, bankacılık 



TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLER | 38 

 

sistemindeki problemlerin ve finansal krizlerin temel nedenlerinden 

biri olarak görülmektedir. Yani, bankacılık sektörü kredi miktarının 

aşırı bir şekilde artması, kredilerin özensiz bir şekilde verildiğini 

göstermektedir. Kredilerin gelişigüzel ve özensiz verilmesi ise verilen 

kredilerin geri ödenmeme riskini de beraberinde getirmektedir. 

Bir diğer makroekonomik değişken olarak, enflasyonun 

yükselmesi, özellikle enflasyon hedeflemesinin olduğu ülkelerde, faiz 

oranlarının da artmasına sebep olmaktadır. Artan faizlerle birlikte, 

borç maliyetleri ve kredilerin geri ödenmeme riski artacağı için, 

sorunlu kredi miktarının da artması beklenmektedir (Aloğlu, 2005: 

76).         

3.2. Ampirik Literatür 

Sorunlu kredilerle makro ekonomik faktörler arasındaki ilişkiyi 

araştıran ampirik literatür Tablo 1’de kronolojik olarak verilmiştir. 

Tablo 1’de verilen araştırmaların bulguları incelendiğinde, farklı ülke, 

dönem ve analiz yöntemlerden dolayı, elde edilen sonuçların farklılık 

gösterdiği görülmektedir.  

 

Tablo 1: Sorunlu Kredilerle Makroekonomik Faktörler Arasındaki İlişkiye 

Yönelik Literatür 

Yazar(lar) Dönem/Ülke Yöntem Sonuç 

Hess vd. 

(2008) 

1980-2005/ 

Avustralya 

Bankası 

Panel Veri 

Analizi  

 

Makroekonomik 

faktörlerin bankanın 

varlık kalitesi üzerinde 

etkili olduğu 

görülmüştür. 

Çalışmanın bir diğer 

sonucu da zayıf 

makroekonomik 

koşulların sorunlu 

kredileri artırdığıdır.  
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Bofondi & 

Ropele 

(2011) 

1990:Q1-

2010:Q2/ 

İtalya 

 

 

  

En Küçük 

Kareler 

Bu çalışmada sorunlu 

kredilerin, ekonominin 

genel durumundan, 

hane halkı ve firmalara 

sağlanan kredilerin 

kalitesinden ve bu 

kredilerin faiz 

oranlarından 

etkilendiği tespit 

edilmiştir. 

Zribi & 

Boujelbene 

(2011) 

1995-2008/ 

10 Tunus 

Bankası 

Panel Veri 

Analizi 

10 Tunus Bankası için 

yapılan analizde, döviz 

kurlarındaki artışların 

sorunlu kredileri 

azalttığı görülmüştür. 

Carlos 

(2012) 

2004-2012/ 

İtalya ve 

İspanya  

Panel Veri 

Analizi 

Kredi büyümesi, 

enflasyon, ücretler, 

işsizlik ve GSYH gibi 

makroekonomik 

faktörlerin sorunlu 

kredileri artırdığı 

görülmüştür.  

Louzis vd. 

(2012) 

2003:Q1-

2009:Q3/ 

9 Büyük Yunan 

Bankası 

Dinamik 

Panel Veri 

Analizi 

Yunan bankacılık 

sisteminde sorunlu 

kredilerle, ekonomik 

büyüme, faiz oranları 

ve işsizlik arasında 

aynı yönlü bir ilişki 

olduğu görülmüştür.  

 

Mancka 

(2012) 

2002:01-

2010:12/ 

Arnavutluk 

Çoklu 

Doğrusal 

Regresyon 

Arnavutluk bankacılık 

sisteminde, Dolar ve 

Euro kurlarındaki 

değişmelerin, sorunlu 

kredileri önemli ölçüde 

etkilediği görülmüştür. 



TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLER | 40 

 

Jakubik & 

Reininger 

(2013) 

2004-2012/ 

Bulgaristan, 

Hırvatistan, 

Çek 

Cumhuriyeti, 

Macaristan, 

Polanya, 

Romanya, 

Rusya, 

Slovakya ve 

Ukrayna 

Panel Veri 

Analizi 

Reel GSYH ve borsa 

endeksi ile sorunlu 

krediler arasında ters 

yönlü(negatif) ilişki 

olduğu; diğer taraftan 

özel sektör kredileri ve 

nominal döviz kuru ile 

sorunlu krediler 

arasında ise istatiksel 

olarak aynı yönlü 

(pozitif) ilişki olduğu 

belirlenmiştir.  

Jordan & 

Tucker 

(2013) 

2002:09-

2011:12/ 

Bahamalar 

Hata 

Düzeltme 

Modeli 

Ekonomik 

büyümedeki artışların 

sorunlu kredileri 

azalttığı görülmüştür. 

Klein 

(2013) 

1998-2011/ 

Orta, Doğu ve 

Güney Doğu 

Avrupa 

Ülkeleri 

Panel Veri 

Analizi 

İşsizlik arttığında, 

döviz kurları 

düştüğünde ve 

enflasyon 

yükseldiğinde sorunlu 

kredilerin arttığı tespit 

edilmiştir.  

Shingjergji 

(2013) 

2005:Q1-

2012:Q4/ 

Arnavutluk 

En Küçük 

Kareler 

Ekonomik büyüme, 

faiz oranları ve döviz 

kurları ile sorunlu 

krediler arasında 

benzer ilişkiler olduğu 

bulunmuştur. 

Vatansever 

& Hepşen 

(2013) 

2007:01-

2013:03/ 

Türkiye 

Doğrusal 

Regresyon ve 

Eşbütünleşme 

Analizi 

Analiz sonuçlarına 

göre döviz 

kurlarındaki 

değişmelerin sorunlu 

krediler üzerinde 

istatiksel olarak 

anlamlı bir etkisi 

yoktur. 

Skarica 

(2014) 

2007:Q3-

2012:Q3/ 

Panel Veri 

Analizi 

Döviz kurlarındaki 

değişmeler sorunlu 
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7 Orta ve Doğu 

Avrupa Ülkesi 

kredileri 

etkilememektedir.  

Roy (2014) 1995-2012/ 

Hindistan 

Panel Veri 

Analizi 

Reel efektif döviz 

kurundaki artışlar, 

sorunlu kredilerin 

azalmasına yol 

açmaktadır. 

Yüksel 

(2016) 

1988-2014/ 

Türkiye 

MARS 

Yöntemi 

Döviz kurunun, 

sorunlu kredileri 

etkileyen en önemli 

değişken olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Us (2018) 2002Q4-

2015Q4/ 

Türk 

Bankacılık 

Sisteminde yer 

alan 21 Banka 

Panel Veri 

Analizi 

Analizde, döviz kuru, 

enflasyon ve sorunlu 

kredilerin eş 

bütünleşik ve anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. 

Baş ve 

Kara 

(2021) 

 2008:01-

2017:12/  

Türkiye 
 

ARDL, 

Hata 

Düzeltme 

Modeli ve 

sınır testi 

yaklaşımı  
 

Faiz oranı ve toplam 

kredi hacmi artarsa 

sorunlu kredilerin 

de aynı yönde 

hareket ettiği tespit 

edilmiştir.  
 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, pek çok çalışmada ((Hess vd. 

(2008), Bofondi & Ropele (2011), Carlos (2012), Louzis vd. (2012), 

Mancka (2012), Jakubik & Reininger (2013), Jordan & Tucker (2013), 

Klein (2013), Shingjergji (2013), Baş ve Kara (2021)), döviz kurları, 

faiz oranları, toplam kredi hacmi ve ekonomik büyüme ile sorunlu 

krediler arasında aynı yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Diğer taraftan, Zribi & Boujelbene (2011) ve Roy (2014), 

çalışmalarında makroekonomik faktörlerden birisi olan döviz kurları 

artınca, sorunlu kredilerin artmadığı tam tersine düştüğü görülmüştür.  

Söz konusu çalışmaların sonuçları, döviz kurlarının artması, 
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firmaların ihracat gelirlerini artırması nedeniyle, söz konusu 

firmaların borçlarını ödeme kapasitelerinin artmasına, böylece söz 

konusu firmaların ödeme gücünün artmasından dolayı sorunlu 

kredilerin azalmasına yol açtığı şeklinde yorumlanabilir.   

Son olarak, Skarica (2014)’in çalışmasında, sürpriz bir şekilde, 

makro ekonomik faktörlerle sorunlu krediler arasında herhangi bir 

ilişki olmadığı görülmüştür. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU 

KREDİLER VE SORUNLU KREDİLERİN 

ETKİLERİ 

 

4.1. Türk Bankacılık Sektöründe Kredilerin Gelişimi 

Türkiye ekonomisi 1980’li yıllardan itibaren hızlı bir dışa 

açılma ve yapısal değişim sürecine girmiştir. Yapısal değişim ve dışa 

açılma süreci, ekonomide en çok serbest piyasa ekonomisinin işlerlik 

kazanması ve liberalizasyon şeklinde kendini göstermiştir. 

Türkiye’deki finansal piyasalar ve kurumlar da ekonomideki bu 

yapısal dönüşüme hızla uyum sağlamış, bu süreçte, bankalarca 

sunulan finansal ürün türleri hem artmış hem de çok değişiklik 

göstermiştir. Bankaların bilançoları hızla büyümüş, bankaların 

aktifleri içinde kredilerin payı önemli ölçüde artmış, bu yeni durum 

bankalarca verilen kredilerin takibe dönüşüm oranlarının yakından 

takip edilmesini zorunlu kılmıştır (Karamustafa, 2019: 65). 

Tablo 2’de Türk bankacılık sektörünün Türk parası ve Yabancı 

Para cinsinden vermiş olduğu kredilerin yıllar itibariyle gelişimi 

verilmiştir. 2004 yılında 65 milyar 909 milyon TL seviyesinde olan 

sektörün kredi büyüklüğü, 2022 yılında 5 trilyon TL’ye yükselerek, 

dönem boyunca kredi hacminin yaklaşık 8 kat arttığı görülmüştür. 

2022 yılı itibariyle toplam kredi tutarının 2 trilyon 891 milyar TL’si 

Türk parası kredilerden, 2 trilyon 74 milyar TL’si yabancı para 

kredilerden oluştuğu anlaşılmaktadır.       
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Tablo 2: Türkiye’de Bankacılık Sektörü Kredilerinin Gelişimi 

Yıllar 
Krediler (milyon 

TL)-Türk Parası 

Krediler (milyon 

TL)-Yabancı Para 

Krediler 

(milyon TL) 

Toplam 

2004 37.115,80 28.794,05 65.909,84 

2005 68.686,31 34.983,93 103.670,24 

2006 112.051,97 44.666,30 156.718,26 

2007 163.423,99 56.303,63 219.727,62 

2008 219.001,76 71.318,31 290.320,07 

2009 257.748,36 107.768,79 365.517,15 

2010 288.878,87 105.126,94 394.005,81 

2011 385.777,97 150.832,43 536.610,40 

2012 489.483,69 187.351,87 676.835,55 

2013 592.366,44 206.753,35 799.119,79 

2014 766.061,71 311.127,90 1.077.189,61 

2015 887.252,20 368.599,98 1.255.852,19 

2016 1.016.997,85 480.955,14 1.497.952,99 

2017 1.153.968,62 650.230,00 1.804.198,63 

2018 1.422.392,79 689.068,88 2.111.461,67 

2019 1.440.594,13 936.818,20 2.377.412,33 

2020 1.677.701,21 1.005.647,64 2.683.348,85 

2021 2.347.172,20 1.207.425,58 3.554.597,78 

2022 2.891.134,01 2.074.313,05 4.965.447,06 
   Kaynak: BDDK, (2022b), https://www.bddk.org.tr (Erişim Tarihi: 28.06.2022) 

Grafik 1’de, 2022 yılı Mart ayı itibariyle, Bankaların vermiş 

olduğu kredilerinin kredi türleri itibariyle dağılımı verilmiştir. 

Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %58, KOBİ 

kredilerinin payı %23 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dâhil) 

payı %19’dur. 

 

 

 

Grafik 1: Türkiye’de Bankacılık Sektörü Kredilerinin Dağılımı 

https://www.bddk.org.tr/
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Kaynak: BDDK, (2022a), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, 

Mart 2022, s.10. 

4.2. Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler 

Kredi miktarında yaşanan artışa bağlı olarak sorunlu kredi 

miktarının da artış gösterdiği görülmektedir. Tablo 3’de 2004-2022 

arası Sorunlu kredilerin brüt tutarları verilmiştir. Sorunlu krediler 

2004 yılı itibariyle sadece 6 milyar 355 milyon TL ilen, Mart 2022 

itibarıyla 163 milyar TL’ye yükseldiği görülmektedir. Sorunlu 

kredilerin, 2010 ve 2011 yılları dışındaki yıllarda sürekli arttığı 

gözlemlenmektedir. Özellikle, küresel krizin meydana geldiği 2008 ve 

2009 yıllarında sorunlu kredi miktarlarındaki artış dikkat çekicidir. 

2007 yılında 10 milyar 345 milyon TL olan sorunlu kredi miktarı, 

2008 yılında 14 milyar 52 milyon TL’ye, 2009 yılında ise çok daha 

hızlı artarak 21 milyar 852 milyon TL’ye çıkmıştır. Sorunlu kredilerin 

artması, Türkiye’deki bankaların likidite düzeyinin azalmasına sebep 

olmuştur. Diğer taraftan, bankalar, sorunlu krediler için ayırdıkları 
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kredi kayıp karşılıklarını da arttırmak zorunda kalmışlardır. 

Maliyetleri ve iş yükü artan bankaların, diğer yıllarla kıyaslandığında, 

verimliliği ve karlılığı azalmıştır (Kılınç vd., 2018: 118).  

Tablo 3: Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Gelişimi (brüt) 

(milyon TL) 

Yıllar Takibe Düşen Kredi Miktarı-Toplam 

2004 6.355,70 

2005 7.807,77 

2006 8.550,09 

2007 10.345,33 

2008 14.052,83 

2009 21.852,87 

2010 19.993,03 

2011 18.972,69 

2012 23.407,92 

2013 29.621,55 

2014 36.425,71 

2015 47.540,86 

2016 58.163,50 

2017 63.989,96 

2018 96.655,90 

2019 150.762,65 

2020 152.559,68 

2021 160.025,82 

2022 (Mart ayı itibariyle) 163.000,00 
Kaynak: BDDK, (2022b), https://www.bddk.org.tr (Erişim Tarihi: 28.06.2022). 

Toplam nakdi kredilerin kaçta kaçının sorunlu kredi niteliğinde 

olduğunu ifade eden “Takibe Dönüşüm Oranı (TDO)” bankacılıkta 

aktif kalitesinin ölçümünde kullanılan temel göstergelerden biridir. 

TDO, muhasebe kaynaklı verilerle hesaplanmakta ve sektörün sorunlu 

krediler açısından izlenmesi, gelişimi, alınacak tedbirler bakımından 

olduğu kadar, bankaların aktif kalitesinin ve performanslarının, farklı 

ülke ve ülke topluluklarının bankacılık sektörü karşılaştırmalarında ve 

akademik çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır (Özel ve Sayılgan, 
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2021: 77). TDO, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin finansal 

krizlere karşı gösterdikleri direnci açıklamak amacıyla da 

kullanılmakta, bu oranının %5 seviyelerinin altında olması normal 

olarak görülmektedir. Ancak oranın yükselmesiyle sektörle alakalı 

riskli durumlar ortaya çıkabileceği kabul edilmektedir.  

Tablo 4’de Türkiye’de “Sorunlu krediler/toplam krediler” oranı 

2000-2022 yılları arası dönem için verilmiştir. Sorunlu kredi 

oranlarının değişimi incelendiğinde, özellikle kriz dönemlerinde 

“Sorunlu krediler/toplam krediler” oranının önemli yükselişler 

kaydettiği, takip eden dönemlerde ise tekrar düşüşe geçmektedir. Öyle 

ki, 2001 yılında yaşanan krizin etkisiyle sorunlu kredi oranı %23 

seviyesinin de üzerine çıkmış, kriz sonrası dönemde ise hızlı bir düşüş 

trendine girerek %5 seviyelerinin altına gerilemiştir. Söz konusu oran, 

2007 yılında ABD’de başlayan Mortgage Krizi sonrası 2009 yılında 

tekrar %5 seviyelerinin üzerine çıkmakla birlikte, sektörün güçlü 

yapısı sayesinde bu oran tekrar %3’ler seviyesine gerilemiştir. 

Tablo 4: Kredilerin Takibe Dönüşme Oranı (%) 

Yıllar 
Sorunlu krediler (Brüt) / 

Toplam Nakdi Krediler (%) 

2000 11,6 

2001 23,3 

2002 21,3 

2003 11,50 

2004 6,00 

2005 4,72 

2006 3,74 

2007 3,48 

2008 3,68 
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2009 5,27 

2010 3,66 

2011 2,70 

2012 2,86 

2013 2,75 

2014 2,85 

2015 3,09 

2016 3,24 

2017 2,95 

2018 3,87 

2019 5,36 

2020 4,08 

2021 3,15 

2022 (Mart ayı itibariyle) 3,67 

Kaynak: BDDK, (2022b), https://www.bddk.org.tr (Erişim Tarihi: 28.06.2022) 

4.3. Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Türleri 

İtibariyle Sorunlu Krediler 

Çalışmanın bu kısmında Kredi türleri itibariyle sorunlu krediler 

konusu ele alınacaktır. Kredi türleri kendi içinde Tüketici Kredileri ve 

Kredi Kartları, Kobi Kredileri ile Ticari Krediler olarak 

sınıflandırılmıştır.  

Sorunlu kredilerin söz konusu alt kırılımları ilk önce hacimsel 

olarak daha sonra da takibe dönüşme oranı cinsinden ele alınacaktır. 

Grafik 2’de kredi türleri itibariyle sorunlu krediler hacimsel olarak 

verilmiştir. Mart 2022 itibariyle, Toplam Sorunlu krediler içinde en 

yüksek paya 73 milyar TL ile ticari krediler sahip iken, en düşük pay 

27 milyar TL ile Tüketici Kredileri ve Kredi Kartlarına aittir.  
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   Grafik 2: Kredi Türleri İtibariyle Sorunlu Krediler 

Kaynak: BDDK, (2022a), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Mart 2022. 

Kredi türleri itibariyle takibe dönüşme oranları incelendiğinde, 

KOBİ’lere kullandırılan kredilerde oluşan sorunlu kredi oranları 

dikkat çekmektedir. Alt kırılımlar itibariyle en yüksek pay %5,96 ile 

KOBİ kredilerde olduğu görülmektedir. Grafik 4’de görüleceği üzere 

2018 yılı ve sonrasında KOBİ kredilerinde oluşan sorunlu kredi 

oranları, diğer kredi türlerine göre her dönemde daha yüksek 

seyretmiştir. KOBİ kredilerinde oluşan sorunlu kredi oranları, toplam 

kredilerde oluşan sorunlu kredi oranlarından da aynı dönemde yüksek 

seyretmiştir. En düşük sorunlu kredi oranı ise tüketici kredileri ve 

kredi kartlarında olduğu görülmektedir.  
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Grafik 3: Kredi Türleri İtibariyle Takibe Dönüşüm Oranları 

 

Kaynak: BDDK, (2022a), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Mart 2022. 

Tüketici kredileri de kullanım amaçlarına göre “konut kredisi, 

taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, bireysel kredi kartları” şeklinde 4 kısımda 

önce hacimsel olarak daha sonra da takibe dönüşüm oranı cinsinden 

incelenmiştir. 

Tablo 5’de sorunlu tüketici kredileri 2004-2022 yılları arası 

dönem için hacimsel olarak verilmiştir. 2004 yılından günümüze 

toplam sorunlu kredilerdeki artışa paralel olarak tüketici kredilerinin 

de zaman içinde arttığı görülmektedir. Tüketici kredilerinin türleri 

itibariyle sorunlu kredilerin en çok ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi 

kartları kredilerinde olduğu görülmektedir.  
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Tablo 5: Türk Bankacılık Sektöründe Tüketici Kredilerin Gelişimi (Milyon TL) 

Yıllar 

Sorunlu 

Konut 

Kredileri 

Sorunlu 

Taşıt 

Kredileri 

Sorunlu İhtiyaç 

Kredileri 

Sorunlu 

Bireysel Kredi 

Kartları 

2004 9,99 22,75   305,60 

2005 10,54 33,11 30,07 689,13 

2006 17,85 86,54 79,56 1.401,84 

2007 63,53 139,43 156,48 1.755,16 

2008 233,61 259,63 459,98 1.778,94 

2009 563,93 370,57 1.028,50 2.613,10 

2010 958,03 490,53 1.787,84 4.272,23 

2011 857,75 354,53 1.499,00 3.821,42 

2012 665,07 259,78 1.501,73 3.511,59 

2013 716,90 262,71 2.114,91 4.028,77 

2014 663,59 256,87 2.570,63 4.941,48 

2015 652,43 231,21 6.555,10 5.411,90 

2016 682,90 217,57 9.585,01 7.161,48 

2017 871,13 228,40 10.688,50 7.257,34 

2018 804,93 206,00 10.025,37 6.284,31 

2019 1.046,30 215,29 10.862,46 6.370,54 

2020 1.240,78 203,27 12.082,42 6.422,60 

2021 896,16 152,97 10.722,24 5.414,07 

2022 890,37 150,11 18.349,77 6.422,52 

Kaynak: BDDK, (2022b), https://www.bddk.org.tr (Erişim Tarihi: 28.06.2022). 

 

Grafik 4’e baktığımızda tüketici kredilerinin takibe dönüşüm 

oranı Mart 2022 dönemi itibariyle, %2,55 seviyesindedir. Tüketici 

kredilerindeki takibe dönüşme oranı, kullanım amaçlarına göre “konut 

kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, bireysel kredi kartları” şeklinde 4 

https://www.bddk.org.tr/
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kısımda incelenmiştir. Tüketici kredileri içerisinde özellikle bireysel 

kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranları, diğer 

tüketici kredisi türlerine göre daha yüksek seyretmektedir. Tüketici 

kredileri içerisinde sorunlu kredi oranı en düşük olanı konut kredileri 

olup, tüm dönemlerde konut kredilerinde oluşan oranlar, diğer tüm 

tüketici kredisi türlerine göre daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. 

Grafik 4: Bankacılık Sektöründe Tüketici Kredilerin Takibe Dönüşüm 

Oranı 

 
Kaynak: BDDK, (2022a), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Mart 2022. 

4.4. Sorunlu Kredilerin Etkileri 

Krediler hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin 

gelişmesinde önemli role sahiptir. Firmaların, faaliyetlerini devam 

ettirebilmesi, büyüyebilmesi ve yatırım yapabilmesi amacıyla fon 

gereksinimleri bankalar tarafından karşılanmaktadır. Bankalar için 

önemli olan, topladıkları fonlarla kar elde edebilmektir. Kredi temin 

etmek, bankalar için karlı olmasına rağmen, oldukça da risklidir. Bu 

nedenle kredi kullandırırken doğabilecek zararların en düşük düzeyde 
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tutulmasına özen gösterilmelidir. Kredi süreci müşteri ile ilişkiye 

geçilmesi, kredinin anapara ve faiz ödemeleri ile geri ödenmesi ve 

teminatların serbest bırakılması ile ilişkinin son bulması sürecini 

kapsar. Kredinin geri ödenmemesi yani sorunlu hale gelmesi halinde, 

bu durumdan etkilenen bankalar diğer bankaları da 

etkileyebileceklerdir. Sorunlu kredi büyüklükleri artan bankaların 

etkisi ile faizlerin artması, bankaların kredi koşullarının ağırlaşması 

söz konusu olabilecektir. Bu durum tüm bankacılık sektörünün ve 

ekonominin etkilenmesine neden olabilecektir (Sayım, 2006: 40). 

Dolayısıyla sorunlu kredilerin etkileri, bankacılık sektörü ve reel 

sektör olmak üzere iki başlık olarak ele alınmıştır.  

4.4.1. Bankacılık Sektörüne Etkileri  

Sorunlu kredilerin bankacılık sektörüne olan etkileri 

incelendiğinde, en önemli etki maliyetlerdeki artış ve potansiyel kâr 

kaybıdır (Yoluak, 1997: 36). Bankacılık sektörü kredilerinde, kredi 

riskinin çok düşük ya da çok yüksek olması, dikkat edilmesi gereken 

önemli noktalardan biridir. Bankanın, kredi temin ederken, bu durumu 

göz önünde bulundurması gerekmektedir. Düşük ve yüksek düzeydeki 

kredi riskleri arasında orta bir yolun bulunması önem taşımaktadır. 

Ağaoğlu’na (1989) göre, bu şartın gerçekleştirilmemesi halinde, 

bankalar, piyasadaki pek çok fırsatı değerlendirememektedir.  

Öncelikle, bankaların sermayesi sorunlu kredilere tahsis edildiği için, 

sermaye, yüksek getirili başka bir alanda kullanılamamaktadır. Bu 

nedenle, bankaların temel odak noktası olan elde edilebilecek kar 

miktarı da azalmaktadır. Sorunlu kredilerin takip edilmesi ve yakından 

izlenmesi gerekmektedir. Bu durum, bankaların idari ve hukuki 

giderlerini de önemli ölçüde arttırmaktadır.  
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Sorunlu kredi miktarının yüksek olması, bankaların gelirini 

azalmakta ve sektörün büyümesini sınırlı hale getirmektedir. Yani, 

temin edilen kredilerin geri ödemesi yapılmadığı için, bankaların 

likiditesi azalmaktadır. Bu sebeple, bankalar, yükümlülüklerinde olan 

mevduatları ödemekte zorluk yaşamaktadır. Başka bir deyişle, sorunlu 

krediler, bankacılık sektöründe hem mevduatların geri ödenmesinde 

hem de yeni kredilerin tahsis edilmesinde aksamalara sebep 

olmaktadır. Bu aksamalar, finansal yapıyı ve bankacılık sektörünü 

daha kırılgan hale getirmektedir. Özellikle, Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkeler için uluslararası piyasalara ve kuruluşlara güven verilmesi 

oldukça önemlidir. Bu güvenin sağlanamaması durumunda, mevduat 

sahipleri bankalardaki mevduatlarını çekmekte ve ülkeye sıcak para 

girişi azalmaktadır. Ayrıca, yabancı yatırımlar azalmakta ve sermaye 

girişleri de yavaşlamaktadır. Kısacası, sorunlu krediler, bankacılık 

sektörüne olan güveni azalttığı için ekonomideki karar birimlerinin 

yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir. Üretim düzeyi azalırken 

ekonomi de de durma noktasına gelmektedir.  

Maddeler halinde özetlemek gerekirse, kredilerin sorunlu hale 

gelmesinin bankaya olan belli başlı maliyetleri şunlardır 

(Karamustafa, 2019: 63); 

- Bankanın likidite yapısının bozulması, 

- Bankanın aktif-pasif yönetiminin olumsuz etkilenmesi, 

- Bankanın gelişme ve büyümesinin olumsuz etkilenmesi, 

- Sorunlu kredilerin yüksek miktarlı hukuki ve idari gidere 

neden olması, 

- Banka çalışanlarının moral ve gelirinin olumsuz 

etkilenmesidir. 
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4.4.2. Reel Sektöre Etkileri 

Sorunlu krediler, bankacılık sektörünün yanı sıra, ülke 

ekonomisini de birçok yönden etkilemektedir. Bankalar, sorunlu 

kredilerin mali yapılarında yol açtığı olumsuzlukları kontrol altında 

tutabilmek için bazı çözüm yolları geliştirmiştir. Öncelikle, temin 

edilen kredilerin en kısa sürede bankaya geri ödenmesi yoluna 

gidilmektedir. Ancak, kredinin geri ödenmesinin talep edilmesi, 

firmaların likidite sıkışıklığı yaşamasına neden olmaktadır. İkinci 

olarak, yeni kredi tahsisinden de vazgeçilmesidir (Polat, 1995: 5). 

Yeni kredi tahsis edilmemesi durumunda, üretimi ve istihdamı 

arttırmak amacıyla kredi talep eden firmalar olumsuz etkilenmektedir. 

Bu sebeple, sorunlu kredilerdeki artış, Türkiye gibi bankacılığın 

finansal sistemdeki yerinin oldukça önemli olduğu ülkelerde, 

ekonomik durgunlukla sonuçlanmaktadır (Karacan, 2002: 39). 

Kullanılan kredilerin sorunlu hale gelmesinin firmalara olan 

maliyeti oldukça fazladır.  Özellikle, aldıkları kredileri geri 

ödeyemeyen firmalar, ticari faaliyetlerini sürdürememekte ve hatta 

iflasın eşiğine kadar gelmektedir. Bu durumda, ekonomideki mevcut 

işsizlik oranı artmakta ve yatırımlar azalmaktadır (Mirza, 2006: 151-

152). Son olarak, kredilerin sorunlu hale gelmesi, bankaların 

karlılığını azalttığı için, bankalar, kredi faizlerini yükseltmektedir. Bu 

durum, ülkedeki maliyet enflasyonunu da arttırmaktadır (Sipahi, 

2003: 21-22).  

Sorunlu kredilerin reel sektöre etkileri genel olarak 

değerlendirildiğinde, reel sektörün mali yapısında, banka kredilerinin 

yabancı kaynaklar içindeki payının oldukça fazla olduğu 

görülmektedir; dolayısıyla, reel sektörde sorunlu kredilerin çözüme 

kavuşturulması önem taşımaktadır (Duvan, 2001: 98).  
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Artan sorunlu kredilerin reel kesim üzerindeki olumsuz etkileri 

en çarpıcı bir şekilde 2000-2001 yıllarında Türkiye’de yaşanan 

ekonomik krizde görülmüştür. 2000 yılı Aralık ayında Sorunlu 

kredilerin toplam krediler içerisindeki payı % 11,6 seviyesindeyken, 

2001 yılı Aralık ayında bu oran %23,2’ye çıkmıştır. Yaşanan bu 

süreçte ise bankalar, ödemelerini düzenli olarak yapamayan ve 

krizden etkilenen firmaların işlerini kolaylaştırmak yerine kendilerine 

verilmiş olan teminatlara el koyma ve nakde çevirme yoluna gitmiş, 

bu uygulama ise firmaların faaliyetlerini sürdürmesini iyice 

güçleştirmiştir. Özetlemek gerekirse, 2000-2001 krizi döneminde 

görüldüğü gibi, artan sorunlu krediler, önce kredi kullandıran finansal 

kurumu, sonra bankacılık sisteminin genelini ve son olarak da reel 

sektörü olumsuz etkilemiştir (Karamustafa, 2019: 64). 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bankaların, finansal aracılık rolünü yerine getirirken temel 

amaçlarından birisi, finansal yapılarını sürdürülebilir kılmak 

olmalıdır. Sürdürülebilir finansal yapı; sağlıklı kredilendirme 

süreçleri, kredilerin tahsisinden tahsiline kadar sürecin doğru 

yönetimi, yasal düzenlemelerin varlığı, sürekli ve hassas bir denetleme 

ile mümkün olacaktır. Diğer işletmelerin aksine finansal yapısı 

bozulan bir banka, kendi yükümlülükleri ile sınırlı olmaksızın 

sistemik önemine göre tüm bankacılık sistemi ve genel ekonomi ve 

hatta 2007-2008 küresel finans krizi örneğinde olduğu gibi tüm dünya 

ekonomisini olumsuz etkileyebilmektedir (Özel ve Sayılgan, 2021: 

100). 

Sorunlu krediler, ülkelerdeki tanımı ve kapsamı farklılık 

gösterse de, en genel tanımıyla, banka ile borçlu arasındaki geri ödeme 

anlaşmasının önemli şekilde bozularak tahsilatın gecikmesi ve zarar 
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olasılığının ortaya çıkması şeklinde tanımlanabilmektedir. Türk 

bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin gelişimi dikkate alındığında, 

1980 sonrası izlenen dışa açılma politikaları, ülkedeki 

makroekonomik istikrarsızlıklar, özellikle 2001 kriziyle birlikte döviz 

ve faiz riskinin artması, kredi maliyetlerinin yükselmesi batık ve 

sorunlu krediler probleminin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 2001 

krizinden sonra Türk bankacılık sektörü, toplam kredi portföyünün 

yaklaşık üçte birine ulaşan geri dönmeyen kredi sorunu ile karşı 

karşıya kalmıştır. Krizin etkisiyle kredilerin takibe dönüşüm oranı 

2000 yılında %11,5 iken, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ile 

birlikte %29,3 seviyesine yükselmiştir (Şahbaz ve İnkaya, 2014: 81). 

Türkiye’de 2001 kriziyle hızla artan Sorunlu krediler, krizin ardından 

ekonomide ve özellikle bankacılık sektöründe gerçekleştirilen yapısal 

reformlar ve kredi riskinin iyi yönetilmesinin etkisiyle gerilemiştir. 

2008 küresel kriziyle birlikte tekrar yükselişe geçen sorunlu kredi 

oranı, 2001’deki krize kıyasla sınırlı bir artış göstermiştir (Yücememiş 

ve Sözer, 2014: 54). Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi 

sorununu son olarak Ağustos 2018’de yaşanan kur şoku ile yaşamıştır. 

Ağustos 2018'de yaşanan kur şoku sonrasında firmaların borç 

yükünde ani bir artış meydana gelmiştir. Nakit sıkıntısı çeken firmalar, 

banka borçlarını ödeyemeyince Sorunlu krediler artmaya başlamıştır. 

Söz konusu kur şokunun etkisiyle 2019 yılında Türk Bankacılık 

Sektörü Sorunlu krediler rakamı 151 milyar TL’ye, Sorunlu krediler 

oranı ise %5,37’ye ulaşmıştır (BDDK, 2022a: 14). 

Türkiye’de, ekonomik koşulların belirsiz olması ayrıca 

bankaların finansal sistem içinde %86 gibi yüksek payı 

düşünüldüğünde, Sorunlu kredilerin yakından izlenmesi ve iyi 

yönetilmesini oldukça önemli hale getirmektedir.  
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Sorunlu kredilerin artması hem bankacılık sektörüne hem de 

reel sektöre ve ülke ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Geri 

ödenmeyen krediler bankanın aktif-pasif durumunu bozarak likidite 

yapısında azalma meydana getirmektedir. Bu bağlamda, sorunlu 

krediler, banka bilançolarındaki varlık kalitesinin bir göstergesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sorunlu kredilerdeki artış, bankaların sorunlu 

kredi için ayırdıkları karşılıkları artıracak bankalar bu durumda 

kaynaklarını verimli yatırımlarda değerlendiremeyecektir. Gelirleri 

azalan bankalar sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanacağından, 

iç ve dış piyasadaki güvenirliliği ve saygınlığı zedelenecektir. Bazen 

bu durum bankanın iflası ile sonuçlanabilmektedir. Kısacası sorunlu 

kredilerin artması, bankacılık sektörünün etkinliği azalmakta, banka 

başarısızlıklarına ve krizlere dahi neden olabilmektedir.  

Tahsil edilemeyip sorunlu hale dönüşen krediler bankacılık 

sektörü kadar ülke ekonomisi için de büyük bir risk taşımaktadır. 

Sorunlu krediler bankacılık sektörünü, bankacılık sektörü işletmeleri, 

işletmeler de ülke ekonomisini olumsuz yönde tetiklemektedir. 

Sorunlu kredi miktarı artan bankalar yeni yatırım yapmak isteyen, 

istihdam artışını sağlamayı hedefleyen firmaların kredi taleplerini 

karşılayamamakta ve neticesinde de ülke ekonomisinde daralmaya 

neden olduğu görülmektedir.  
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