
SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI 
VE KREDİ RİSKİ 

Sultan SARI



 

 

 

 

SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI  

VE KREDİ RİSKİ  

  

 

 

 

Sultan SARI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Copyright © 2021 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, 
except in the case of 

brief quotations 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 – 2021© 

 
ISBN: 978-625-7636-18-6 

Cover Design: İbrahim KAYA 
March / 2021 

Ankara / Turkey 
Size = 16x24 cm 

 

 

 

 

Bu eser Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsünde İktisat Anabilim Dalı doktora tezi olarak hazırlanmış ve jüri 

üyeleri Prof. Dr. Aziz KONUKMAN (Danışman), Prof. Dr. Selahattin 

TOGAY (Üye), Prof. Dr. İrfan CİVCİR (Üye), Prof. Dr. Murat ATAN (Üye) 

ve Doç. Dr. Özgür TEOMAN (Üye) önünde 26.11.2020 tarihinde 

savunularak kabul edilmiştir. Tezde ileri sürülen görüşler yazarına ait olup, 

Enstitü bu görüşlerden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. 



Sultan SARI| i 

 

SUNUŞ 
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gerekir diye düşünüyorum. Risk analizi ve önlemler konuları son 
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bol para ortamına yol açan pandemi sonrasında daha da önem 

kazanacak. Bu konuda araştırma yapanlar, öğrenim gören öğrenciler, 

ekonomi ve finans konularına ilgi duyanlar için de kitap bir rehber 

niteliği taşıyor.  Gelecekte karşımıza çıkacak sıkıntılara hazırlıklı 

olmak adına bu kitabı özellikle finans kesiminde görev yapanların 

okuması gerektiğini düşünüyorum. 
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ÖNSÖZ  

Doktora danışmanlığını yaptığım Dr. Sultan SARI’nın kitaba 

dönüştürülen bu tez çalışması, banka kredilerinde sektörel 

yoğunlaşmanın kredi riski ile ilişkisini ve finansal istikrarı etkileme 

potansiyelini Türkiye bankacılık sektörü kümülatif verileri ile analiz 

etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma bu yönüyle Türkiye bankacılık 

sektörüne ilişkin yazına önemli bir katkı sunmaktadır. 
 

Çalışmanın ilham kaynağı yazarın bankacılık sektöründe çalışmaya 

başladığı 1996 yılından sonra Türkiye ekonomisinin yaşadığı 

krizlerdir. Bilindiği üzere bu krizlerde bankacılık sorunlarının payı 

büyüktür. Minsky’nin de dediği gibi “bankacılık hem yatırımları ve 

ekonomik büyümenin finansmanını sağlayan esas faktör hem de 

istikrarsızlığa neden olan ve bunu büyütme eğiliminde olan yıkıcı bir 

güç” tür. Özellikle Türkiye gibi finansal derinliği az olan, banka 

temelli bir ekonomide, bankalar finansal aracılık faaliyetleri ile 

vazgeçilmezdir ve faaliyetleri ekonomideki tüm aktörleri doğrudan 

etkiler.  Bu nedenle, en temel bankacılık faaliyeti olan kredi 

faaliyetleri ve bu kredilerden maruz kaldıkları risk olan kredi riski her 

zaman incelenmeye değerdir.  Bu riskin yükselmesi finansal sistem ve 

ekonomi için bir alarm sinyalidir.  
 

Yazara göre, bankaların kredilerini belirli sektörlerde 

yoğunlaştırmaları “kredi riskini” artıran unsurlardan biridir. Özellikle 

küresel kriz sonrası finansal istikrara verilen önemin artması, kredileri 

ve dolayısıyla kredilerde sektörel yoğunlaşmayı ön plana çıkarmıştır. 
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Bu yönde bir inceleme hem o sektörün finansal sağlamlığının hem de 

sistemin finansal sağlamlığının analizine olanak vermektedir. Kredi 

yoğunlaşmalarının özellikle de sektörel kredi yoğunlaşmalarının tespit 

edilmesi ve izlenmesinin hem oluşturulacak erken uyarı 

mekanizmaları hem de uzun vadeli kalkınma politikaları için bir 

model ve araç sunabileceği düşünülmektedir.  
 

Yazar, çalışmaya konuyla ilgili kavramları tanımlayarak başlamış ve 

ardından geniş bir iktisadi yazın taraması ile ulusal ve uluslararası 

çalışmalardan örnekler sunarak kuramsal çerçevesini çizmiştir. Ayrıca 

Türkiye bankacılık sektörü ve kredilerin gelişimi krizler dâhil tarihsel 

örneklerle detaylı bir şekilde incelenmiştir.  Çalışma 2007-2018 

dönemi Türkiye bankacılık sektörü kümülatif verileri kullanılarak 

yapılan bir ampirik analizle tamamlanmıştır. Zira yazar, finansal 

istikrar açısından, bankacılık sektörüne bir bütün olarak bakılması 

gerektiğini düşünmektedir. Bankacılık sektörü kredileri hem 

makroekonomik değişkenlerden etkilenen hem de etkileyen 

durumunda olduklarından analize makroekonomik değişkenler de 

dâhil edilmiştir.  
 

Sonuç olarak, sektörel kredi yoğunlaşması ile kredi riski arasında 

pozitif yönde bir ilişki olduğu ama özellikle 2000-2001 krizlerinden 

sonra yapılan düzenlemeler ve uygulamalarla Türkiye bankacılık 

sektörünün istikrara kavuştuğu ve son yıllarda sektörün kredi riskinin 

karşılaştırmalı olarak makul seviyede olduğu söylenmektedir. Nitekim 

2007-2018 verileri ile yapılan ampirik çalışmada sektörel kredi 

yoğunlaşması ile kredi riski arasındaki ilişkinin negatife döndüğü 
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tespit edilmiştir. Yani banka kredilerinde sektörel yoğunlaşmanın 

getirdiği uzmanlaşma asimetrik bilgi sorunlarını çözerek kredi riskinin 

yükselmesini önlediği söylenebilir. Ama yine de yazarın ödenmeyen 

kredilerdeki artış eğilimine ve Türkiye bankacılık sektöründeki 

yeniden yapılandırma olgusuna ilişkin uyarılarına da dikkat etmek 

gerekmektedir. Gelişmekte olan bir ülke olarak ülkemiz bankacılık 

sorunlarının kriz yaratma potansiyeli yüksektir. Özellikle ülkemizde 

pandemi sonrasına ötelenen ödenmeyen krediler sorunu göz önüne 

alındığında… 

 

Bankacılık sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri düşünüldüğünde 

sektörün istikrarının ekonominin de istikrarı olacağını anlamak zor 

değildir. Bu anlamda bu çalışmanın bugün ve gelecekte bankacılık 

risk yönetim politikaları ve kredi politikaları için faydalı olacağına 

inanıyorum. 

 

Hepinize iyi okumalar dilerim. 

 

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN 
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KISALTMALAR 

 

Bu çalışmada kullanılmış kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda 

sunulmuştur.  

 

Kısaltmalar   Açıklamalar 

 

AB     Avrupa Birliği  

ADF    Augmented Dickey-Fuller Test 

AIC Akaike Information Criterion (Akaike Bilgi 

Kriteri) 

ARDL    Auto-Regresive Distributed Lag  

    (Gecikmesi Dağıtılmış Oto Regresif) 

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu 

BIS Bank for International Settlements 

(Uluslararası Ödemeler Bankası) 

BSF  Banking Sector Fragility Index 

(Bankacılık Sektörü Kırılganlık Endeksi)  

DİBS Devlet İç Borçlanma Senedi 

DPT Devlet Planlama Teşkilatı 

ECM  Error Correction Model (Hata Düzeltme 

Modeli) 

EKK En Küçük Kareler Yöntemi 

FSB Financial Stability Board (Finansal İstikrar 

Kurulu) 
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GSMH Gayri Safi Milli Hasıla 

GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
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1. GİRİŞ  

Bir ekonomide, bir finansal sistemde, finansal piyasaların faaliyetleri 

ekonomideki tüm aktörleri doğrudan etkiler. Bankalar da finansal 

sistemdeki ve finansal piyasalardaki en önemli kurumlardan biridir. 

Finansal aracılar olan bankalar, topladıkları fonları kredi olarak 

aktararak ekonominin etkinliğini artırmak açısından önemli bir rol 

oynarlar. Yani, özellikle Türkiye gibi finansal derinliği az olan, banka 

temelli bir ekonomide, bankalar finansal aracılık faaliyetleri ile 

vazgeçilmezdir. Bu nedenle, pek çok işlevi olan bankaların en temel 

bankacılık faaliyeti olan kredi faaliyetleri de her zaman özel bir ilgiyi 

hak eder, incelenmeye değerdir. Çünkü kredi faaliyetlerinin çok 

önemli makroekonomik etkileri vardır.  

Bankaların kredi kanalı bir parasal aktarım mekanizması olarak para 

politikasından etkilenir. Diğer yandan, verdikleri kredilerle yatırımları 

etkiler ve dolayısıyla ekonominin büyüme performansını belirlerler. 

Yani makro istikrarın sağlıklı bir bankacılık sistemiyle mümkün 

olduğu söylenebilir. 

Kredi vermek bankacılığın en temel tarihsel işlevi olmakla birlikte 

aynı zamanda bir bankanın en riskli faaliyetidir. Kredi riski, kredi 

anaparası ve faizinin zamanında geri ödenmemesi sonucunda 

bankanın likidite ve kâr-zarar sorunlarıyla karşılaşmasıdır. Bu nedenle 

birçok ülkede kredi riskini azaltmaya yönelik bazı düzenlemeler 

yapılmaktadır.  
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Kredi riskinin spesifik ve sistemik olarak tanımlanabilecek pek çok 

nedeni vardır. Örneğin kredilerdeki kişi, grup, bölge ve sektörel 

yoğunlaşma ile makro belirsizlikler bunlardan bazılarıdır. Aslında 

spesifik kredi riski ve spesifik olmayan kredi riski ayrımı da çok 

anlamlı değildir. Çünkü krediler hem sistemik riskten etkilenen hem 

de etkileyen durumundadır. 

Bu bağlamda, özellikle küresel kriz sonrası finansal istikrara verilen 

önemin artması, kredileri ve dolayısıyla kredilerde sektörel 

yoğunlaşmayı ön plana çıkarmaktadır. “Sektörel kredi yoğunlaşması”, 

bir bankanın kredilerinin büyük bölümünün belirli bir veya birden 

fazla sektörde toplanmasıdır. Söz konusu kavramın sıklıkla “sektör 

yoğunlaşması” ile karıştırıldığı gözlenmektedir. Oysa “sektör 

yoğunlaşması ya da bankacılık sektöründe yoğunlaşma” kavramı 

sektöre hâkim olan bankaların sayısını ve büyüklük dağılımını ifade 

etmektedir. 

Kredilerin hangi alanlarda ve hangi bölgelerde yoğunlaştığı yani 

bankaların kredi portföy tercihleri sadece bankaların risk ve kârlılığı 

için önemli olmamaktadır, kümülatif olarak sektörün ve dolayısıyla 

ekonominin finansal istikrarı için de önemlidir. Bu yönde bir inceleme 

hem o sektörün finansal sağlamlığının hem de sistemin finansal 

sağlamlığının analizine olanak vermektedir. Yani tüm bankacılık 

sektöründe kredilerde sektörel yoğunlaşma makroekonomi açısından, 

finansal istikrar ve ekonominin etkinliği açısından bir gösterge olarak 

kullanılabilme imkânı vermektedir. Kredi yoğunlaşmalarının özellikle 
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de sektörel kredi yoğunlaşmalarının tespit edilmesi ve izlenmesinin 

(monitoring) hem oluşturulacak erken uyarı mekanizmaları hem de 

uzun vadeli kalkınma politikaları için bir model ve araç sunabileceği 

düşünülmektedir.  

Bu yönde, belirli alanlara ve sektörlere kredi açılmasının kısıtlanması 

şeklinde düzenlemeler olan ülkeler vardır. Bankacılık düzenlemeleri 

ile (büyük kredi, grup kredileri ya da sektörel kredi yoğunlaşmaları 

konusunda) bir takım kredi sınırlamalarına gidildiği de görülmektedir. 

Keza kredilerin örneğin coğrafi olarak çeşitlendirilmesi yönünde 

düzenlemeler de bu tür çalışmaların sonucunda yapılmıştır.  

Öte yandan, Beck ve De Jonghe (2013) yaptıkları çalışma sonucunda, 

“bankaların sektörel uzmanlaşması, performansları ve sistemik riske 

katkıları arasında, 2001-2011 döneminde, bankalar ve ülkelere göre 

değişen belirgin bir ilişki olduğu” bulgularına ulaşmışlardır. Ama 

şurası açıktır ki araştırma örneklemlerinde yer alan 77 ülkenin yarısı 

inceleme döneminin başlarında çeşitlendirmeyi tavsiye eden bir rehber 

kurallara sahipken inceleme döneminin sonlarına doğru yaklaşık 

%66’sının bu tür bir kurallar rehberine sahip olduğu görülmüştür. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı; banka kredilerinde sektörel 

yoğunlaşma ve kredi portföy çeşitlendirmesi arasındaki tercihin kredi 

riski ile ilişkisini, kredi riskini artırıp artırmadığını ya da nasıl 

etkilediğini, bunun finansal istikrarı etkileme potansiyelini ve ayrıca 

düşük kredi riski ve yüksek bankacılık kârlılığı arasında bir değiş-

tokuş olup olmadığını Türkiye bankacılık sektörü kümülatif verileri ile 
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analiz etmektir. Türkiye bankacılık sektörü için böyle bir çalışma 

bugüne kadar yapılmamıştır.   

Bu yolda giriş, 4 ana bölüm ve sonuçtan oluşan çalışmanın, ikinci 

bölümünde konuyla ilgili kavramlar tanımlanarak banka ve kredi 

faaliyetlerinin ekonomideki yeri belirtilmektedir. Daha sonra kredi 

kavramı tanımlanarak türleri ve fonksiyonlarından bahsedilmekte ve 

kredi riski ile ilişkilendirilmektedir. Kredilerde sektörel yoğunlaşmada 

kredi riskinin bir unsuru olarak ele alınmaktadır. Spesifik bir risk olan 

kredi riski ve sistemik riskle ilişkisi, nasıl finansal ve bankacılık 

krizlerine yol açabileceği ortaya konmaktadır.  

Üçüncü bölümde ikinci bölümdeki tüm kavramlara ilişkin ama 

özellikle kredi ve sektörel kredi yoğunlaşmasına ilişkin olarak detaylı 

bir yazın taraması sonucunda seçilmiş ulusal ve uluslararası 

çalışmalardan örnekler sunulmaktadır. Bu yapılırken “risk ve 

performans açısından kredi portföylerinde yoğunlaşma ve 

çeşitlendirme”, “bankacılıkta ve kredilerde yoğunlaşma” ve 

“bankacılık sektörü kırılganlığı, bankacılık krizleri ve sistemik 

krizler” alt başlıkları kullanılmaktadır. 

Dördüncü bölümde ise 1999-2018 döneminde Türk bankacılık sektörü 

ve kredilerin tarihsel gelişimi ve yapısal özellikleri çizelgeler 

yardımıyla incelenmektedir. Burada 1999 öncesi ekonomik ve finansal 

yapıdan da bahsedilmektedir. Bu bölümde 1999-2018 verileri 

kullanılırken bir sonraki bölümde, 2005 yılında TP’dan 6 sıfır atılarak 

yeni TL’na geçildiğinden, Kasım 2006’da bankaların muhasebe 
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uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklikler yapıldığından 

2007-2018 dönemi verileri kullanılmaktadır. 

Tüm bu bilgiler ışığında, beşinci bölümde, Türk bankacılık sektöründe 

kredilerde sektörel yoğunlaşma kredi riski ilişkisi ve özellikle 

kullanılan değişkenler konusunda Chen ve diğerleri (2013a,2013b), 

Castro (2012) ve Nkusu’nun (2011) çalışmaları örnek alınmış, ama 

farklı bir yöntemle ampirik bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

burada tek tek en büyük ticari bankaların verileri toplanarak değil de 

tüm bankacılık sektörü 2007-2018 dönemi kümülatif verileri 

kullanılmıştır. Çünkü finansal istikrar açısından, bankacılık sektörüne 

bir bütün olarak bakılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca 

bankacılık sektörü kredileri hem makroekonomik değişkenlerden 

etkilenen hem de etkileyen durumunda olduklarından analize 

makroekonomik değişkenler de eklenmiştir. Bu bölümde son olarak 

iktisadi yazında gözlendiği gibi düşük risk ile yüksek kârlılık arasında 

bir değiş-tokuş olup olmadığını sınamak için kârlılık oranı da analize 

dâhil edilmiştir. Bu bölümdeki analizde kullanılan yöntem, otoregresif 

dağıtılmış gecikme (Auto-Regresive Distributed Lag-ARDL) veya 

sınır eş bütünleşme testi tekniği olarak tanımlanan eş bütünleşme 

yaklaşımıdır.  

Çalışma bir özet, sonuç ve değerlendirme ile son bulmaktadır.  
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2. BANKALAR VE KREDİ FAALİYETLERİNİN 

EKONOMİDEKİ YERİ 

Çalışmanın kısa bir girişten sonraki bu ilk bölümünde “finansal 

sistem, finansal piyasalar ve bankacılık” tanımlandıktan sonra, 

“bankaların işlevleri ve finansal sistemdeki yerleri” belirtilmektedir. 

Daha sonra bankaların en temel işlevlerinden biri olan kredi faaliyeti 

tanımlanmakta, türlerinden ve fonksiyonlarından bahsedilmektedir.  

Sırasıyla kredi faaliyetlerinden doğan “kredi riski” açıklanmakta ve 

ardından sistemik riskle ilişkisi ortaya konmaktadır. Son olarak kredi 

riskinin finansal krizlere ve bankacılık krizlerine yol açabilme 

potansiyelinden bahsedilmektedir. 

2.1. Finansal Sistem, Finansal Piyasalar ve Bankacılık 

Bir ekonomide finansal piyasalar ve aktörlerinin tüm faaliyetleri 

ekonomideki tüm aktörleri etkiler. Dolayısıyla önce finansal sistemi, 

finansal piyasaları ve bankacılık faaliyetlerini tanımlamak 

gerekmektedir. 

Finansal sistem, gerek yapısı gerekse işlevleri açısından ülkeden 

ülkeye değişen karmaşık bir yapı arz eder. Ama genel olarak “finansal 

sistem, fon fazlası olanlarla fon ihtiyacı içindekileri buluşturan bir 

organizasyon” olarak tanımlanabilir. Finansal sistem finansal 

piyasalar, finansal aracılar ve finansal araçlardan oluşur 

(Şahin,2013:477). Fon fazlası olanlar gelirinden daha az miktarda 

harcama yaparak tasarruf etmişlerdir. Bunlar hane halkı olabilir, 
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firmalar olabilir ve devlet de olabilir. Fon açığı olanlar ise gelirinden 

fazla harcama yapmak isteyen girişimciler, firmalar ve devlet olabilir.  

Buradan, finansal piyasalar; “fon fazlası olan ekonomik ajanlarla fon 

ihtiyacı olanları karşılaştıran piyasalar” olarak tanımlanabilir. Fonların 

aktarımı, finansal piyasalarda finansal araçlar kullanılarak finansal 

aracılar tarafından gerçekleştirilir. Finansal araçların da pek çok 

kaynakta iki genel kategoriye ayrıldığı görülmektedir (Mishkin, 

2007,23-24 ve Şahin, 2013:477): 

- Dolaysız finansal araçlar (tahvil, hisse senedi, emtia senedi, 

bono, poliçe, çek, hazine bonosu, devlet tahvili, gelir ve kâr 

ortaklığı senetleri) 

- Dolaylı finansal araçlar (mevduat hesapları, mevduat 

sertifikaları, kredi kartları, banka kartları, borçlanma bonoları, 

varlığa dayalı menkul kıymet) 

Dolaysız finansal araçlar kullanılarak fon aktarım yolu “doğrudan 

finansman” olarak da tanımlanabilir. Çünkü söz konusu finansman 

şekli fon talep edenler (borç alanlar) ile fon arz edenler (borç verenler) 

arasında doğrudan borç-alacak ilişkisi yaratır. Dolaysız finansal 

araçlar olarak tanımlanan menkul kıymetlerin satın alanlar için bir 

varlık, onu satan (çıkaran) birey ve firmalar açısından bir yükümlülük 

olduğunu da hatırlatmak gerekir. Ayrıca anonim şirket veya devlet 

kurumları gibi fon ihtiyacında olup da ödünç fon arayanlar tarafından, 

tahvil veya hisse senedi gibi menkul kıymetlerin ilk defa ihraç edildiği 

ve ilk alıcılarına satıldığı piyasalara “birincil piyasalar” da denir. 
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“İkincil piyasalar” da daha önce birincil piyasalarda arz edilmiş 

menkul kıymetlerin yeniden satışının yapılabildiği piyasalardır 

(Mishkin, 2007/2011:24; Öçal ve diğerleri,1997:22). 

Fon arz edenler ile fon kullanacak olanların karşı karşıya gelmediği 

finansman şekli ise dolaylı finansman olarak tanımlanabilir. Bu 

durumda finansal aracılara büyük iş düşer. Finansal aracılar ihraç 

ettikleri dolaylı finansal araçları kullanarak fon fazlası olan ve borç 

olarak vermek isteyenlerden topladıkları fonları talep edenlere 

aktarırlar. Alan                       

Finansal piyasaları sınıflandırmakta kullanılan bir diğer yol da 

finansmanda kullanılan menkul kıymetin vadesini esas alarak finansal 

piyasaları “para piyasaları” ve “sermaye piyasaları” olarak ikiye 

ayırmaktır. Buna göre, genellikle 1 yıldan daha az olan kısa vadeli 

finansal araçların kullanıldığı finansal piyasalar “para piyasası” 

olarak, 1 yıl ve daha uzun vadeli borç ve hisse senedi gibi finansal 

araçların kullanıldığı finansal piyasalar “sermaye piyasası” olarak 

tanımlanmaktadır (Mishkin, 2007/2011:26-27).  

Görüldüğü gibi finansal sistem çok farklı tipte piyasalardan ve aracı 

kurumlardan oluşmaktadır. Bunlar; bankalar, sigorta şirketleri, hisse 

senedi ve tahvil piyasaları ve daha pek çoklarıdır. Ancak her durumda 

bir finansal aracı olarak bankalara büyük rol düşmektedir. Sanılanın 

aksine, ülkelerin çoğunda şirketler fonlarını doğrudan finansmandan 

(hisse senedi ve tahvil çıkartmaktan) ziyade dolaylı finansmandan 

sağlamaktadır. Bankalar yukarıda sıralanan dolaylı finansal araçlarını 
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kullanarak fon aktarımına aracılık eden en önemli finansal aracı 

kurumlarıdır ve ticari bankalar, yatırım bankaları, kalkınma bankaları, 

merkez bankaları gibi pek çok türe ayrılmaktadır (Yay,2015:333).  

Banka terimi, Türkçe karşılığı masa, sıra veya tezgâh anlamına gelen 

İtalyanca “Banco” kelimesinden gelmektedir (aktaran Takan,2002). 

Para kavramıyla sıkı sıkıya ilişkili bir tarihsel gelişime ve değişime 

sahip olan bankaların konuyla ilgili pek çok yazar tarafından değişik 

şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Ancak günümüzde bankalar o 

kadar çeşitli konularda faaliyet göstermektedir ki tüm faaliyetleri 

kapsayan tam bir tanım vermek oldukça zordur. Bankaları yaptıkları 

çeşitli işlemlerden biri ya da diğerini ön plana alan tanımlar da 

yetersizdir.  

Bankalar, gerçek ve tüzel kişilerin belli bir zaman için harcamadıkları 

paraları toplayarak, bunları nema getirir şekilde, kredi ve plasman 

yoluyla değerlendirmeye çalışan, ödemelerde aracılık, para nakli, 

senet tahsili, emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler gören işletmelerdir. 

Yani, en basit tanımıyla banka, mevduat kabul eden, mevduatı en 

verimli şekilde kredilere ve dolayısıyla yatırımlara yönlendiren bir 

ekonomik kuruluştur. 

Daha geniş tanıma göre ise banka;  para, kredi ve sermaye konularına 

göre her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya kamusal 

kişilerle işletmelerin bu alandaki her türlü gereksinimlerini karşılama 

faaliyetlerini temel uğraş konusu olarak seçen bir ekonomik birimdir. 

Bankalar mevduat toplar, kredi verir, para ve kredi politikalarının 
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uygulanmasına destek verir, aracılık yapar, sanayi kuruluşlarına 

destek olur, iştirak eder, kiralık kasalarda kişilerin menkul 

kıymetlerini korur. Borsa faaliyetlerine katılır, ülkenin kalkınmasını 

destekler, yönlendirir (Takan,2002:2). 

Buna göre; “bankacılık, borç vermek ya da yatırım yapmak amacıyla 

halktan, talep üzerine veya başka yolla geri ödenebilir, üzerinde çek, 

senet, emir ya da başka şeyler düzenlenebilir mevduat kabul etmek” 

anlamındadır (aktaran Yağcılar,2011:5). 

Buraya kadar yapılan tanımlamalar ve verilen bilgiler ışığında ve 

aşağıdaki özet çizelgeden de görüldüğü gibi, dolaylı finansmana konu 

finansal araçlarla yapılan finansal işlemlerin ticari bankacılığı, 

doğrudan finansmana konu dolaysız finansal araçlarla yapılan finansal 

işlemlerin de kalkınma ve yatırım bankacılığını oluşturduğunu da 

belirtmek gerekir. Aslında bankaların yapmış olduğu işlemler 

çeşitlendikçe türleri de artmıştır. Örneğin Türkiye’nin finans 

sisteminde gelişen “katılım bankaları” gibi… 

Çizelge 2. 1. Finansal Piyasaların Sınıflandırması 
 

 Kısa Vade Uzun Vade 

Dolaylı Mali Aracılık 
(Ticari Bankalar) 

Kredi Piyasası Kredi Piyasası 

Dolaysız Mali Aracılık 
(Yatırım Bankaları) 

Para Piyasası Sermaye Piyasası 

Kaynak: aktaran İşcan, A.(2003) 
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2.2. Bankaların Ekonomideki Yeri ve İşlevleri 

Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde bankaların ekonomideki 

yeri büyüktür. Finansal sistem içinde bankacılık sektörünün göreli 

payının, genellikle, sosyal ve iktisadi gelişmeye paralel olarak biraz 

azaldığı gözlense de hala çok yüksek düzeydedir. Çünkü finansal 

aktiflerin %83’üne sahip olan bankalar dışında kalan diğer finans 

şirketlerinin çoğunun da bankalarca kurulan ve/veya hissesine sahip 

olduğu şirketler olduğu görülmektedir. Bu durumda Türkiye finans 

sistemi içinde bankaların ağırlığının çok daha yüksek olduğu açıktır.    

Bankalar, tasarruf sahiplerinden mevduat alırlar, talep eden şahıs ve 

firmalara kredi olarak borç verirler. Vadesiz mevduat hizmetleri ile 

piyasada likidite yaratırlar, finansal aracılık hizmeti yaparlar. Fon 

fazlası olanlardan fon açığı olanlara fonların transferini sağlayarak, 

ekonomik büyümede temel bir rol oynarlar. Dolayısıyla bankacılık 

sektöründe yaşanan tüm gelişmeler ekonomiyi olumlu ya da olumsuz 

etkiler ve aynı zamanda bankacılık tüm makroekonomik 

gelişmelerden de etkilenir.  

Bu etkileri daha iyi anlamak ve analiz edebilmek için; bankaların birer 

ticari işletme olarak kâr amacıyla faaliyetlerini sürdürürken, ekonomik 

sistemin bir parçası olarak üstlendikleri işlevleri dikkate almak 

gerekir. Bankaların işlevlerini “finansal aracılık yapmak, likidite 

yaratmak, kredi talep edenleri değerlendirmek ve izlemek, asimetrik 

bilgi problemlerini çözmek, para politikalarının etkinliğini arttırmak, 

ekonomik istikrarı etkilemek, ölçek ve kapsam ekonomilerinden 
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faydalanmak, ödeme sistemlerinin etkinliğini arttırmak ve dış ticareti 

fonlamak ve ihracatı teşvik etmek” şeklinde sıralamak mümkündür 

(Yağcılar,2011:5). 

Bankaların ekonomideki temel işlevleri konusunda bir başka sıralama 

ise şöyledir (Vurucu ve Arı, 2014: 65-67):  

- Mali aracılık 

- Kaynaklara akışkanlık sağlamak, 

- Kısa süreli fonları uzun vadeli ve büyük ölçekli fonlar haline 

dönüştürmek, 

- Fonları hareketlendirmek ve rasyonel kullanımını sağlamak, 

- Ulusal para politikasının etkinliğini artırmak, 

- Ulusal ve uluslararası ticareti geliştirmek, 

- Kaydi para yaratmak, 

- Gelir ve servet dağılımını etkilemek, 

- Finansal danışmanlık, 

- Hizmet işlevi.  

Görüldüğü gibi öncelikle vurgulanan bankaların mali aracılık rolüdür. 

Ama bir banka paranın/fonların sadece aktarımını sağlayan değil, aynı 

zamanda parayı (kredi mekanizması yoluyla) yaratan da bir kurumdur. 

Ayrıca bankalar, ekonominin parasal ödeme mekanizmasının 

işlemesini sağlamaktadır ve bu nedenle bankalar diğer aracı kurumlara 

göre daha avantajlı konumdadır. Banka mevduatları hem paranın 

değişim aracı olma, hem de değer deposu olma işlevlerini sağlayan tek 

finansal araçtır.  Bankalar da diğer sektör firmaları gibi kâr amacıyla 



Sultan SARI| 13 

 

 

kurulmuştur. Ama diğer firmalardan farklı olarak çok yüksek 

kaldıraçlı (yüksek borç/sermaye oranına sahip) bir kurumdur 

(Yay,2015:335-336). 

Yukarıda da belirtildiği gibi bankaların ekonomide kaynak aktarımına 

aracılık ederek ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinde önemli bir rol 

üstlenmiş olduğu açıktır. Her ne kadar günümüzde ağırlığı ülkeden 

ülkeye değişse de bankalar, finansal sistemin vazgeçilmez bir parçası 

haline gelmişlerdir. Kısa bir karşılaştırma yapmak için, örneğin 2017 

itibariyle gelişmiş ülkelerde bankacılık aktiflerinin GSYH’ye oranı 

%319, gelişmekte olan ülkelerde %106, Türkiye’de ise %105 

olduğunu belirtmek gerekir.  Kredilerin mevduatlara oranı ise gelişmiş 

ülkelerde %77, gelişmekte olan ülkelerde %85 ve Türkiye’de 

%123’dür (TBB,2019b:72,77). AB ülkelerinde de bankacılık aktifleri 

ve kredilerin GSYH’ye oranı Türkiye ile karşılaştırıldığında oldukça 

yüksektir. 

Ayrıca banka temelli finansal sistemlerin piyasa temelli sistemlere 

göre asimetrik bilgi sorununu azalttığı da ileri sürülmektedir. Örneğin, 

banka temelli ve sanayiye yakın Alman finansal sisteminin asimetrik 

bilgi sorunlarını azaltarak kaynakların daha etkili dağılmasını 

sağladığı, piyasa temelli ABD finansal sisteminin ise menkul 

kıymetlerin risklerini arttırdığı söylenmektedir. Aynı şekilde banka 

temelli Japon finansal sisteminin de sanayiyle yakın ilişkileri olup bu 

yakın ilişkiler sayesinde asimetrik bilgi sorununu azaltabilmektedir 

(Levine,1997:718). Çünkü bankalar, diğer finansal aracılara göre bu 

konuda birtakım avantajlara sahiptir. Bankalar müşterilerle kurdukları 
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uzun dönemli ilişkiler sayesinde topladıkları bilgiyi ve deneyimi 

avantaja dönüştürebilmektedir (Mishkin,1997:59).  

Türkiye gibi finansal derinliği az olan ülkelerde finansal aracıların en 

önemlisi bankalardır ve finansal piyasaları ağırlıklı olarak bankacılık 

sektörü belirlemektedir.  Yani Türkiye’nin finansal sistemi banka 

temelli bir sistemdir ve bankacılık faaliyetleri önemlidir. Bankacılığın 

sektör olarak, ülkenin ekonomik yapısının şekillenmesinde, 

piyasaların genişlemesinde ve finansal piyasalara dönük politikaların 

geliştirilmesinde etkisi büyüktür. Türkiye’de finansal sistemin yapısı 

ve ilgili kurumları özetleyen aşağıdaki Çizelge 2.2. Şahin’den 

(2013:479) alınmış ve yeni düzenlemeler kontrol edilerek revize 

edilmiştir.  

Çizelge 2. 2. Türkiye’de Finansal Sistemin Yapısı ve İlgili Kurumlar 

 
  Kuruluş İzni Veren ve Düzenleme 

ve Denetlemeden Sorumlu Kuruluş 

 Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) 

Finansal Sistemin merkezinde veya 
tepesinde bulunmak-tadır. Özel yasa 
ile kurulmuş, para politikası 
uygulayıcı özerk kuruluş, en son 
kredi merciidir. Kendi yasasına göre 
şeffaf hesap verebilir. 

Bankalar Mevduat ve Ticaret 
Bankaları 
Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları 

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu (BDDK) 

 Katılım Bankaları  BDDK 

Diğer 
Finansal 
Kurumlar 

Sigorta Şirketleri 
Reasürans Şirketleri 
İşsizlik Sigortası Fonu 
Emeklilik Fonları 
Finansal 
Kiralama(Leasing) 
Faktoring Şirketleri 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 
BDDK 
BDDK 
BDDK 
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Finansman Şirketleri 
Döviz Büroları 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 

SPK 

 Yatırım Fonları SPK  

 Gayri Menkul Yatırım 
Ortaklıkları 

SPK  

 Portföy Yönetim 
Şirketleri 

SPK 

 Emeklilik Yatırım Fonları SPK 

 Girişim Sermayesi SPK 

 Halka Açık Şirketler SPK 

 Aracı Kurumlar SPK 

 Takas Bank SPK 

 İstanbul Altın Borsası SPK 

 Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsaları 

SPK 

 Ödeme Sistemleri TCMB 

 Tasarruf Sigorta Sistemi  TMSF 

 Kara paranın aklanması ve 
terörün finansmanının 
önlenmesi 

MASAK 

Kaynak: Şahin (2013:479), TBB (2019a: I-16)  

Çizelge 2.2.’de de görüldüğü gibi bankalar mevduat ve ticaret 

bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları olarak ikiye ayrılabilir. 

2005 yılında çıkarılan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 2. 

Maddesine göre “Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım 

bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu 

nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, finansal holding 

şirketleri, TBB, TKBB, BDDK, TMSF ve bunların faaliyetlerinin tâbi 

olduğu” belirtilmiş ve 4. Maddesinde de bankaların faaliyet konuları 

maddeler halinde açıklanmıştır1. 

 
1 Madde 4 -Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 
aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler:   
a) Mevduat kabulü.  
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Görüldüğü gibi, bankalar mevduat kabul eder ve kredi verir. Kredi 

vermek bankaların en temel faaliyetidir. Dolayısıyla bankaların 

aktifinde kredilerin payı yüksektir. Bir ülke ekonomisinin gelişmesine 

ve büyümesine etki eden faktörlerden birisi de bankaların toplam 

piyasalar ve sektörler itibariyle kullandırmış olduğu kredilerin 

 
b) Katılım fonu kabulü.  
c) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri.  
d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek 
hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.  
e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri.  
f) Saklama hizmetleri.  
g) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve 
bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri.  
h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; 
kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.  
i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli 
madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, 
birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların 
alımı, satımı ve aracılık işlemleri.  
j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım 
taahhüdü işlemleri.  
k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık 
işlemleri.  
l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla 
alım satımının yürütülmesi işlemleri.  
m) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri 
gibi garanti işleri.  
n) Yatırım danışmanlığı işlemleri.  
o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi.  
p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde 
oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım 
satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı.  
r) Faktöring ve forfaiting işlemleri.  
s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.  
t) Finansal kiralama işlemleri.  
u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.  
v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.  
Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t), katılım bankaları (a), kalkınma ve 
yatırım bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremezler. 
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hacmidir (Koç,2015:137). Fakat sadece kredilerin hacmi önemli 

değildir. Kredilerin niteliği ve kalitesi de önemlidir. Bu noktada, 

“kredi” kavramı, fonksiyonları ve türlerini tanımlamak gerekmektedir.  

2.3. Kredi Tanımı, Fonksiyonu ve Türleri 

2.3.1. Kredi ve Fonksiyonları 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğe göre, “kredi” sözcüğünün 

ekonomideki anlamı “borç ödemede güvenilir olma durumu” ve “ 

ödünç alınan mal ya da para”dır. Ama “kredi” genel olarak, “güven, 

saygınlık, itibar” anlamına gelmektedir. Bazı kaynaklarda kelimenin 

kökeninin Fransızca “credit” kelimesi olduğu belirtilse de (Yılmaz ve 

Yılmaz:2016) kelimenin kökeni Latince’de “inanmak” anlamına gelen 

“credere” kelimesidir.  

Genel olarak, “kredi, belli bir süre sonra ödenmek vaadiyle mal, 

hizmet veya satın alma gücü sağlanması” şeklinde tanımlanabilir. 

Başka bir anlatımla “kredi, bir mevcudun belli bir süre sonra geri 

alınmak kaydıyla verilmesi ve ya verilmiş bir varlığın ödenmesine 

kefil olunması”dır. Bir kişiye kredi verilmekle ona hem mali bir 

imkân sağlanmakta hem de saygınlık kazandırılmaktadır (Takan,2002: 

191). 

Zarakolu’ya (1993:49) göre “kredi eldeki para ile gelecekte ele 

geçecek paranın değiştirilmesidir”. Bu işlem güven ve güvenceye 

dayanmaktadır. Burada kredi veren ve kredi alan olarak iki taraf 

vardır. Kredi veren para verip, ödeme vaadi almakta, kredi alan para 
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alıp ödeme vaadi vermektedir. Kısaca “para ile ödeme vaadinin 

değiştirilmesi” olarak da tanımlanabilir.  

Kredinin “vade”, “güven” ve “risk” olmak üzere üç unsuru 

bulunmaktadır. Bankalarca sağlanan “itibar” belli bir süre sonra iade 

edilmelidir. Yani kredide “vade, zaman” unsuru çok önemlidir. Para, 

mal, itibar gibi değerler belirli bir süre sonunda geri alınmak şartıyla 

verilirken, arada “güven” unsurunun bulunması gerekir. “Güven” 

kredinin en önemli unsurudur. Kredi ödenmeme tehlikesi taşıdığından 

bütün krediler açıldığı andan itibaren “risk” oluşturmaktadır (Takan, 

2002:192). 

Kısaca kredi, “komisyon veya faiz almak suretiyle belirlenen bir vade 

için ödünç para vermek”tir. Kredi borçlanan açısından bir 

yükümlülük, veren banka açısından ise bir varlıktır (Öztürk, 2014: 

20). 

Bu tanım ve bilgiler ışığında Türk finans sistemine dönersek; bankalar 

mevduat, katılım fonu kabulü ve diğer finansal araçları kullanarak ya 

da başka şekillerde borçlanarak topladıkları fonları kredi vermek 

suretiyle işleten, ödemelere aracılık eden, senet tahsil eden, saklama 

hizmetleri veren, sermaye piyasası araçlarının alım ve satımına 

aracılık eden ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 4. maddesinde 

sıralanan faaliyetleri yürüten işletmelerdir. Tüm ticari işletmeler gibi 

kâr amacı güden bankalar Türk finans sisteminde ayrı bir 

düzenlemeye tabi tutulmuşlardır. Kökeni “güven, saygınlık, itibar” 

anlamına gelen krediye aracılık eden bankaların kredi faaliyetleri de 
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elbette 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda ayrı bir madde halinde 

düzenlenmiştir. 

 “Krediler” başlıklı 48. Maddeye göre; 

“Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, 
kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayri nakdî 
krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve 
benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle 
ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların 
vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, 
tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayri nakdî 
kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden 
alacaklar, vadeli işlem ve ödeme süresi sözleşmeleri ile benzeri 
diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları 
ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendikleri 
hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.   

Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım 
bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı 
finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve 
hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar 
ortaklığı yatırımları, taşınmaz, donanım veya emtia temini veya 

finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak 
yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar da 
bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.” 

Görüldüğü üzere, söz konusu madde kredinin iktisadi hayatımızdaki 

bugünkü yerini ve önemini de gözler önüne sermektedir. Ama yine de 

kredinin fonksiyonlarını maddeler halinde sıralamakta fayda vardır 

(Takan, 2002:192 ve Zarakolu, 1993: 51-52) : 
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-Kredi tasarrufların atıl kalmasını önleyerek, üretilen malların 

bireyler tarafından kullanılmasını sağlamak için iyi bir finansal 

araçtır. 

-Günümüz ekonomilerinde uzmanlaşma ve işbölümü yaygın 

olarak görülen bir özelliktir. Kredi ise günümüzdeki ekonominin 

bu durumu üzerinde bir alacak ağı oluşturur. Kredi kullananlar, 

aldıkları kredi ile üretimini yaptıkları malın üretiminde veya 

diğer ihtiyaçlarında kullanırlar. Kredi verenler ise kredi 

kullananlara karşı bir alacak hakkı elde eder. 

-Alınan kredi ile gelecekteki sahip olacağımız gelirleri, harcama 

olanağı verir. Böylece ekonomideki satın alma gücünü 

artırabilir. 

-Kredi, girişimcilerin uğraşlarına hız vererek tasarruflarını 

biriktirmeden veya belli bir seviyeye gelmesini beklemeden 

işlemlerini gerçekleştirme imkânı verir. 

Kısaca, bir ekonomide kredi, üretim ve tüketimin finansmanını sağlar. 

Böylece tasarrufların atıl kalması önlenir. Kredi, tüketim ve sermaye 

mallarının bu mallara sahip olmayanlar tarafından kullanılmasını 

mümkün kılmak suretiyle iktisadi yaşamda önemli bir fonksiyon ifa 

eder(Zarakolu:51-52).  

 



Sultan SARI| 21 

 

 

2.3.2. Kredi Türleri 

Krediler, veren ve alan kişilere, niteliklerine, vadelerine, veriliş 

amaçlarına, güvencesine, iş konusuna yani sektörlere göre, izin 

açısından ve Tek Düzen Hesap Planına (TDHP) göre 

sınıflandırılabilmektedir. 

2.3.2.1. Kredilendiren ve Kredilendirilene Göre Krediler 

Veren kişiler yönünden banka kredileri ile banka dışı kredilerden; alan 

kişiler bakımından ise özel sektöre açılan krediler, kamu sektörüne 

açılan kredi türlerinden söz edilebilir. Yine kredinin bireye mi yoksa 

kuruma mı verildiğine göre de bireysel krediler ve kurumsal krediler 

olarak ayrıldığı görülmektedir (Takan,2002:194). 

2.3.2.2. Nitelik Açısından Krediler 

Krediler, niteliğine göre, nakdi ve gayri nakdi krediler olarak ikiye 

ayrılır. 

Nakdi krediler; faiz ya da faiz ve komisyon karşılığında verilen 

kredilerdir. Bu tür kredilere, iskonto, iştira kredisi örnek verilebilir. 

İskonto ve iştira, bono ya da poliçenin vadesinden önce bankaca 

alacaklısından satın alınması işlemidir (Parasız,2000:207).  

Avans ve borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan krediler de nakdi 

kredilerdir. Avans, bir defaya özgü olmak üzere, belli bir vade ile 

çoğunlukla da maddi bir güvence karşılığında açılan kredilerdir. 

Borçlu cari hesaplar ise, belli bir vadeye bağlı olmaksızın, belli bir 
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limit içerisinde müşteriye para çekme ve yatırma yetkisi veren 

güvenceli ya da güvencesiz kredilerdir (Takan,2002:194). 

Gayri nakdi krediler; bankaların yurt içinde ya da yurt dışında bulunan 

gerçek ve tüzel kişiler lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması, bir 

borcun ödenmesi ya da bir yükümlülüğün yerine getirilmesi 

konusunda bankanın alacağı bir ücret veya komisyon karşılığında 

yükümlü adına taahhütte bulunması, ona kefil olması biçiminde 

kullandırılan kredilerdir (Parasız,2000:207). 

Bu tür kredilerde başlangıçta ödünç para verilmesi söz konusu 

olmayıp, garanti verilmesi, yani borcun ödenmemesi ya da 

yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda tazmin edilmesi 

taahhüdü vardır. Gayri nakdi krediler; teminat mektubu kredisi, sair 

kefalet kredisi, ithal garantisi, tahvil garantisi, kabul kredisi, aval 

kredisi gibi türlere ayrılmaktadırlar (Takan,2002:194). 

2.3.2.3. Vade Açısından Krediler 

Krediler vadelerine göre; kısa, orta ve uzun vadeli krediler olmak 

üzere üçe ayrılmaktadır. Vadelerin süresi açısından değişik görüşler 

olmakla birlikte, genel olarak; vadesi bir yılı geçmeyen kredilere kısa 

vadeli krediler2, 1-5 yıl arasında değişen kredilere orta vadeli krediler 

ve 5 yıldan uzun vadeli kredilere ise uzun vadeli krediler denildiği 

görülmektedir. 

 
2 Bazı kaynaklarda kısa vadeli krediler, vadesiz ya da 18 aya kadar olan krediler 

şeklinde tanımlandığı da görülmektedir (Parasız,2000:207) 
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2.3.2.4. Veriliş Amacına Göre Krediler  

Krediler veriliş amacı açısından; yatırım kredileri, donatım kredileri 

ve işletme kredileri olarak üçe ayrılmaktadır. Yatırım kredileri; 

işletmelere, bina ve tesislerinin yapımı için açılan krediler olup sabit 

değerlerin finansmanı için açıldığından orta veya uzun vadeli olmak 

zorundadır. Donatım kredileri ise işletmelere ait binalarla tesislerin 

genişletilmesi, yenilenmesi, modernleştirilmesi, makine ve teçhizat 

sağlanması için açılan kredilerdir. İşletmelerin üretim faaliyetlerini 

finanse etmek, döner sermaye gereksinimlerini karşılamak üzere 

açılan kredilere ise “işletme kredileri” denilmektedir ve kısa veya orta 

vadeli olabilen bu tür krediler, daha çok döner değerlerin yani kısa 

vadeli işletme gereksinimlerinin finansmanında kullanılmaktadır 

(Takan,2002:195; Parasız,2000:207). 

2.3.2.5. Teminat Açısından Krediler 

Krediler teminatına göre teminatlı ya da teminatsız krediler diye 

ayrıldıktan sonra teminatlı krediler de teminatın türüne (kefalet, mal 

ve senet karşılığı, ipotek karşılığı gibi) göre sınıflandırılabilmektedir. 

Teminatsız krediler, kredi müşterisinin itibarına güvenilerek başka bir 

teminat alınmadan imzası karşılığında açılan kredilerdir. Örneğin açık 

krediler. Şahsi teminatlı krediler, birden fazla kişinin imzaları 

karşılığında açılan kredilerdir. Kredi müşterisinin yanında güvenilir ve 

yine banka müşterilerinden olan firmaların imzaları alınmaktadır. 

Kefalet karşılığında açılan kredi, senet karşılığı kredi, çift imzalı 

teminat mektubu kredisi bu tür kredilere örnek verilebilir 
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(Parasız,2000:207). Maddi teminatlı krediler, krediye teminat olarak 

maddi bir varlığın karşılık tutulması suretiyle kullandırılan kredilerdir. 

Emtia karşılığı krediler, hisse senedi ve tahvil karşılığı krediler, ipotek 

karşılığı krediler gibi (Takan,2002:195). 

2.3.2.6. Sektör Açısından Krediler 

Krediler ekonomik sektöre bir başka deyişle işkollarına göre; ticari 

krediler, sanayi kredileri, ihracat kredileri, tarım kredileri, konut ve 

tüketici kredileri şeklinde ayrılabilir. Ticari krediler; ticaretle uğraşan 

kişilere, bu işleri dolayısıyla doğacak finansman gereksinimleri için 

açılan kredilerdir. Sanayi kredileri; sanayi sektöründe faaliyet gösteren 

firmalara verilen kredilerdir. İhracatı finanse etmek için kullandırılan 

kredilere ihracat kredileri denir. Tarım kredileri; tarım sektörünün 

finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerdir. TOKİ ile yapılan 

anlaşma hükümlerine göre kendi kaynaklarından hazır konut alan 

kişilere açtıkları bireysel kredilerle, ipoteğe dayalı bireysel konut 

kredileri ve konut sektörünü kredilendirmeye yetkili kamu iktisadi 

teşebbüsü statüsündeki bankaların kendi mevzuatları çerçevesinde 

açtıkları kredileridir. Gerçek kişilerin mal ve hizmet alımı ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla açılan bireysel kredilerdir. Bankalarca “tüketici 

kredileri” şeklinde sınıflandırıldığı da görülmektedir.  

2.3.2.7. Kaynak Açısından Krediler 

Krediler kaynak açısından; banka kaynağından kullandırılan krediler 

(bankanın kendi kaynağından kullandırılan krediler), reeskont 

kredileri ve dış kaynaklı krediler şeklinde sınıflandırılmaktadır. 



Sultan SARI| 25 

 

 

Reeskont kredileri, bankaların müşterilerinden aldıkları kısa ya da orta 

vadeli senetleri TCMB’ne iskonto ettirerek sağladıkları ve bu suretle 

anılan müşterilerine kullandırdıkları kredilerdir. Dış kaynaklı krediler 

ise bankaların başka kredi kuruluşlarından sağladıkları fonlarla 

müşterilerine kullandırdıkları kredilerdir. 

2.3.2.8. Tek Düzen Hesap Planına (TDHP’na) Göre 
Krediler 

TDHP’na göre krediler; nitelik, vade, teminat durumu, sektörel ve 

Türk parası, yabancı para bakımından ayrı ayrı izlenmektedir.  

Belli başlı ana gruplar olarak nakdi krediler: iskonto ve iştira kredileri, 

kısa vadeli krediler, orta ve uzun vadeli krediler biçiminde üç 

bölümde toplanmıştır. Bunlardan kısa vadeli krediler de kendi 

içlerinde açık ve teminatlı, TL ve YP olarak ayrı ayrı olmak üzere, 

ihracat kredileri, ithalat kredileri, ihtisas kredileri, fon kredileri, mali 

kesime verilen krediler, yurt dışı krediler ve diğer krediler biçiminde; 

orta ve uzun vadeli krediler de yine açık ve teminatlı, TL ve YP olarak 

ayrı ayrı olmak üzere, ihracat garantili yatırım kredileri, diğer yatırım 

kredileri, işletme kredileri, ihtisas kredileri, fon kredileri, mali kesime 

verilen krediler, yurt dışı krediler şeklinde izlenmektedir. TDHP’nda 

teminat mektubu, akreditif gibi gayri nakdi krediler; amaç, biçim ve 

benzeri çeşitli yönlerden alt hesaplarda izlenmektedirler. 

Buraya kadar anlatılan şekilde farklı türlerde kullandırılan kredilerden 

kaynaklanan “kredi riski” aşağıda ele alınmaktadır.  
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2.4. Kredi Riski   

Risk, sözlüklerde “zarara yol açan ya da zarar verme kapasitesi olan 

kişi ya da nesne” olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımı ise “bir 

kıymetteki bir açıklığın bir tehdit tarafından kullanılma ihtimalidir”. 

Burada “kıymet” korunması gereken her şeydir. Açıklık; bir kıymeti 

tehditlere karşı korumasız hale getiren kusurlardır. Tehdit ise bir 

kıymetteki açıklıkları kullanarak kıymete kısmen ya da tamamen zarar 

veren etkenlere denilmektedir. Her işletmenin amacı, mevcut 

kaynakların en verimli şekilde kullanılması yoluyla kârını 

azamileştirmektir. Kârlılığın arttırılması ile ilgili kararlar ise daima bir 

belirsizlik taşır ve bu belirsizlikleri gidermek için tahminler yapılır. 

Ancak bu tahminlerdeki sapmalar işletmeler için önemli riskleri ortaya 

çıkarır. İşte “risk” kavramı, beklenen (gerçekleşmesi en muhtemel) 

sonuç ile gerçekleşen sonuç arasındaki bu sapmadır (Sarı,2004:4). 

Bankacılığın en temel fonksiyonu, mevduat veya diğer bankacılık 

araçlarıyla elde ettiği fonları yatırımcılara kredi olarak vermek ve 

bundan bir gelir elde etmektir. Yani, bankaların en temel faaliyeti 

kredi vermek ve kredi faaliyetlerinden dolayı maruz kaldıkları en 

temel risk de kredi riskidir.  

Kredi riski, bankacılığın doğasında olan bir risk türüdür ve “ödünç 

alanın banka ile yaptığı anlaşma gereklerine uymaması sonucu 

bankanın kredi alacağının (verilen kredinin anapara ve faizlerini) 

zamanında ve tam olarak tahsil edememesi, kısaca bankanın verdiği 
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kredinin geri dönmeme olasılığı” olarak tanımlanmaktadır 

(BIS,1999:1). 

Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici otoritesi 

BDDK’na(2006b:6) göre “kredi riski”;  

“Fon transferi üzerindeki engellemeler ve kısıtlamalar 
nedeniyle ortaya çıkabilecek transfer riskini de içeren ve kredi 
müşterisinin kredi sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini 
kısmen yerine getirmesi ya da anlaşma şartlarına uygun olarak 
yerine getirmemesinden kaynaklanan, bankaların cari ve 
gelecek dönemlerdeki sermayeleri ile gelirlerinin olumsuz yönde 
etkilenmesine yol açabilecek zarar riskini”   

ifade etmektedir. Görüldüğü gibi, BDDK’nın(2006b) tanımı daha 

kapsayıcı olup sektörün istikrarını gözeten bir düzenleyici otorite 

olarak “kredi riski” halinde bankanın cari ve gelecek sermaye ve 

gelirlerinin olumsuz etkileneceği vurgusunu da tanıma eklemiştir. 

Kaval’ın (2000:59) kullandığı tanıma göre ise; “kredi alan veya 

menkul ihraç eden kişi veya kuruluşun borç ödeme yeteneğinin 

düşmesi veya iştirak ve bağlı menkul kıymetlerde yatırım yapılan 

kurumun aktif bir değerinin kalmaması ve dolayısıyla bağlanan 

fonların değersiz hale gelmesi nedeniyle uğranılacak zarar 

olasılığıdır”. Ona göre, bu tür riskler iki farklı yatırım türünden 

kaynaklanmaktadır. İlki kredi kullandırılmasıdır. Kredi kullandırıldığı 

durumda kredinin anapara ve/veya faizinin geri dönmeme olasılığı 

doğmaktadır. İkincisi ise; bankanın herhangi bir şirketin sermayesine 

yatırım yaptığında veya herhangi bir şirketin menkul kıymetini uzun 

vadeli olarak satın aldığında doğan risklerdir. Bankaların diğer 
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bankalara yatırdığı mevduat veya kullandırdığı kredilerde belirli bir 

risk içermektedir. Zira banka ve diğer kredi kurumları da iflasa tabi 

tüzel kişilerdir ve kredibilitelerini yitirebilirler (Kaval,2000:60-61). 

Kredi riskinin en geniş ve en görünür kaynağı bankanın açtığı krediler 

olmakla birlikte, bir bankanın faaliyetlerine bağlı olarak kredi riskini 

doğuran diğer başka etkenler de söz konusudur. Bunlar hem 

bankacılık ve ticaret defterlerinde hem de bilanço ve bilanço dışı 

hesaplarda (garanti ve kabuller, menkul kıymet yatırımları vb.) yer 

almaktadır3. Bankaların krediler dışındaki kredi riski doğuran finansal 

araçlarına örnek olarak, interbank işlemleri, kabuller, ticaret 

finansmanı, döviz işlemleri, swap işlemleri, bonolar, vadeli işlemler, 

garanti ve kefaletler verilebilir. Bunlar piyasa finansal araçları olduğu 

içindir ki bu durumda piyasa riski ile kredi riski arasında 

korelasyonlar doğmaktadır. Görüldüğü gibi kredi riski bankacılık 

sektörünün karşılaştığı hem en eski ve en temel risk hem de 

günümüzde çok boyutlu hale gelmiş bir risktir. 

Finans sektöründeki yeniliklere karşın kredi riskinin, hâlâ bir bankayı 

başarısızlığa uğratan sorunların en başında gelmesinin nedeni de bir 

bankanın bilançosunun %80’inden fazlasının kredi riski ile ilişkisinin 

olmasıdır (aktaran Sarı, 2004:62).  

Kredi riskindeki yoğunluklar da ayrıca bir risk taşır. Örneğin, kredi 

alan gerçek kişi ya da tüzel kişilerle bağlantısı olan bir grubun taşıdığı 

önemli büyüklükteki riskler (name concentration), bankalar için yoğun 

 
3 Bankacılık Kanunu “Krediler” başlığı md.48 
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bir kredi riski yaratır ve sektörde de problemler doğurur (sektör riskini 

de yükseltir). Kredi riskindeki yoğunluk ayrıca bir sektöre, coğrafi bir 

bölgeye bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle “kredi riski 

yoğunlaşması” tanımının asgari olarak  

“aynı karşı taraflara kullandırılan büyük meblağlı krediler, 
aralarında risk ilişkisi bulunan karşı tarafların oluşturduğu 
gruplara kullandırılan büyük meblağlı krediler, aynı ekonomik 
sektör ya da coğrafik bölgede yer alan karşı taraflara 
kullandırılan krediler, aynı hizmet veya mal üretimi yapan ya da 
aynı kredi riski azaltım yöntemlerine başvuran karşı tarafların 
oluşturduğu gruplara kullandırılan krediler, yalnız bir çeşit 
teminat türü ya da kredi koruması kullanılması nedeniyle dolaylı 
olarak maruz kalınan kredi risklerdeki yoğunlaşmaları” 

içermesi gerektiği belirtilmektedir(BDDK,2016a:11). Bu çalışma 

kapsamında incelenen de kredilerin belirli sektörlerde yoğunlaşması 

ile kredi riski arasındaki bu ilişkidir. 

Bu riski en aza indirmek için bankaların kredi alanların kredibilitesi 

konusunda doğru kararlar vermelerini gerektirir4 . Bunun için kredi 

analizlerinin iyi yapılması gerekmektedir. İyi bir kredi analizi kredi 

risk yönetimini de kapsar. Geçmişte yaşanan deneyimler, banka 

başarısızlıklarının çoğunun doğrudan kredi riskinin iyi 

yönetilememesinden kaynaklandığını göstermiştir (aktaran 

Thiagarajan,2011:148; BIS,2006: 3). BDDK (2016b:2,5) da kredi riski 

yönetimine ilişkin rehberde; “bir bankanın kredi stratejisini, 

 
4  Bankacılık sektöründe kredi kararları risk, kârlılık ve likidite dengesini en iyi 
biçimde sağlayacak şekilde oluşturulur. Kredi yönetiminde dört önemli ilke vardır: - 
Riskin değerlendirilmesi,- Karar verme,- Riskin İzlenmesi,- Riskin kontrol 
edilmesidir (Poyraz,2012:42). Kredi risk yönetimi için ayrıca Sarı(2004: 60-85). 
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ekonomideki döngüler ve bunların kredi portföyünün niteliği ve 

kompozisyonu üzerindeki etkilerini dikkate alarak” oluşturması 

gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, bankaların “etkin kredi yönetimini 

sağlayacak bilgi sistemlerine ve analitik tekniklere sahip olması ve bu 

bilgi sistemlerinin kredi riskini ürün seviyesinde veya portföy 

seviyesinde, faaliyetlerin büyüklüğüne ve karmaşıklığına uygun 

olarak, analiz edebilecek yeterlilikte olması” gerektiği de 

belirtilmektedir.  

Kredi riskinin iyi yönetilememesinin ve yükselmesinin nedenlerinden 

biri de “asimetrik bilgi (eksik bilgi- asimetric information)” dir.  

Mikro iktisat teorisi, bireylerin, elde ettikleri ürün ve hizmetlerin 

bütün özelliklerinin farkında olduğu ve bir işlem yaptırmaları 

gerektiğinde, temsilcilerinin faaliyetlerini her zaman 

denetleyebildiklerini öngörmektedir. Ama gerçek hayatta bu tam bilgi 

varsayımı geçerli olmamaktadır. Özellikle finansal piyasalarda eksik 

bilgi (asimetrik information) söz konusudur. Finansal piyasalarda 

katılımcıların bilgi düzeyinin farklı olması ile sözleşmelerin kontrol ve 

uygulanma süreçlerinin maliyetli olması, asimetrik bilgi sorununu 

ortaya çıkarmakta ve finansal piyasa ve kurumların işlevlerini yerine 

getirmesini engellemektedir. Eksik bilgi (asimetric information) yanlış 

kredi kararları alınmasına, ters seçim (adverse selection) ve ya ahlaki 

rizikoya (ahlak tehlike) neden olarak kredi riskinin yükselmesine yol 

açarlar. Ters seçim işleme başlanılmadan önce ortaya çıkan bir eksik 

bilgi sorunu iken, ahlaki riziko işleme başlanılmasından sonra ortaya 

çıkan bir sorundur (Mishkin,2007/2011: 37).  
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Ters seçim (adverse selection), eksik bilgi halinde, özellikle de 

piyasada yüksek faizin geçerli olduğu durumlarda kredi ödeme gücüne 

sahip firmalar kredi almak istemezken, riskli firmaların piyasada 

kalması ve geri ödeme gücü az firmalara kredi verilmesidir5. Ters 

seçim, kredinin kötü kredi riski olanlara verilme olasılığını 

artırdığından, kredi verenler hiç kredi vermeme yolunu seçebilirler. 

Yani ters seçim kredi tayınlamasına yol açabilmektedir. Ahlaki riziko 

ise bir sözleşmede kredi alanın kredi verenin bakış açısına göre ahlaki 

olmayan ve arzu edilmeyen faaliyetlerde bulunarak, kredi verenin 

çıkarını zedeleme tehlikesidir. Böyle durumlarda, kredi alan yüksek 

riskli projelere yatırım yapmakta, yüksek getiri elde ederse bundan 

kazançlı çıkmakta, zarar ederse kaybın önemli kısmı kredi verene 

yüklenmektedir. Bu arzu edilmeyen faaliyetler kredinin geri 

ödenmeme riskini (kredi riskini) artırmaktadır (Müslümov ve 

Aras,2003, Mishkin, 2007/2011:37-38). Bu nedenle bankacılık 

sektöründe asimetrik bilgi sorunlarından ters seçim ve ahlaki rizikoyu 

en iyi gösteren rakamların da takipteki krediler ve bu kredilerin 

toplam kredilere oranı olduğu söylenmektedir. Bu asimetrik bilgi 

maliyetini en aza indirebilmek için bankalar müşterileri hakkında 

olabildiğince çok bilgiye sahip olmaya çalışırlar.  

 
5 Bu durum, klasik Akerlof (1970) limon problemi olarak bilinmektedir. Akerlof‟un 
klasik “limon” problemi ikinci el araba piyasası örneğinde geliştirilmiştir. Bu 
örnekte, Akerlof, iyi ve kötü (limon) kullanılmış arabaların satışının yapıldığı ikinci 
el araba piyasasında, satıcının arabaların iyi kullanılmış ya da kötü kullanılmış 
olduğunu bildiği halde, alıcının arabanın iyi olup olmadığını bilmediğini, yani alıcı 
ve satıcı arasındaki ilişkide asimetrik bilgi sorunun bulunduğunu ifade etmektedir. 
Bu durum ise nihai olarak, ikinci el araba piyasasının çökmesine neden 
olabilmektedir ( Müslümov ve Aras,2003)  
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Makroekonomideki belirsizlikler de önemli bir risk faktörüdür. Zira 

bankaların faiz yükünü artırmakta ve banka alacaklarının tahsilini 

zorlaştırıcı bir etki yapmaktadır. Bankaların bu riskten kurtulmak için 

kısa ve veya çok kısa vadeye yönelmeleri, bilançolarında faize hassas 

kalemlerin artışına neden olmaktadır. Ancak toplam kredilerin ne 

kadarlık bir bölümünün geri dönmeyeceği veya geç döneceği geçmiş 

deneyimler ve açılan kredilerin güvencesine bakılarak tahmin 

edilebilir. Bu durumda da kredi alanların geri vermediği ya da geç 

ödediği kredi tutarları öngörülen tutarı aşıyorsa bankalar için 

beklenmedik bir kredi riski doğmuş olur. Bankaların kredi kararlarını 

akılcı bir şekilde değerlendirmesi yalnızca işletme olarak kendi 

kârlılığı değil ülke ekonomisi açısından da son derece önemlidir. 

Sorunlu kredilerin yüksekliği, banka performansını ve bankaların 

yurtdışı borçlanma kapasitelerini de olumsuz bir şekilde etkiler.  

Çalışma kapsamında kredi riski ödenmeyen ya da diğer bir deyimle 

sorunlu kredileri (nonperforming loans) ifade edecektir. Bankacılıkla 

ilgili kaynak ve düzenlemelerde sorunlu kredileri ifade eden pek çok 

terime rastlanmaktadır. Örneğin, “donuk alacaklar”, “tahsili gecikmiş 

alacaklar, takipteki krediler, tahsil olunacak alacaklar, tasfiye 

olunacak alacaklardan” bahsedilmektedir. Tüm bu terimlerin hepsi bir 

kredinin sorunlu hale geldiğini ve “kredi riskini” ifade etmektedir.  

Ancak tüm bankacılık sektörü açısından bakıldığında, aktif kalitesinin 

en önemli göstergelerinden biri aynı zamanda kredi kalitesinin de bir 

ölçüsü olan takibe dönüşüm oranıdır (Ganioğlu ve Us, 2014:5). 

Yukarıda tanımlandığı gibi “Sorunlu kredi, banka ile borçlu arasındaki 
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geri ödeme anlaşmasının önemli şekilde bozularak tahsilatın 

gecikmesi ve zarar olasılığının ortaya çıkması” olduğundan, 

bankaların kullandırdığı kredilerde geri dönmeyenlerinin oranının 

artması, kredi riskinin de artması demektir. Bu da o bankanın varlık 

kalitesini ve bankanın net değerini olumsuz olarak etkilemektedir. 

Banka başarısızlıkları da bankacılık sektörünün, finansal sistemin ve 

makroekonominin istikrarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir.  

Buraya kadar yapılan tanım ve açıklamalar doğrultusunda kredi 

riskini, pek çok boyutuyla, en iyi şekilde özetleyen ve yoğunlaşma 

kavramı ile sektörel yoğunlaşma kavramlarını kredi riskinin bir unsuru 

olarak doğru yere yerleştiren bir şemayı (Holub,2015:132) da buraya 

eklemek faydalı olacaktır.  

 

Şekil 2. 1. Kredi Riski Şeması 
Ayrıca belirtmek gerekir ki iktisadi yazında; “yoğunlaşma riski” 

(concentration risk), “kredi yoğunlaşma riski” (credit concentration 

risk) (Bandyopadhyay,2010) ve sektör yoğunlaşma riski (sector 

concentration risk) (Düllmann ve Masschelein,2007:1; Holub ve 

diğerleri,2015) gibi farklı ifadelerle anlatılan söz konusu riskler, 

özellikle tüm bankacılık sektörü düşünüldüğünde, burada “kredi 

riskinin” bir unsuru olarak değerlendirilmektedir. 

Kredi

riski

Yoğunlaşma

Tek kişiye 
büyük risk Sektör Bölge Ürün Karşılıklı yükümlülükler ve 

garantiler(Gayri nakdi)

Karşıtaraf Ülke Menkul 

kıymet
YP 

Pozisyon

İhtisas  
kredielri
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Kredi yoğunlaşması, makroekonomik veya sektör bazlı 

dalgalanmaların arttığı durumlarda finansal sektörde kırılganlıklara 

yol açabilirken, diğer taraftan uzmanlaşma ile birlikte riskin takibinin 

ve kontrolünün daha kolay yapılabilmesini sağlaması nedeniyle banka 

aktif kalitesini olumlu etkileyen bir faktör olarak da görülmektedir 

(TCMB, 2018:50). Sektörel kredi yoğunlaşmasının tek banka 

açısından risk mi doğurduğu yoksa banka performansını yükselten bir 

etmen mi olduğu kısaca “risk mi kârlılık mı” sorusuna cevap arayan 

birbirine zıt görüşlerle dolu karmaşık bir yazın mevcuttur. Burada 

Holub ve diğerlerinin (2015:132) yaptığı gibi kredi riskini oluşturan 

bir unsur olarak görülmektedir. Bu doğrultuda “kredi portföyünde 

yoğunlaşma ve çeşitlendirme” kavramlarını ayrı bir alt başlıkta 

açıklamak tercih edilmektedir. 

2.4.1. Çeşitlendirme ve Yoğunlaşma  

Kredi portföy çeşitlendirmesi (diversification), “bir bankanın 

kredilerini çeşitli sektörler arasında risk ve performans açısından iyi 

bir denge kurması” olarak tanımlanabilir. Ama çeşitlendirme sadece 

sektörlerle sınırlı (sektörel ya da endüstriyel çeşitlendirme) değildir. 

Örneğin, coğrafi bölgelere (coğrafi çeşitlendirme) ya da 

kredilendirilen gerçek ya da kurumlara ve kullandırılan kredilerin 

büyüklüğüne göre bir çeşitlendirmeye de gidilebilir. Ayrıca bankalar 

faaliyetlerine göre (faaliyet çeşitlendirmesi-activity divercification), 

yani faiz gelirleri elde edilen geleneksel faaliyetler ya da faiz dışı 

hizmet gelirleri elde edilen geleneksel olmayan faaliyetler arasında da 

çeşitlendirmeye gidebilirler (Deng ve diğerleri, 2007). Bazı 
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kaynaklarda buna “gelir çeşitlendirmesi” (revenue diversification) de 

denilmektedir (Stiroh ve Rumble, 2006:2133). 

Buna paralel olarak, “yoğunlaşma ya da uzmanlaşma” (concentration) 

kavramının da “bir bankanın kredi kaynaklarını ağırlıklı olarak belli 

bir sektöre yönlendirmesi ve o sektörde uzmanlaşması” olarak 

anlaşılması gerekmektedir. Yani sektörel kredi yoğunlaşması, bir 

bankanın kredilerinin büyük bölümünün belirli bir sektörde 

toplanmasıdır. Söz konusu kavramın sıklıkla “sektör yoğunlaşması” 

ile karıştırıldığı da gözlenmektedir. Bu nedenle, “sektör yoğunlaşması 

ya da bankacılık sektöründe yoğunlaşma” kavramının sektöre hâkim 

olan bankaların sayısını ve büyüklük dağılımını ifade ettiğini de ayrıca 

belirtmek gerekmektedir.   

Bilindiği üzere “geleneksel ya da klasik portföy teorisi” yatırımcıya 

parasını farklı varlıklara yatırmasını söyler, çeşitlendirmeden yanadır 

ve çeşitlendirmenin spesifik riski azalttığı yönündedir6 (aktaran Kamp 

ve diğerleri,2005; Behr ve diğerleri,2007:8; Gascón ve 

Gonzalez,2000:6). Bu yüzden “çeşitlendirmenin mümkün olduğu 

kadar yüksek düzeyde olmasının performansın yükseltilmesi için 

gerekli olduğu” söylenmektedir (Gönenç ve Kılıçhan,2004). Ayrıca 

çeşitlendirmenin bankaların farklı coğrafi bölgeler ve farklı 

sektörlerde yaratılan yatırım olanakları ve sinerjileri keşfetmesine 

 
6 Ama Diamond(1984)’ın modelinde gözetimin kalitesinin ve gözetim (monitoring) 
maliyetlerinin tüm bankalar için sabit olduğu varsayılmaktadır (Behr ve diğerleri, 
2007:12). 
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yardımcı olabileceği de ifade edilmektedir (aktaran Deng ve diğerleri, 

2007:2456). 

Oysa finansal aracılık teorisine göre, bir kredi portföyü zaten riskli bir 

varlığa yatırım demektir. Dolayısıyla bankaların daha fazla bilgiye ve 

gözleme sahip olduğu sektörlerde uzmanlaşmasının yanında riski 

azaltma yöntemlerini de çeşitlendirmesi tavsiye edilmektedir. Böylece 

riske uyarlanmış getiriyi ençoklaştırma imkânı bulunmaktadır (Kamp 

ve diğerleri,2005:1). Burada “kredide uzmanlaşma” yani “kredilerin 

daha çok yerel işletmelere ve belli sektörlere verilmesi” aktiflerde 

çeşitliliğin sağlanması açısından olumsuz gibi görünse de kredi risk 

yönetimi açısından olumlu olarak değerlendirilebilmektedir. Çünkü 

bankalar bulunduğu yerleşim merkezine yakın işletmeler hakkında 

uzak olanlara göre, yoğunlaştığı ya da uzmanlaştığı ve dolayısıyla 

daha fazla bilgi sahibi olduğu sektörlerde(endüstrilerde) faaliyet 

gösteren işletmeler hakkında diğer sektörlere göre daha kolay ve daha 

güvenilir bilgi edinebilmektedir. Böylelikle kredi borçlarının 

zamanında ödenmesiyle ilgili (kredi riski ile ilgili) daha güçlü 

tahminler yapabilmektedirler (Yiğitbaş,2012:29-30).  

Ama BDDK’ya (2016a:4-5) göre “söz konusu bankalar, ilgili piyasa 

veya ürün gurubunda en iyi bilgi, uzmanlık ve tecrübeye sahip olsa 

bile, belirli piyasa veya ürünlerden kaynaklanabilecek muhtemel 

problemlerden daha fazla etkilenme olasılığı bulunduğundan, 

yoğunlaşma riskine daha fazla hassasiyet göstermeli ve ihtiyatla 

yaklaşmalıdır. Belirli konjonktürel dalgalanmalarda, iş kolunda veya 

coğrafi bölgede uzmanlıkların var olması bankanın performansını 
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olumlu etkilese bile, işkollarındaki yoğunlaşma bankanın 

kırılganlığını artırabilir”. 

Ayrıca, risk ve getiri açısından yoğunlaşma ve çeşitlendirme 

stratejileri birbirlerine alternatifmiş gibi görünse de aslında gerçek 

hayatta her iki stratejinin de gözlenebildiğini belirtmek gerekmektedir. 

Birinin diğerinden daha iyi olduğu açık ve net bir şekilde ifade 

edilememektedir (Behr ve diğerleri, 2007:1). Dolayısıyla yoğunlaşma 

riski değerlendirilirken dengeli bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiği 

de söylenmektedir (BDDK,2016a:5).  

Buraya kadar anlatılan kredi riski bir spesifik risktir ya da başka 

deyişle sistemik olmayan risktir 7  . Oysa makroekonomideki 

belirsizliklerden kaynaklı riskler, aşağıda bölüm 2.4.2.’de anlatıldığı 

gibi “sistemik risk” olarak tanımlanmaktadır.   

2.4.2. Sistemik Risk 

İktisadi yazında bankacılık kredi riskinin “sistemik ve sistemik 

olmayan kredi riski” diye ikiye ayrılarak tanımlandığı görülmektedir 

(aktaran Castro,2012:4). Bu nedenle, kredi riski kapsamında, yukarıda 

bahsedilen makroekonomik belirsizlikleri burada “sistemik risk” 

 
7 Pek çok kaynakta sözkonusu riskin “idiosyncratik risk” olarak tanımlandığı da 
görülmektedir. Yani sistemik olmayan spesifik risktir. Aslında spesifik risk ve 
sistemik risk ayrımı da bazı kaynaklara göre anlamsızdır. Çünkü spesifik risk yani 
kredinin ödenememesi riski sektörün riskinin sistemik riske bağlı olmasıyla ilgilidir. 
Düllmann ve Masschelein’nin (2007:4) dediği gibi “kredi borçlularının ödeyememe-
default- riskinin bağımlılık yapısı sektör bağımlı sistemik risk faktörleriyle 
ilişkilidir…Borçlular arasındaki bağımlılıklar yalnızca endüstriyel sektöre 
yakınlıktan ve sistemik risk faktörleri arasındaki korelasyonlardan kaynaklanır”. 
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olarak değerlendirmek doğru görünmektedir. İktisadi yazında çok 

farklı şekillerde tanımlanmış olsa (Saçcı,2014:7) ve bir tanım birliğine 

varılamasa da (Murphy, 2012:2) “sistem riski” ya da “sistemik risk” 

makroekonomide değişkenlerin çokluğu ve birbiriyle bağlantılı 

olmasından kaynaklı olarak bir ekonomik sistemi ya da bir finansal 

sistemi çöküşe götürebilecek risk olarak tanımlanabilmektedir. 

Dolayısıyla “makroekonomik belirsizliklerden” daha fazlasıdır. Ama 

unutmamak gerekir ki teoride, tek bir firma, kişi, hükümet, bir finansal 

araç, piyasa veya bir politika potansiyel olarak finansal kırılganlığı 

tetikleyebilmektedir (Murphy,2012:2). 

De Nicolò ve Lucchetta (2011:5) ise “Sistemik Riskler ve 

Makroekonomi” isimli çalışmalarında sistemik riski, “sistemik 

finansal risk “ve “sistemik reel risk” olarak ikiye ayırmakta ve şöyle 

tanımlamaktadır: “Sistemik finansal risk ekonomik değer ve güven 

kaybını tetikleyen şok riski ve belirsizliklerde yükselmedir. Sistemik 

reel risk ise reel belirgin bir düşüşü tetikleyen risktir”. 

Beck, T. ve De Jonghe’un (2013) sistemik riski “beklenen marjinal 

kayıp (marginal expected shortfall)” olarak ifade ettikleri 

görülmektedir.  

Uluslararası Para Fonu (IMF-International Monetary Fund), 

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS-Bank for International 

Settlements) ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB-Financial Stability 

Board) tarafından geliştirilen tanıma göre; “sistemik risk, finansal 

sistemin tamamında veya bir bölümünde meydana gelen sıkıntılar 
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nedeniyle finansal hizmetlerin aksamaya uğraması ve bu aksaklıkların 

reel ekonomiye olumsuz bir şekilde yansımasıdır” 8. Bu kuruluşlara 

göre sistemik riske neden olabilecek finansal sistemde meydana 

gelebilecek sıkıntılar, finansal kuruluşlardan kaynaklanabileceği gibi 

finansal araçlardan ya da finansal piyasalardan da 

kaynaklanabilmektedir. Ancak Saççı’ya (2014) göre burada dikkat 

çekilmesi gereken en önemli husus;  

“Tüm finansal kuruluşların, araçların ya da piyasaların sistem 
için risk unsuru olmayacağı, ancak sistemin işleyişi açısından 
önemli role sahip olan kuruluşların, araçların ya da piyasaların 
sistemik riske neden olabileceğidir. Dolayısıyla, (i) negatif 
dışsal etkilere sahip, (ii) finansal hizmetlerin işleyişinde 
aksaklıklara yol açan ve (iii) reel ekonomi üzerinde olumsuz 
yansımalara neden olan olaylar, sistemik öneme sahiptir.” 
(Saçcı,2014). 

Bu durumda, Türkiye gibi finansal sistemde ağırlığın bankalarda 

olduğu ülkelerde Beck, Demirgüç-Kunt ve Levine (2003,2005) gibi 

yazarların sözünü ettiği “sistemik bankacılık krizleri”ne götüren 

risklerin “sistemik risk” kategorisine gireceği açıktır. 

Castro’ya (2012:4) göre sistemik kredi riskini etkileyen faktörler: 

 
8 BDDK’nın(2016a)“Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber’de de aynı 
tanımın kullanıldığı görülmektedir: “ Sistemik risk: Finansal sistemin büyük bir 
bölümünde ya da tamamında ortaya çıkan sorunların, piyasalar ve/veya reel 
ekonomi üzerinde önemli olumsuz sonuçlar yaratacak ölçüde finansal hizmetleri 
kesintiye uğratması riskini” ifade etmektedir. 
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 - İşsizlik oranı, GSYH’da büyüme, borsa endeksi, enflasyon 

oranı ve döviz kurundaki değişiklikler gibi makroekonomik 

faktörler, 

- Para ve vergi politikası gibi ekonomik politikalarda 

değişiklikler, ithalat sınırlamaları ve ihracat teşvikleri ve 

ekonomik mevzuatta değişiklikler, 

- Politik değişiklikler ve önde gelen siyasi partilerin amaçlarında 

değişikliklerdir. 

Bilindiği gibi tüm bu faktörler kredi kullanıcısının borcunu geri 

ödemesini yani kredi riskini etkilemektedir. Ama bunlardan “ekonomi 

politikası ve siyasi değişiklikleri” çalışmak zor olduğu için iktisadi 

yazında genelde makroekonomik faktörlere odaklanıldığı 

gözlenmektedir.   

Aslında Castro’nun (2012:4) da dediği gibi “finansal sektör şoklara 

karşı kırılgan hale geldiğinde bir alarm sinyali olduğu için kredi riski 

analizi asıl, temel analiz” olsa da burada “finansal krizler ve 

bankacılık krizleri” alt başlığının “kredi riski” gibi ayrı bir alt başlık 

altında ele alınması daha uygun görülmektedir. 

2.5. Finansal Krizler ve Bankacılık Krizleri 

İktisadi yazında finansal krizin değişik yönlerini ele alan çeşitli 

tanımların yapıldığı, ama genel olarak “finansal kriz” tanımının 

finansal kurumların veya finansal varlıkların hızla değerlerinin büyük 
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bölümünü kaybettiği pek çok durum için kullanıldığı gözlenmektedir 

(Karaçor ve Gökmenoğlu, 2011:30). 

Mishkin’e (2007/2011:206-208; 1992:117-118,120-121) göre, 

“finansal krizler, finansal sistemde oluşan bir kargaşanın finansal 

piyasalardaki ters seçim ve ahlaki risk sorunlarını keskin bir şekilde 

artırması ve bu nedenle fonların tasarruf sahiplerinden verimli yatırım 

fırsatlarına, insanlara aktarılamaması durumunda ortaya çıkmaktadır”. 

Mishkin finansal krizleri tetikleyen faktörleri beş kategoriye 

ayırmaktadır: “faiz oranlarının artması, belirsizlikte artışlar, varlık 

piyasasının bilançolar üzerindeki etkisi, bankacılık sektöründeki 

sorunlar ve kamunun mali dengesizliği”. Bankaların gelişmiş ve 

gelişmekte olan tüm ekonomilerdeki önemli rolü nedeni ile 

“bankacılık sektörü sorunlarına” ve de özellikle “gelişmekte olan 

ülkelerde bankacılık sektörü sorunlarının finansal krizlere dönüşme 

riski ya da finansal krizlerdeki etkisinin daha büyük olduğuna” dikkat 

çekmektedir. Çünkü  

“Eğer bankalar bilançolarındaki tahribattan zarar görürse ve 
bu nedenle sermayelerinde bir azalma ortaya çıkarsa, 
bankaların kredi verebileceği kaynaklar azalacak ve banka 
kredileri düşecektir. Verilen kredilerdeki bu azalış, daha sonra 
yatırım harcamalarında bir azalmaya yol açarak iktisadi 
faaliyetleri yavaşlatacaktır. Eğer bankaların bilanço 

yapılarında bozulma aşırı ise banka iflasları başlayacak ve 
korku, bir bankadan diğer bankaya yayılabilecek, bu durum 
sağlıklı bankaların da kapanmasına neden olabilecektir. 

Sonuçta ortaya çıkan birçok bankanın iflas etmesi durumu, 
banka paniği olarak bilinmektedir… Banka paniğinin sonucu 
kredi piyasalarında ters seçim ve ahlaki risk sorunlarındaki 
artıştır” (Mishkin, 2007/2011:207). 
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Bu sorunların da zaten daralmış olan iktisadi faaliyetlerin daha da 

daralmasına yol açacağı malumdur.   

Bir başka tanıma göre de finansal krizler, piyasaların etkin işleyiş 

gücünü bozan ve reel ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkiler 

yaratabilen finansal piyasalardaki çöküşlerdir ve finansal aracıların 

borç sorunlarını içermektedir. Bazen bir ödeyememe (insolvency) 

durumundan kaynaklanabilmekte bazen tersine bir bankacılık krizini 

teşvik etmektedir. Genelde aktif/varlık fiyatlarında bir çöküşle 

belirginleşmektedir (aktaran Yay, 2015:447).  

Buradan, 

 “Bankacılık krizlerinin, genellikle bankaların yükümlülüklerini 
yerine getiremeyip ertelemelerine yol açan banka 
başarısızlıkları ve banka iflasları durumunda; mudilerin 
mevduatlarının kendilerine ödenemeyeceği algı ve korkusuyla 
bir veya daha fazla bankaya hücum etmeleri durumunda; veya 
hükümetlerin bu durumu önlemek için banka kurtarmaları ve 

kamulaştırma operasyonlarıyla müdahale ettiği durumlarda 
veya geniş ölçüde dönmeyen kredilerin varlığı halinde ortaya 

çıktığını” (aktaran Yay,2015:447)  

belirtmek gerekmektedir. Yani kısaca, bankaların borçların vadesini 

uzatamamaları veya vadesiz mevduatlardaki ani bir çekme talebini 

karşılayamamaları sonucu likidite sıkıntısına düşmeleri durumu 

“bankacılık krizi” olarak ifade edilmektedir.  

Bankacılık krizlerinin tanımlanmasında; “banka portföyünde geri 

dönmeyen kredilerin payı ve firma başarısızlıkları” yanında “hisse 

senedi ve gayrimenkul fiyatlarındaki dalgalanmalar, küçülen sektörün 
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yol açtığı banka aktiflerindeki bozulmalar” da gösterge olarak 

kullanılmaktadır. Vade uyumsuzluğu ve para uyumsuzluğu denilen 

çifte uyumsuzluk, borçlu ve alacaklı kurum veya kişiler arasında 

yaşanan uyumsuzluklardır. Bu uyumsuzlukların dengelenmemesi 

sonucu aktif-pasif dengesi sağlanamamakta ve bilanço sorunlarıyla 

birlikte bankacılık krizi yaşanmaktadır (Akgün, 2015:40-41). 

Kısaca, gerçek hayatta, bankacılık krizleri ortaya çıkmadan önce hep 

kredi riskini yükselten likidite ve ödeme aczi (insolvency) 

problemleriyle uğraştıkları görülmektedir. Bu nedenle bankacılık 

krizlerinin nedenlerini anlamak için önce bankacılık kredi riskini 

etkileyen faktörler incelenmeye çalışılmaktadır (Castro,2012: 25). 

Bu doğrultuda, bundan sonraki bölümde sektörel kredi yoğunlaşması 

ve kredi riskine ilişkin olarak iktisadi yazından seçilmiş çalışmalar 

incelenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



44 | SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI VE KREDİ RİSKİ 
 

 

3. İKTİSADİ YAZIN TARAMASI (SEÇİLMİŞ 

ULUSLARARASI VE ULUSAL ÇALIŞMALAR) 

Banka kredilerinde sektörel yoğunlaşma ve kredi riski ilişkisi ile ilgili 

olarak iktisadi yazında yapılan araştırma ve incelemelerin sonucunda 

seçilen çalışmalar şu başlık altında toplanmıştır; 

 - Kredilerin iktisadi yazına girişi,   

- Risk ve performans açısından kredi portföyünde yoğunlaşma 

ve çeşitlendirme, 

- Bankacılıkta ve kredilerde yoğunlaşma, 

- Bankacılık sektörü kırılganlığı, bankacılık krizleri ve sistemik 

krizler. 

3.1. Kredilerin İktisadi Yazına Girişi 

Kredilerin iktisadi yazına girişi Keynes’e dayandırılabilir.  “İktisat, 

çağdaş dünyaya uygun model seçme sanatına bağlı modeller 

aracılığıyla akıl yürütme bilimidir” diyen Keynes iktisadi yazında 

kısaca “Genel Teori” olarak bilinen 1936 tarihli “İstihdam, Faiz ve 

Paranın Genel Teorisi” adlı kitabında makroekonomik sistemin nasıl 

işlediğine dair yaklaşımını anlatır. Bu yaklaşımda belirleyici olan 

“toplam talep”tir. Kısa dönem analizdir. Ekonomide “belirsizlik” söz 

konusudur ve “eksik istihdam teorisi”dir. Klasik teorinin aksine “para 

yanlı”dır. Keynes’i takip eden iktisatçılarca geliştirilen IS-LM 

modelinde her ne kadar kredi kavramı yer almamış olsa da paranın 
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ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini analiz eden bir araç sunar. 

Yani iktisadi yazına krediler öncelikle “parasal aktarım 

mekanizması”9 olarak girmiştir. 

“Parasal aktarım mekanizmasının kredi kanalı” denilen mekanizma, 

para otoritelerinin özellikle karşılıkları kullanarak toplam kredi arzını 

nasıl etkilediğini ve kredi arzındaki değişimin de başta milli gelir ve 

enflasyon olmak üzere diğer makro büyüklükleri nasıl etkilediğini 

inceler (İnan, 2001). Kısaca para politikasındaki değişimlerin 

ekonomik faaliyetleri hangi yollar ile etkilediğini açıklar. Önceleri 

sadece para arzı ve faiz oranlarındaki değişmelerin yatırım ve tüketim 

miktarlarını etkilediği şeklinde iken ekonomideki aşırı dalgalanmalar 

 
9 Parasal aktarım mekanizması, para politikası-reel ekonomi arasındaki etkileşimi, 
yani parasal değişkenlerin toplam talebi, çıktı açığını ve enflasyonu hangi kanallarla 
ve ne ölçüde etkilediğini gösteren mekanizmadır (TCMB,2013:2). Kesin çizgilerle 
birbirinden ayırmak mümkün olmasa, her birinin birbirini etkilediği düşünülse de 
genelde Mishkin’in ayrımı esas alınarak, parasal aktarım mekanizmalarının 
geleneksel faiz oranı kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı ve kredi kanalı olarak üç 
kategoride incelendiği görülmektedir. Bunlardan kredi yaklaşımında, para politikası 
ile dış finans primi arasındaki ilişki iki mekanizma ile açıklanmaktadır. Banka kredi 
kanalı, bankaların kredi verme davranışı ile sınırlıyken; bilanço kanalı, firmaların 
yatırım kararlarıyla kredi piyasası etkileşimlerini içeren daha geniş kapsamlı bir 
aktarım kanalıdır (Kasapoğlu, 2007:12,24). TCMB(2013) “Parasal Aktarım 
Mekanizması” kitapçığına göre ise merkez bankalarının politika kararları ekonomik 
faaliyeti ve enflasyonu esas olarak dört kanal aracılığıyla etkilemektedir: Faiz kanalı, 
varlık fiyatları kanalı(kredi kanalı ve hisse senedi kanalı), beklentiler kanalı ve döviz 
kuru kanalı. 2001 krizi sonrasında kredi kanalının işlerliğinde artışlar gözlendiği 
belirtilmiştir. Kredi kanalı, para politikası çerçevesinde orta vadeli enflasyon 
dinamiklerini etkileyen temel aktarım kanalı olarak öne çıkmaktadır. Krediler cari 
denge ve makro finansal riskler ile de doğrudan etkileşim halindedir. Örneğin 
kredilerdeki hızlanma, dayanıklı tüketim gibi ithal bileşeni yüksek mallara yönelik 
harcamaları diğer harcamalara göre daha fazla artırmakta, ayrıca kısa vadede 
tasarruf oranlarında düşüşe neden olarak cari dengeyi bozucu etki yaratmaktadır. Bu 
durumda ekonomi sermaye hareketlerindeki ani değişimlere karşı daha kırılgan hale 
gelmektedir. Diğer yandan kredilerdeki hızlı artış finansal istikrara dair önemli bir 
sinyal olarak da değerlendirilmektedir(TCMB,2013: 5-7,11, 14). 
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bu görüşü kimi ekonomistlerce yetersiz kılmıştır. Özellikle 

1980’lerden sonra parasal aktarım mekanizmasına sadece parasal 

büyüklükler olarak bakılmamış, özellikle bankaları ve bankacılık 

sistemini ilgilendiren krediler de tartışılmaya başlanmıştır.  

Bu anlamda, uluslararası iktisadi yazında ilk olarak Bernanke(1983) 

banka çöküşlerinin kaynağının en iyi şekilde tarihsel bağlamlarla 

anlaşılabileceği görüşünden hareketle “kredi kullananların Büyük 

Bunalımda rolü olup olmadığını” sorgulamış ve finansal krizlerin 

banka kredileri üzerinde negatif etkisi olduğu ve bu kredi 

daralmasının da özellikle pek çok küçük ve zayıf bankadan oluşan bir 

bankacılık sistemi olan ABD’de reel ekonomi üzerinde daha 

ağırlaştırıcı etkisi olduğu ve onun dünya ticaretindeki rolü (1925-29 

arası dünya endüstriyel üretiminin yarısı ve 1927-28 döneminde temel 

hammadde ithalatının ise %40’ı olması) nedeniyle Büyük Bunalımın 

dünya çapında bir olguya dönüştüğü sonucuna varmıştır.  

Bu yönde Bernanke ve Blinder 1988 tarihli çalışmalarında; “standart 

toplam talep modellerinin para ve krediyi asimetrik bir şekilde ele 

aldığını; kredileri, tahvilleri ve diğer borçlanma araçlarını tahvil 

piyasası içinde birlikte ele alırken paraya özel bir statü verdiğini” 

belirterek eleştirmişlerdir. Onlara göre, parasal aktarım 

mekanizmasında banka yükümlülükleri kadar banka varlıklarına da rol 

verilmelidir. Bu doğrultu da IS-LM modelini düzelttiklerini (modifiye 

ettiklerini) iddia etmektedirler. Bu yeni modelde, toplam talep 

üzerinde, kredi arzı ve talep şoklarının bağımsız etkileri vardır. Para 
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ve kredinin politika göstergesi olarak göreli değerleri para ve kredi 

talepleri şoklarının varyansına bağlıdır.   

Bernanke (1992) daha sonraki çalışmasında; “kredi genişlemeleri ve 

kredi kalitesi sorunu, konvansiyonel makroekonomide ihmal edilmiş 

olmasına rağmen çağdaş makroekonomik analizin önemli bir 

parçasıdır” (1992:50) diyerek “kredi ve kredi yaratma sürecinin 

makroekonomideki rolünü” incelemiştir.  Özellikle “savaş sonrası 

dönemde, 1966 kredi çöküşü ve seçici kredi kontrolleri ile ilgili 1980 

deneyiminin kredi ve makroekonomi arasındaki olası bağlantılara ışık 

tuttuğunu” ileri sürmüştür. Bernanke (1992:50-51) “kredi yaratma 

sürecini”, “istihbarat ve izleme, risk paylaşımı dâhil yani temel kredi 

verme ve yatırım fonksiyonlarıyla birlikte geniş tanımıyla” 

kullanmıştır. Diğer yandan “kredi piyasası diğer mal piyasaları gibi bir 

rekabetçi piyasa değildir ve asimetrik bilgi vardır” (1992:52). Oysa 

Bernanke’ye göre “esası bilgi toplama ve aktarma olan kredi yaratma 

sürecinin etkinliği hem firmaların maliyetlerini en aza indirme 

kabiliyetinin hem de ekonominin tasarruflarının en verimli potansiyel 

tahsisatının yapılabilme olasılığının bir derecesini yansıtır” ve üstelik 

ileri sürdüğü alternatif görüşte “kredi yaratma kalitesindeki 

dalgalanmalar çıktı, istihdam ve yatırım gibi kümülatif değişkenleri 

etkiler” (1992:51). Ama “finansal gelişmeler ve derinleşme para 

politikasının etkisini zayıflatır. O yüzden kredinin makroekonomideki 

rolünü anlamak için daha fazla araştırmaya gereksinim var ve bu 

kredilerin daha fazla izlenmesini gerektirir” (1992:66). 
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Yine Bernanke’nin Blinder (1992) ile birlikte, 1959 – 1978 dönemi 

için Amerikan ekonomisi kapsamında yaptıkları çalışmalarında “faiz 

oranlarında meydana gelen değişmeler karşısında banka mevduatları, 

banka menkul kıymet stokları, banka kredileri, işsizlik oranları ve 

fiyatların vereceği tepkileri” yani banka kredi kanalının önemini 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, “daraltıcı para politikalarının 

uygulanması sonucunda bankaların menkul kıymet yatırımlarının 

kredilere kıyasla daha fazla azaldığı” ve “banka kredileri ile reel 

piyasa faaliyetlerindeki uyumun eşzamanlı olarak ortaya çıktığı” 

vurgulanmıştır (aktaran Çamoğlu ve Akıncı, 2012:199). 

Yine Çamoğlu ve Akıncı’nın (2012:199) aktardığına göre, Ramey 

(1993), merkez bankalarının finansal ve reel sektörün etkileşimi 

hakkındaki bilgisinin gelişmesi, para politikası değişikliklerinin reel 

sektöre etkilerini doğru yorumlayabilmesi ve parasal hedefleri daha 

gerçekçi olarak belirleyebilmesi için uygulanacak olan para ve kredi 

kanallarının önemine değinmiştir.  

Daha sonra Bernanke ve Gertler (1995), “kredi kanalının özgün bir 

mekanizma olduğunu, mevduat bankalarının kredi arzının para 

politikasından etkilendiği” görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bu 

çalışmalarında, Bernanke ve Gertler (1995:28-29), önce kredi kanalı 

teorisindeki para politikasının sadece reel faiz oranlarını 

etkilemediğini, aynı zamanda firmaların kendi kaynakları ile firma 

dışı kaynaklar arasındaki farkı ifade eden dış finans primini de 

etkilediği ve dış finans priminin büyüklüğünün, borç verenlerin elde 

edecekleri getiri ile borç alanların katlanmak zorunda kalacakları 
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maliyet arasında dengesizlik yaratan kredi piyasası aksaklıklarını 

yansıtacağını vurgulayarak kendi kredi yaklaşımlarını 

geliştirmişlerdir. Burada, para politikası ile dış finans primi arasındaki 

olası ilişkiler iki mekanizma ile açıklanmaktadır. Bunlardan ilki, 

bilanço kanalı olup, para politikasındaki değişikliklerin borçlunun net 

değeri, nakit akışı ve likit varlıkları gibi değişkenleri de içeren bilanço 

ve gelir tabloları üzerinde yaptığı etkilere odaklanmışken, banka kredi 

kanalı para politikasındaki değişikliklerin mevduat kurumlarının kredi 

arzı üzerindeki etkilerine bilanço kanalının aksine daha sınırlı 

odaklanmıştır. Bunun sonucunda banka kredilerinin aktarım 

mekanizmasındaki rolü 10  de önemli ölçüde dikkat çekmeye 

başlamıştır.  

Bu yönde, Minsky (1992) “finansal istikrarsızlık hipotezi” ile 

“kapitalist sistemin dinamik bir sistem olduğunu ve sistem içinde 

devlet dâhil tüm kuruluş ve iktisadi davranışların birbirini 

etkilediğini” ileri sürer. Minsky’ye (2013) göre, 

“İktisat politikası hem ayrıntıları hem de genel önceliğini 
değiştirebilir ve iktisat politikasının şekillendirilmesi hem 
amaçların tanımı hem de ekonomik ve sosyal kurumlara bağlı 
olan mevcut süreçlerin farkındalığını kapsar” ve “neoklasik 
teori, karmaşık bir finansal sisteme sahip kapitalist ekonominin 

uyumlu olmasını sağlayacak tüm ilişkiler kümesi ile ilgili 

 
10 Parasal aktarım mekanizması olarak “kredi kanalı” ve etkinliği konusunda mevcut 
olan geniş bir iktisadi yazın taraması için Çamoğlu ve Akıncı’ya (2012) bakılabilir. 
Ayrıca sözkonusu bu çalışmadan seçilen Erdoğan ve Beşballı’nın (2009), VAR 
yöntemi ile kredi kanalının geçerliliğini, 1996:06–2006:09 dönemine ait 
toplulaştırılmış veriler kullanılarak incelediğini ve Türkiye’de kredi kanalının 
kısmen işlediğini gösterdiği de belirtilebilir.  
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değildir” ve “neoklasik teoride bankacılığın etkisi yoktur ve 
edilgendir”.  

Oysa Minsky (2013) için “bankacılık” hem “yatırımları ve ekonomik 

büyümenin finansmanını sağlayan esas faktör” hem de “istikrarsızlığa 

neden olan ve bunu büyütme eğiliminde olan yıkıcı bir güç” tür. 

Ayrıca O’na göre, “finansal kırılganlık, finansal istikrarsızlığın ön 

şartıdır, temel olarak içsel piyasa süreçlerinin bir sonucudur”. 

Devamında Minsky (2013) “Keynes’in üzerine inşa edilecek teorik 

bakış açısından” bahsederek; “teoriden doğan bu bakış açısına ilave 

olarak, çok sayıda tarihsel olgu, kurumsal özellikler ve politika 

baskılarının, iktisat politikasının yeni temeliyle bütünleştirilmesi” 

önerisinde bulunmaktadır. 

Bu bağlamda diğer iktisatçılar Kiyotaki ve Moore (1997a;1997b) da 

“kredi süreci”ni kredi döngüsü (credit cycles) ve kredi zincirleri 

(credit chains) ile dinamik bir ekonomi modeli olarak ele almaktadır. 

Onlara göre, kredi talep edenlere tahsis edilecek kredi limiti krediye 

de teminat olabilen (teminatlandırılabilir) varlıkların fiyatlarından 

etkilenirken bu varlıkların fiyatları da kredi limitinin büyüklüğünden 

etkilenmektedir. Karşılıklı dinamik etkileşimle, kredi verenlerle kredi 

kullananlar arasındaki ağla (network of the credit/supply 

relationships) ekonomide meydana gelen şokların nasıl yayıldığını ve 

özellikle de bazı firmaların küçük geçici likidite şoklarının etkisini 

artırarak nasıl birtakım zincirleme reaksiyonlara11 (credit chains) yol 

 
11  “Negatif şoklara karşı teminat içermeyen bazı durumlar vardır ki ekonominin 
daralma dönemlerinde geri ödeyememe konusunda zincirleme reaksiyona neden 
olabilir” (Kiyotaki ve Moore, 1997b:30) 
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açtığı konusunda, diğer bir deyişle “sistemik risk” konusunda, teorik 

bir çalışma sunmaktadırlar.  

Bilindiği üzere, Mishkin (1992, 1997, 1999, 2007/2011) de 1978’den 

başlayarak günümüze kadar “finansal piyasalar, finansal kırılganlıklar, 

finansal krizler, bankalar ve kredi kanalı konusunda pek çok 

çalışmaya imza atmış ve çalışmaları ile “finansal piyasalarda 

bankaların hayati rolünü” vurgulamıştır. Yukarda bölüm 2.5.’de 

“finansal kriz” tanımı verilen Mishkin’e (2007/2011: 234-235,238) 

göre;  

“Bankalar ve diğer finansal kurumlar eğer yüksek kâr elde 
etmek istiyorlarsa, verdikleri kredinin tamamını geri alacakları 
ve böylece düşük kredi riskine maruz bırakacakları şekilde kredi 
vermelidirler. Ters seçim ve ahlaki risk gibi iktisadi kavramlar, 
finansal kurumların kredi riskini azaltmak ve başarılı bir şekilde 
kredi vermek için izlemeleri gereken ilkeleri sağlayacak bir 
çerçeve sunmaktadır”.   

Bu durumda “izleme ve denetleme” faaliyetleri önem kazanmaktadır 

ve “bankacılık bilgi üretme işi”dir.  Bu nedenle Mishkin “kredi 

vermede uzmanlaşmayı” destekliyor görünmektedir. Çünkü ona göre, 

belirli bir sektöre odaklanmak bankayı bu sektörde uzmanlaştırır ve bu 

sayede firmanın borcunu zamanında geri ödeyip ödemeyeceği 

konusunda daha iyi tahmin yapabilmesini sağlar.  

Buradan risk ve performans açısından yoğunlaşma ile çeşitlendirme” 

konusunda diğer iktisatçıların ne düşündüğünü incelemek gerekir. 
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3.2. Risk ve Performans Açısından Kredi Portföyünde 

Yoğunlaşma ve Çeşitlendirme 

Yukarda anlatıldığı gibi “krediler” iktisadi yazına “parasal aktarım 

mekanizması” olarak girmiştir. Ama İnan’a (2001) göre; “iktisatçılar 

açısından bu mekanizmayı anlamanın akademik bir önemi olsa da; 

bankacılar açısından para politikası araçlarının toplam kredi hacmini 

ve dolayısıyla bankaların portföy tercihlerini nasıl etkilediğini 

anlamanın çok daha yaşamsal bir önemi bulunmaktadır”. Bu çalışma 

kapsamında ise iktisatçılar açısından da kredi portföy tercihlerinin 

kredi riskini nasıl etkilediği ve dolayısıyla makroekonomiyi nasıl 

kırılgan hale getirebileceği savı incelenmeye çalışılmaktadır. Çünkü 

makroekonomik politikalardan etkilenseler de bankalar kâr elde etmek 

güdüsüyle kurulan işletmelerdir. Öncelikleri de ekonomi içinde risk ve 

performans açısından kendileri için en uygun kararları alarak kâr elde 

etmektir. Ana bankacılık faaliyeti olan kredi kararlarında da risk ve 

performans açısından kendileri için en uygun kararları almaya 

çalışırlar.  

Bu karar seçimleri iki tercihe dayanmaktadır. Kredi portföylerinde ya 

çeşitlendirmeye gittikleri ya da belli bir sektörde yoğunlaştıkları 

görülmektedir. Tek tek ya da birlikte (sürü davranışı-herd behaviour) 

olarak yaptıkları seçimlerle ekonomik sistemde birtakım 

kırılganlıklara ve bazen sistemik bankacılık krizlerine yol açtıkları da 

gözlenmektedir. Örneğin, Saççı’nın (2014) da ifade ettiği gibi son 

küresel krizde yaşanan temel sorunlar “özellikle sistem genelinde 

riskin hızlı bir şekilde yayılmasına neden olan, sınır ötesi faaliyetlere 
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sahip, büyük, finansal açıdan iç içe geçmiş ve karmaşık yapılı 

bankalardan” kaynaklanmıştır 12 . Kısaca bankalar hem 

makroekonomik politikalardan etkilenen hem de etkileyen durumunda 

olan sistemik öneme sahip kurumlardır.  

Bu doğrultuda seçilmiş iktisadi yazın “Risk ve Performans Açısından 

Yoğunlaşma Ve Kredi Portföy Çeşitlendirmesi” tercihleri, bu 

tercihlerin yarattığı “Bankacılıkta ve Kredilerde Yoğunlaşma” ve 

“Bankacılık Sektörü Kırılganlığı, Bankacılık Krizleri ve Sistemik 

Krizler” başlıkları altında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Özellikle 

“banka kredi portföyü” konusunda “yoğunlaşma mı, çeşitlendirme mi” 

sorusuna cevap arayan tartışmalı (çeşitlendirme ve veya yoğunlaşma 

yönünde bulguları olan) bir iktisadi yazın olduğu gözlenmiştir. Bu 

nedenle iktisadi yazındaki bu farklı çalışmaları aşağıda “kredi 

portföyünde yoğunlaşmayı destekleyen çalışmalar” ve “kredi 

portföyünde çeşitlendirmeyi destekleyen çalışmalar” olarak ayrı ayrı 

alt başlıklar halinde incelemek daha uygun görülmüştür. 

 

 
12 Oysa “kredilerin büyük Bunalımda rolü olup olmadığını” inceleyen Bernanke o 
dönemde ABD bankalarının küçük pek çok bankadan oluşmasının nasıl kırılganlığa 
ve krize ve krizin ağırlaşmasına yolaçtığına dikkat çekmişti. Bu diğer ülkeler için bir 
bankacılık krizine dönüşmemişti.  Aynı örneği Winton (1997:308) da vermekte tek 
bir federe devlette geçerli birçok küçük bankadan oluşan ABD bankacılık sisteminin 
nasıl bir kırılganlığa dönüştüğü ve ölçek ve çeşitlendirme arasında yüksek bağlantı 
kurularak, ulusal ölçekte daha büyük bankaları desteklemeye, konsolidasyona 
götürdüğüne dikkat çekmektedir. O geleneksel teorinin ölçek ve çeşitlendirme 
arasında kurduğu bağlantıya dikkat çekse de ona göre, yine de asimetrik bilgi 
problemi devam etmektedir.    
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3.2.1. Kredi Portföyünde Yoğunlaşmayı Destekleyen 

Çalışmalar 

Yukarda bölüm 2.4.1.’de tanımlandığı gibi kredi portföy 

çeşitlendirmesi, bir bankanın kredilerini çeşitli sektörler arasında risk 

ve performans açısından iyi bir denge kuracak şekilde tahsis etmesidir. 

Ama çeşitlendirme sadece sektörlerle sınırlı değildir. Örneğin coğrafi 

bölgelere göre bir çeşitlendirmeye de gidilebilmektedir (Gönenç ve 

Kılıçhan:2004). Buna paralel olarak “yoğunlaşma ya da uzmanlaşma” 

kavramı da bir bankanın kredi kaynaklarını ağırlıklı olarak belli bir 

sektöre yönlendirmesi ve o sektörde uzmanlaşması olarak 

tanımlanmaktadır.  

Çeşitlendirme ve yoğunlaşma konusunun finans yazınında uzun bir 

tarihi olmasına karşın finansal kurumlar ve bankaların kredi 

portföyüne uygulanmasına yönelik ampirik çalışmaların yazına girişi 

çok eski değildir (Hayden ve diğerleri,2006:3). Bankaların kredi 

portföylerini çeşitlendirmelerinin mi yoksa belli bir sektörde 

uzmanlaşmalarının mı daha iyi olacağı sorusuna cevap arayan 

çalışmalardan biri Winton’un (1999) çalışmasıdır. Bu, bir finansal 

kurumun (bankanın) kredi çeşitlendirmesi ve uzmanlaşma arasındaki 

seçiminin etkilerinin modellenmesi olarak özetlenebilir. Modelin 

basitliği “finansal kurumun banka olduğu, tek dönem 2 sektör 

varsayımı”ndan gelmektedir. Ona göre, “kredi çeşitlendirmesi 

başarısızlık olasılığını azaltırken gözetim (monitoring) maliyetlerini 

yükselttiğinden bankalar için her zaman en iyi strateji değildir. Ama 

çeşitlendirme bazı varsayımlar altında daha az sermaye gerektirir”. 
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Buradan da yoğunlaşmanın daha çok sermaye gerektireceği sonucu 

çıkarılabilir. Ama Winton’a (1999:27) göre “modeli asimetrik bilgi 

sorununun çözdüğünden hem daha az risk hem de göreli olarak daha 

az gözetim maliyeti getirdiği için yoğunlaşmanın daha tercih edilir 

olduğunu göstermektedir”. Ama diğer yandan, orta riskli kredilerde 

çeşitlendirmenin faydalı olmasına karşın, risk düştüğünde bu 

çeşitlendirme faydalarının azaldığını söyleyerek aslında son tahlilde 

yoğunlaşma ve çeşitlendirme tercihinde dikkatli olunmasını 

önermektedir. Winton’un (1999) çalışması; “sektörel yoğunlaşma ve 

kredi hacmi bağımsız değişkenlerinin yanında sorunlu kredilerin de 

değişken olarak alınması” ve bir banka için elde edilmiş bulguların 

bankacılık sektöründe sektörel kredi yoğunlaşması ve kredi riskini 

finansal kırılganlık açısından incelemek için bir model 

geliştirilmesinde ilham vermesi açısından önemlidir.  

Bu yönde, Boot ve Schmeits’in (2000) çalışması da, “kümelenme 

(conglomeration)13, çeşitlendirme ve risk ilişkileri“ni incelemekte ve 

inefektif piyasa disiplini14 halinde yoğunlaşmanın birtakım faydaları 

olduğu sonucuna varmaktadır.   

 
13 Kullandıkları “conglemeration” kavramının “yoğunlaşma” değil de “kümelenme 
ve yığılma” olarak çevrilebileceğini belirtmek gerekmektedir. 
 
14 “kümelenme (conglomeration)” ve “ineffektif piyasalar” kavramları Bikhchandani 
ve Sharma (2000) “finansal piyasalardaki sürü davranışı” kavramını akla 
getirmektedir. Çünkü onların da aktardığı gibi finansal piyasaların katılımcılarınca 
“sürü davranışının piyasanın istikrarını bozduğu ve finansal piyasalardaki 
kırılganlığı yükselttiği “ düşünülür. Bu yönde yaptıkları iktisadi yazın taraması ile; 
finansal piyasalarda “rasyonel sürü davranışı” konusunda teorik ve uygulamalı 
araştırmaları gözden geçirmemize olanak sağlarlar. Bu tezin kapsamı içinde, bu 
çalışma, kredilerin sektörel olarak çeşitlendirilmesi ve yoğunlaşma konusunda sürü 
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Acharya ve diğerleri (2002), 105 İtalyan bankasına ait 1993-1999 

dönemi 23 sektörlü bir veri seti kullanarak, bankacılıkta uzmanlaşma 

ve çeşitlendirmenin risk ve getiri üzerine etkisini, ortalama banka 

performansının çeşitlendirme kararından nasıl etkilendiğini regresyon 

analizi ile incelemişlerdir. Öncelikle, çeşitlendirme ve kârlılık 

arasındaki geleneksel doğrusal ilişkiyi, Herfindahl Hirschman endeksi 

(HHI) yardımı ile test etmişlerdir. Sonucunda, “sektörel ve coğrafi 

çeşitlendirmenin düşük risk seviyesinde kârı yükseltirken, yüksek risk 

seviyesinde azalttığı” ve “çeşitlendirmenin özellikle rekabetçi ve veya 

kredi deneyimi az olan endüstrilere doğru genişleyen bir banka için 

ekonomik olmadığı” yönünde bulgular elde etmişlerdir. Bu ekonomik 

olmayan durumlar, bankanın kârının düşmesi ve kredi kalitesinin 

bozulması ile artmaktadır. Acharya ve diğerleri (2002:4) için; “bir 

bankanın kredi riski çeşitlendirme yanında gözetim teşvikleri ve 

etkinliğine bağlıdır. Sonuçta, çeşitlendirme başarısızlık riskinin 

düşeceğini garanti etmemektedir. Aynı şekilde, çeşitlendirme yönünde 

düzenlemeler de bankacılık sistemi istikrarını daha fazla garanti 

etmemektedir”. Onlara göre (2002:5,20), bankacılık sektörü optimal 

organizasyon yapısı, bu yönde pek çok çeşitlenmiş banka yerine 

birkaç uzmanlaşmış bankadan oluşabilir.   

 

 
davranışının rolünü anlamaya yardımcı olması açısından önemlidir. Eğer ki 
kredilerin, sektörel yoğunlaşmasında böyle bir sürü davranışının etkisi var ise ya da 
etkisi büyük ise bankacılık sektörünün kümülatif kredi riski üzerinde etkisi olur, 
olacaktır.  “Kümelenme”den “sürü davranışına” ve oradan “bankacılık sektöründe 
yoğunlaşmaya” Dell’Ariccia (2000) da “piyasa yoğunlaşmasının gözetim 
maliyetlerini azaltacağı ama kredi kalitesini bozacağı” görüşündedir.  
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Gönenç ve Kılıçhan’a (2004) göre; Acharya ve diğerleri (2002), kredi 

riskinin düşük olduğu durumlarda çeşitlendirmenin çok düşük bir 

yarar sağladığını, yüksek olduğu durumlarda ise olumsuz etki 

yarattığını, asıl kredi riski ortalama düzeyde iken çeşitlendirmenin 

olumlu etkisinin görüldüğü sonucuna varmışlardır. Yeni girilen 

sektörlerde veya coğrafi bölgelerde kredi izleme yeteneğinin azalması 

da bir risk unsuru olarak görülmektedir. Bunun öncelikli nedeni 

bankanın yeni girilen sektörde veya coğrafi bölgedeki tecrübe ve bilgi 

eksikliğidir.  

Gönenç ve Kılıçhan’ın (2004:66), Türkiye’de faaliyet gösteren 

bankaların 2001-2002 dönemi sektörel ve coğrafi kredi portföy 

dağılımlarını kullanarak ve Herfindahl endeksi oluşturarak yaptığı 

bankaların performans analizinde vardığı sonuç ise; kredi portföyü 

sektörel çeşitlendirmesinin, banka risklerini (takibe dönüşüm oranı) 

azaltarak performansı yükseltmediği yönündedir. Aksine, 

çeşitlendirme, performansı azaltıcı bir etkiye sahip olmaktadır 

[vardıkları sonuç, Acharya ve diğerlerinin (2002) bulgusu ile de tutarlı 

görünmektedir]. Hatta çeşitlendirme ile sağlanan faydalar olsa da 

karşılığı olan maliyetlerin de dikkatlice incelenmesi gerekmektedir ve 

ayrıca, bu maliyetlerin başka şekillerde ortadan kaldırılabilmesi 

gerekmektedir. Aksi halde çeşitlendirme banka için bir riskten 

korunma aracı olmaktan çok ciddi bir risk kaynağı olabilir. Ayrıca, 

düşük kredi riski için kredi izleme fonksiyonunun etkinliği önemli 

olduğundan çeşitlendirme tercihinden önce bankanın kredi izleme ile 

ilgili niteliklerinin belirlenmesi gereklidir.  Tüm bu değerlendirmeler 
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ışığında, bankalar için mevzu ya da doğru soru “çeşitlendirme” değil, 

“hangi şartlar altında çeşitlendirme yapmak” gerektiğidir. Onların 

(2004:66) önerileri: “Her bir bankanın risk toleransına bakarak 

optimal düzeyde bir çeşitlendirme yapması” yönündedir.  

Tabak ve diğerleri (2011) de 2003-2009 dönemi için 96 Brezilya 

bankasını sektörlere göre kredi yoğunlaşması, risk ve performans 

ilişkisi açısından incelemişlerdir. Çalışma bulgularına göre, söz 

konusu dönemde, Brezilya bankaları 15 , ortalama olarak, orta 

(moderate) düzeyde yoğunlaşmıştır; ama kredi portföyleri açısından 

bakıldığında Almanya, İtalya ve ABD gibi gelişmiş ülkelere göre daha 

yoğunlaşmış durumdadırlar. Ayrıca Brezilya’da, yabancı bankalar, 

ulusal bankalardan, özel bankalar ise devlet bankalarından daha 

uzmanlaşmış durumdadırlar. Yani yabancı bankalar ve özel 

bankalarda daha çok yoğunlaşma var ve özellikle Lehman Brothers’ın 

Eylül 2008’de iflasından sonra yoğunlaşma eğilimi yükselmeye 

başlamıştır. Sonuçta, onlara göre, yoğunlaşma, Brezilya bankalarını 

performans ve risk açısından geliştirmiş görünmektedir. 

Yoğunlaşmayı destekleyici çalışmalardan bir diğeri de Behr ve 

diğerlerinin (2007) Alman bankaları üzerine yaptıkları çalışmadır. 

Onlar, öncelikle, iktisadi yazında bu konuda yapılan araştırmaların, 

bankalar için çeşitlendirme ve yoğunlaşma arasındaki tercihin bir tür 

risk ya da kâr arasında tercih (tradeoff) anlamına geldiğini 
 

15  Tabak ve diğerlerine(2011:2) göre; Brezilya bankacılık sistemi hem büyüklük 
hem de performans açısından Latin Amerika’daki en gelişmiş bankacılık 
sistemlerinden biri olarak değerlendirilir. 
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gösterdiğini belirtmişlerdir 16 . Ama aslında gerçek hayatta hangi 

stratejinin daha iyi olduğu çok net değildir ve her ikisi de ayrı ayrı ya 

da bir arada gözlenebilmektedir. Bu kuramsal çerçeve üzerine 

kurdukları çalışmalarında 1993-2003 yılları arasındaki 11 yıllık 

dönemde Alman bankalarının 23 sektöre verdiği krediler ve rasyolara 

ilişkin 3’er aylık verilerini kullanmışlardır 17 . Çalışmanın sonucuna 

göre, yoğunlaşan bir diğer deyimle uzmanlaşan bankalar kredi 

portföyünü çeşitlendirenlere göre biraz daha fazla kâr elde 

etmektedirler. Aynı zamanda, uzmanlaşan bankaların sorunlu kredi 

oranı ve kredi karşılık oranları da daha düşük olmakla beraber söz 

konusu bu oranların yüksek oranda dalgalandığı (higher volatility) da 

belirtilmektedir. Sonuç olarak Behr ve diğerleri (2007:25) de Deng ve 

Elyasiani’nin (200418 ,2008) elde ettiği sonucu teyit ederek risk ve 

getiri arasında bir değiş-tokuş olduğunu tespit etmişlerdir.  

 
16  Sadece sözkonusu yazarlar değil iktisadi yazındaki pek çok çalışmada 
(Diamond,1984; Winton,1999,Deng ve Elyasiani,2008, Stiroh ve Rumble,2006)  
“tradeoff” kelimesi ile ifade edilen bir seçimden sözedilmektedir. Tam olarak 
Türkçe karşılığı “biri yerine diğeri” ya da “ya o ya bu” şeklinde olan kelime genelde 
“değiş-tokuş”  olarak Türkçe’ye çevrilebilmektedir.  
 
17 Bu arada Türk bankacılık sektörü ile bir karşılaştırma fırsatı vermesi açısından 
sözkonusu verilerin başta 3840 bankaya ait olduğunu ama 2003 yılı sonunda banka 
birleşmeleriyle bu sayının 2164’e düştüğünü de belirtmek gerekir.  Ayrıca aynı 
çalışmada Alman bankacılık sisteminin esas olarak ticaret, tasarruf bankaları ve 
kredi kooperatifleri şeklinde üç saçayağı üzerine oturduğunu ve ağırlığın da tasarruf 
bankaları ve kredi kooperatiflerinde olduğunu da eklemek faydalı olabilir. 
 

18  Behr ve diğerleri(2007) sözünü ettiği Deng ve Elyasiani’nin 2004 yılı 
çalışmalarına ulaşılamamakla beraber yine aynı yazarların 2008 tarihli 
çalışmalarında da sözkonusu değiş-tokuşu (tradeoff) yansıttıkları belirtilebilir. 
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Mercieca ve diğerleri (2007:20-21) de küçük Avrupa bankaları (755 

kredi kurumu) için 1997-2003 döneminde çeşitlendirmenin faydalı 

olup olmadığını araştırmışlardır. Bir zaman serisi analizi olan En 

Küçük Kareler(EKK) yöntemiyle yaptıkları analiz bulgularına göre, 

çeşitlendirmenin küçük bankalar için doğrudan belirgin faydaları 

olmamakla beraber, uzmanlaşmanın faydaları var. Faiz dışı gelir 

yönünden de çeşitlendirme, Avrupa bankalarının risk güvenliğine ve 

sağlamlığına bir katkıda bulunmamaktadır. 

Türkmen ve Yiğit (2012) de coğrafi ve sektörel çeşitlendirmenin 

Türkiye bankalarının 2007-2011 dönemi performansı üzerindeki 

etkilerini incelemişler ve kârlılık oranları (ROA ve ROE) ile 

yoğunlaşma (Herfindahl endeksi) arasındaki ilişkiyi Pearson 

korelasyonu ve hiyerarşik regresyon yöntemleriyle analiz etmişlerdir. 

Bulgularına göre, “performansla sektörel çeşitlendirme arasında 

negatif bir ilişki vardır ve sektörel krediler çeşitlendirildikçe, 

incelenen bankaların kârlılık performansları azalmaktadır”.  

ABD holding bankaları ile ilgili çalışan Morgan ve Samolyk 

(2003:16-17) de coğrafi çeşitlendirmenin düşük risk anlamına 

gelmeyeceğini aksine daha çok kredi verilmesine yol açarak riski 

yükseltebileceği sonucuna varmışlardır. Üstelik tüm banka 

ölçeklerinde, yüksek kredi oranının yüksek kredi kalitesi ve kârlılık 

(ROA ve ROE) performansını geliştirmediğini iddia etmektedirler. 

Böylelikle coğrafi yoğunlaşmadan yana bulgulara ulaştıkları 
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söylenebilir. Ama öte yandan, çeşitlendirmenin tüm bankacılık 

sisteminin kredi kapasitesini geliştirdiğini de eklemektedirler19. 

ABD ticari bankalarında “çeşitlendirme ve riski” inceleyen Goetz 

(2012), bir bankanın çeşitlendirme stratejisinin sadece kendi riskini 

yüklenmesiyle değil rakip bankalarla birlikte riski yüklenmelerinden 

yani paylaşmalarından da etkilendiğini belirtmekte ve bu etkileri 

araştırmaktadır. Goetz bu yönüyle iktisadi yazında farklılaşmaktadır 

ve tüm bankacılık sektörü kredilerinde sektörel yoğunlaşma ve kredi 

riskini analiz etmeye çalışılan bir çalışma için önemlidir. Ayrıca Goetz 

(2012:11) “çeşitlendirmenin aslında diğer bankalarla birlikte bazı 

kredi kullananlara verilen kredilerde uzmanlaşmaya yol açtığını” da 

belirtmektedir. Bu aslında “çeşitlendirme” kavramına da yeni bir bakış 

açısıdır. Elde ettiği ampirik bulgulara göre; eğer rakip bankalarda şube 

ağını coğrafi olarak genişletirse (yani coğrafi çeşitlendirmeye giderse) 

bankanın riski düşer (ama piyasada çeşitlendirmeye giderse riski 

yükselir).   

Görüldüğü gibi iktisadi yazında tek bankadan sektöre doğru gidildikçe 

çeşitlendirmeden yana bir eğilim görülmektedir. Dolayısıyla, bu 

aşamada, aşağıda “çeşitlendirmeyi” destekleyici çalışmalar 

incelenmektedir.  

 

 
19  Morgan ve Samolyk (2003:17) çalışmalarının sonuç bölümü son cümlesinde; 
“neden artan kredi kapasitesinin kredi kalitesinde gelişme olarak çevrilemeyeceği 
konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini” de belirtmektedir. 
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3.2.2. Kredi Portföyünde Çeşitlendirmeyi Destekleyen 

Çalışmalar  

Bilindiği üzere, geleneksel portföy teorisi, kısaca “tüm yumurtaların 

aynı sepete konulmaması gerektiği” şeklinde ifade edilen 

“çeşitlendirme”den yanadır ve “çeşitlendirmenin mümkün olduğu 

kadar yüksek düzeyde olmasının performansın yükseltilmesi için 

gerekli olduğunu” söyler. Çünkü “çeşitlendirme” ile bankaların belirli 

bir müşteriden, endüstriden, sektörden veya coğrafi bölgeden 

kaynaklanabilecek kayıpları, diğer müşteriler, endüstriler, sektörler 

veya coğrafi bölgelerden kaynaklanacak kazançlarla dengelenecek, en 

kötü olasılıkla bankanın toplam gelir seviyesi korunabilecektir. Bu 

şartlar altında bankanın performansında belirgin bir artış olması 

beklenmektedir (Gönenç ve Kılıçhan,2004).  

Aslında farklı portföyler, farklı risk seviyesinde ve farklı oranlarda kâr 

getirirken, portföy teorisinde, belli risk seviyelerindeki tüm olası 

portföyler arasında her zaman en yüksek getirili olanın seçileceği 

varsayımı yapılmaktadır. Bu farklı risk seviyelerindeki etkin 

portföyler risk-getiri diyagramında pozitif eğim gösteren bir etkin 

sınırı oluşturur. Bu pozitif eğim de risk ve getiri arasında bir değiş-

tokuş (tradeoff) olduğunu gösterir. Gözetim (monitoring) etkinliği de 

çeşitlendirme ve kârlılık arasındaki bu ilişkiyi etkiler (Hayden ve 

diğerleri, 2006:11,13). Diamond’a (1984:394,403) göre “riskin nötr 

olduğu ekonomilerde bile çeşitlendirme gözetim maliyetlerinin 

azaltılmasını sağlar”.  
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Oysa yukarıdaki bölümde sözü edilen Winton (1999) gibi yazarlar 

yoğunlaşmanın diğer bir deyişle uzmanlaşmanın gözetim maliyetlerini 

düşüreceğini ileri sürmektedirler.  Dell’Ariccia (2000) gibi yazarlar 

ise aynı nedenle çeşitlendirmeden yanadır. Çünkü “denetim ve 

gözetim maliyetlerini düşürmek için yoğunlaşmaya giden bankaların 

kredi portföy kalitesinin bozulması ve kârlarında düşüşle 

karşılaşabileceği” sonucuna varmıştır.  

Çeşitlendirmenin faydalı olup olmadığını sorgulayanlardan Stiroh ve 

Rumble (2006:2158) ise en büyük gelir kalemi krediler olan bankalar 

da “gelir çeşitlendirmesinin” faydaları olduğunu, ama bu faydanın faiz 

dışı gelir getiren faaliyetlerde (ki volatil- dalgalı- olan) yükselen risk 

karşılığında olduğunu belirtmektedirler. Yani Stiroh ve Rumble 

(2006) çeşitlendirmeyi şartlı desteklemektedir.  

Benzer yönde, Busch ve Kick (2009: 17) de faiz dışı geliri daha çok 

olan bankaların hem gelirlerinde dalgalanmalar olduğu hem de 

risklerinin yükseldiği yönünde tespitlerde bulunmaktadır. Bu nedenle 

hem tek tek bankaların istikrarı hem de tüm bankacılık sektörünün 

istikrarı için gelir çeşitlendirmesini önermektedirler.  

Ocak 1988- Aralık 1997 döneminde 23 İspanya ticari bankası için 

regresyon yöntemi ile “çeşitlendirme, ölçek ve risk ilişkisini” 

inceleyen Gascón ve González’in (2000) bulguları ise geleneksel 

portföy teorisine uygun olarak çeşitlendirmenin büyük bankalar için 

faydalı olduğu yönündedir. Çünkü çeşitlendirme sistemik risklerde 

etkisiz olmakla beraber sistemik olmayan riskleri (spesifik riskleri) 
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azaltmaktadır. Özellikle büyük ticari bankalar daha büyük kaldıraç 

sağlamak ve riskin sürdürülebilirliği ve daha kârlı bir kredilendirme 

için çeşitlendirmenin avantajlarından yararlanabilmektedirler. Bu 

doğrultuda, “daha büyük bankaların kredi portföyleri daha çeşitlidir ve 

daha riskli faaliyetlere yatırım yaparlar” sonucuna varmaktadırlar. 

Kısaca, onlara göre, banka büyüklüğü ile çeşitlendirme arasında 

pozitif bir ilişki vardır ve çalışmaları çeşitlendirmenin banka 

konsolidasyonu için önemli bir motivasyon sağladığını 

göstermektedir. Gascon ve Gonzalez’in (2000) çalışması bir yandan 

bankacılık sektöründe konsolidasyonu desteklerken diğer yandan ilk 5 

ve 10 büyük bankanın ağırlığı altındaki Türkiye bankacılık sektöründe 

çeşitlendirmeyi destekler görünmektedir.  

1999-2004 döneminde Arjantin bankaları sektörel çeşitlendirme ve 

finansal kriz ilişkisini inceleyen Bebczuk ve Galindo (2008) da 

özellikle büyük bankalar için çeşitlendirme lehine sonuçlara varmıştır 
20 : “Düşük yoğunlaşma endeksine sahip (yani daha çok çeşitlenmiş 

portföye sahip) ve daha yüksek oranda ticari mallar üretimine konu 

kredi payı olan bankaların daha yüksek varlık getirisi ve daha düşük 

ödenmeyen kredi performansı ile belirgin bir durumda daha iyi 

oldukları görülmektedir. Geleneksel portföy teorisine uygun olarak, 

çeşitlendirme kötü zamanlarda (daha düşük büyüme oranları olan) çok 

daha değerlidir”. Ayrıca, onlara göre, “daha büyük ölçekli bankalar 
 

20 Her ne kadar “krediler ve sistemik kriz” ilişkisi nedeniyle daha alt bölümlerde 
incelemek daha uygun olsa da özellikle Arjantin krizi ve öncesinde çeşitlendirmenin 
risk ve performans açısından önemini göstermesi bakımından burada ele alınması 
daha akla yatkın görünmektedir. 
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çeşitlendirmeden daha kazançlı çıkmaktadır ki bu gözlem küçük 

bankaların daha odaklanmış ve ilişki temelli kredi verme kabiliyeti ile 

de uyumludur”.  

Bu çalışma 2001-2002 Arjantin krizinde kredi portföyündeki 

çeşitlendirmenin evrimi ve etkisini incelemesi açısından da oldukça 

önemlidir. Bebczuk ve Galindo (2008:2,15), “sektörel 

çeşitlendirmenin ve ticarete konu mallar üreten sektörleri 

kredilendirmenin, kârı yükseltme ve riski azaltmada ekonometrik 

araştırmalarla ortaya çıkmış olan pozitif etkilerine rağmen bankaların 

krize cevap olarak kredi portföylerini sektörel çeşitlendirmeden yana 

değiştirmedikleri” sonucuna varmışlardır. Yani 2001-2002 Arjantin 

krizinden önce bankalar tercihlerini yoğunlaşmadan yana 

kullanmışken krizden sonra da tercihlerini değiştirmemişlerdir. 

Bebczuk ve Galindo’nun (2008) bulguları Acharya ve diğerlerinin 

(2002) bulguları ile çelişiyor görünse de Gönenç ve Kılıçhan’ın 

(2004:66) da belirttiği gibi “bankalar için cevap verilmesi gereken 

soru çeşitlendirme yapıp yapmamak değil, hangi şartlar altında 

çeşitlendirme yapmanın banka açısından daha uygun olacağı”dır. Bu 

durumda, Bebczuk ve Galindo’nun (2008) “çeşitlendirme kötü 

zamanlarda çok daha değerlidir” sonucu anlamlı hale gelmektedir.   

983 Alman bankasının kredi portföyü üzerinden kârlılık ile 

endüstriyel, sektörel ve coğrafi çeşitlendirme arasındaki ilişkiyi 

araştıran Hayden ve diğerleri (2006:19) çeşitlendirmelerin 

faydalarının bankaların risk seviyesine göre değiştiği sonucuna 



66 | SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI VE KREDİ RİSKİ 
 

 

varmaktadır. Onlara göre, aslında, çeşitlendirmenin tüm tipleri risk 

düzeyine göre bankaların performansını etkilemektedir. Ama 

çeşitlendirme yalnızca orta düzey risk ve sektörel çeşitlendirme 

halinde bankanın kârlılığını artırmaktadır. Yani, Hayden ve diğerleri 

(2006) şartlı olarak, bankaların o zamanki risk düzeylerine göre 

çeşitlendirmeyi desteklemektedir. Yukardaki bölümde de belirtildiği 

gibi, aslında “çeşitlendirmenin orta riskli kredilerde faydalı olmasına 

karşın risk düştüğünde çeşitlendirme faydalarının azaldığını 

söyleyerek aslında son tahlilde yoğunlaşma ve çeşitlendirme 

tercihinde dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Winton (1999) gibi 

banka yöneticilerine dikkatli olunması gerektiğini söylemektedir.  

Demsetz ve Strahan’a (1997:1) göre de çeşitlendirme bankalar için 

özellikle de büyük bankalar için tüm riski azaltmanın belirleyicisi 

değildir. Çünkü büyük bankalar faaliyetlerinin niteliği ve hacmi 

nedeniyle zaten risk altındalar ama aynı zamanda bu durum onlara 

çeşitlendirme fırsatları da vermektedir. Sonuç olarak, büyük 

bankalarda çeşitlendirme spesifik riski azaltır. Ama öte yandan, 

onların, küçük bankalara göre daha büyük sistemik risk altında 

olduklarını da dikkate almak gerekmektedir. 

Deng ve Elyasiani (2008) de coğrafi çeşitlendirmenin hem firma 

değerini yükselttiği hem de riski azalttığı yönünde bulgulara 

ulaşmışlardır.  
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Şu ana kadar ele alınan çalışmalar kredi portföyünde “çeşitlendirme 

ve yoğunlaşma” tercihi konusunda bir tartışma olduğunu 

göstermektedir. Kredi portföy çeşitlendirme konusunda teori ve 

bulgulardaki farklılıklar, Kamp ve diğerlerini (2005) “farklı 

yoğunlaşma ölçütleri kullanarak çeşitlendirme teorileri arasındaki 

farkları analiz etmeye” yöneltmiştir. Onlara göre, tüm yoğunlaşma 

ölçümleri, bankaların çoğunluğunca, yükselen çeşitlendirme yönünde 

belirgin bir eğilim göstermektedir. Özellikle “kredi birlikleri ve 

tasarruf bankalarında bu eğilim oldukça güçlüdür. Ama kamu ve 

büyük bankalar için sonuçlar karışıktır. Bölgesel bankalar ve yabancı 

kökenli bankalarda yoğunlaşma eğilimi yüksektir” (Kamp ve 

diğerleri,2005:23).  

Alman bankaları için, “sektörel büyüme ve kredilendirmede 

heterojeniteyi” araştıran Buch ve diğerlerine (2006) göre ise sektörel 

yoğunlaşma ile büyüme arasında daha az, çeşitlendirme ile daha fazla 

pozitif bir ilişki vardır. 21 

 
21  Koç(2015)’un “bankaların sektörel kredileri ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi” incelediği çalışmasında da Türkiye’deki bankaların 1999-2011 yılları 
arasında kullandırdıkları krediler içerisinde ilk 10 sırada yer alan sektörlere ait kredi 
miktarları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, Panel Veri Analizi yapılarak 
incelenmiş ve bankaların kullandırdığı krediler içinde ilk on sırada yer alan sektörler 
ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu 
görülürken, kısa dönemde herhangi bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Büyüme 
üzerinde en fazla pozitif etkiye sahip olan sektörlerin başında ise “Tekstil ve Tekstil 
Ürünleri Sanayi, Toptan ve Perakende Ticareti, Komisyonu ve Motorlu Araçlar 
Servis Hizmeti, İnşaat Sektörü, Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları” geldiği 
görülmektedir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre hükümetlerin, büyümeye 
dönük politikalarını etkinleştirmek istemeleri durumunda bankalar kanalıyla 
yukarıda belirtilen sektörlere dönük kredi kullanımını artırmaları durumunda, 
ekonomik büyümenin daha fazla olabileceğini söylemek mümkündür.  



68 | SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI VE KREDİ RİSKİ 
 

 

Beck ve diğerlerinin (2013) çalışması da yoğunlaşmanın 

dalgalanmaları ve sistemik riski artırarak finansal istikrarı tehlikeye 

soktuğu yönündedir. Yani onlar da “çeşitlendirmeyi” destekleyici 

sonuçlara varmaktadır. 

Görüldüğü gibi, bankacılık sektöründe risk ve performans açısından 

kredi portföyünde çeşitlendirme ve yoğunlaşma üzerine tartışmalardan 

herhangi bir dönem, ülke veya bölge açısından bir sonuca 

varılamamaktadır. Böyle bir yazın tartışmasını bankacılık sektöründe 

ve kredilerdeki sektörel yoğunlaşmaya çekmek makroekonomik 

etkileri konusunda tartışabilmek için gerekli ve hatta zorunlu 

görülmektedir. 

3.3. Bankacılıkta ve Kredilerde Yoğunlaşma  

Bilindiği üzere özellikle Global Krizden sonra kredilerde yalnızca 

sektörel yoğunlaşmanın değil her türden (coğrafi, vade, banka) 

yoğunlaşma ve etkilerinin iktisadi yazında çalışma konusu yapıldığı 

belirtilmişti. 2. bölümde de “sektör yoğunlaşması” ile “sektörel kredi 

yoğunlaşması” kavramlarına açıklık getirilmişti. “Sektörel 

yoğunlaşma” örneğin bankacılık sektöründe yoğunlaşmayı yani 

“sektöre hâkim olan bankaların sayısını ve büyüklük dağılımını” ifade 

ederken “sektörel kredi yoğunlaşmasının da bir bankanın kredilerinin 

büyük bölümünü belirli bir sektörde toplanması” olarak açıklanmıştı.  
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Bu doğrultuda, Cetorelli’nin (2001) çalışması da sektörel kredi 

yoğunlaşmasından önce “banka yoğunlaşmasını” ele almak gerektiği 

konusunda uyarıcı olmaktadır. Yazar, 1986-1994 dönemine ilişkin 

olarak 17 OECD ülkesindeki 35 imalat sanayiinden derlediği verileri 

kullanarak ve panel analiz ve göstergelerle (bencmark regresyon) 

regresyon yöntemiyle “bankacılık piyasa yapısının ekonomik rolünü” 

araştırmıştır. Bulguları bankacılığın piyasa yapısı ile endüstriyel 

sektörlerin piyasa yapısı arasında belirgin bir ilişki olduğunu 

göstermektedir: “Sektörde güçlü bankalar, uzun soluklu ilişkiler 

kurdukları, dış finansmana bağımlı birkaç firmaya kredi verebilir ve 

bu sektörel kredi yoğunlaşmasına yol açabilir”. Bu aslında 

“ekonomide dış finansmana bağımlı büyük firmalar bankacılık 

sektörünün kredi yapısını da belirler” demektir. 22 

Ampirik çalışmalarda bir diğer sorun, kredi portföyünde sektörel 

yoğunlaşmanın ölçümüdür. Bu konuda ilk örnek Düllmann ve 

Masschelein’in (2007) çalışmasıdır. Dülmann ve Masschelein (2007), 

Monte Carlo simülasyon modelindeki “iktisadi sermaye (economic 

 
22Ceterolli’nin(2001) çalışmasının bankacılık sektöründe yoğunlaşmanın yol açtığı 
sektörel kredi yoğunlaşmasının büyüme üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna 
vardığı da söylenebilir. Bu “daha az risk ve daha az kırılganlık ile daha fazla 
büyüme arasında bir tercih zorunluluğu ile karşı karşıya mıyız?” sorusunu akla 
getirmektedir. Nitekim Cetorelli ve Peretto’nun (2000) dinamik denge modeli ile 
“oligopol bankacılığı ile sermaye birikimi” arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında; ne rekabet piyasasının ne de monopol piyasasının sermaye birimi 
başına geliri ençoklaştırmadığı ama bankacılıkta oligopolistik piyasanın bunu 
sağladığı iddia edilmektedir. Onlara göre bulguları gelişmiş ülkeler kredi piyasasının 
büyümeyle evrimleştiğini, ekonomi büyüdükçe kredi piyasasının da geliştiğini 
göstermektedir. Etkin kredilendirme de sağlanan gelişme sermaye birikimi ile 
hızlanır. 
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capital)” kavramından yola çıkarak ve aynı sektörde tüm risklerin aynı 

olduğunu varsayarak çok değişkenli bir VAR model sunmaktadırlar. 

Basitleştirilmiş modelleri sektör bazında (homojen) portföylere 

uygulanabilir ölçümler sağlamaktadır. Ama onlara göre, “model 

karışık (heterojen) kredi portföylerine” de uygulanabilir ve “eğer riski 

doğru bir şekilde ölçerseniz ona göre sermaye ayırmak mümkün 

olur”23. 

Kredi portföyünün sektörel yoğunlaşmasını ölçmeyi amaçlayan bir 

başka çalışma Chen ve diğerlerinin (2013a,2013b) çalışmalarıdır. 

Onlar, riske duyarlı Herfindhl Hirschman (HHI) Endeksi ile her bir 

sektörü betalarına göre ağırlıklandırılarak riske duyarlı sektörel 

yoğunlaşmayı ölçmeyi amaçlamışlardır. Çalışmalarında Çin’in 2007-

2011 dönemi 16 ticari bankasının panel verilerini kullanarak sektörel 

yoğunlaşmanın etkilerini araştırmışlar ve bulgularını daha geleneksel 

HHI yoğunlaşma ölçümü ile karşılaştırmışlardır. Onlara göre, sektörel 

yoğunlaşma yüksek riskle ilgili ve yeni ölçüm metodu sektörlerin 

sistemik riskine ilişkin değişiklikleri yakalamakta iyi performans 

göstermektedir.24  

 
23 Söz konusu model tek tek bankaların “sektörel yoğunlaşma riski”ni ölçmek için 
tavsiye edilebilir. Ama söz konusu tüm bankacılık sektörünün kümülatif değerlerini 
kullanarak bir sistemik izleme ve sistemin kırılganlığını ölçmek değerlendirmek 
olunca uygulanabilirliğinden şüphe etmek gerekir. Ama bankacılık sektöründe 
“ekonomik sermaye”  kavramı yerine “sermaye yeterlilik rasyosu” kullanılarak 
değerlendirilebilir.  
24 Ancak söskonusu yeni yöntem sektörlerin sistemik riski ölçülemediğinden 
Türkiye’ye uygulanamamaktadır (her bir sektörün sistemik riskini yansıtan beta, 
piyasa getirisi ile sektör getirisi kovaryansının piyasa getirisinin varyansına 
bölünmesiyle bulunmaktadır).  
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Chen ve diğerlerinin (2013a,2013b) çalışmalarını Tunay’ın (2015) 

Türk bankacılık sektörüne uygulamaya çalıştığı görülmektedir. Söz 

konusu çalışma “kredi portföylerinde yoğunlaşma ve risk ilişkisinin” 

incelendiği nadir çalışmalardan biridir. Çalışmada 2002:4-2014:2 

döneminde üç aylık verilere doğrusal panel veri yöntemi kullanılarak 

analizler yapılmış ve sektörel yoğunlaşmanın kredi riskini arttırdığı 

gözlenmiştir. Ama zaman içinde özel ve kamu bankalarında riskli 

kredilerin toplam kredilere oranı düşmüş, yabancı bankalarda ise 

artmıştır. Bununla beraber, tüm banka grupları için kredi riskiyle 

yoğunlaşma arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Burada belirtilmesi gereken en önemli hususlardan ya da kısıtlardan 

biri de söz konusu banka gruplarının sektörel yoğunlaşma verilerinin 

elde edilememiş olmasıdır. Tunay (2015:134) “Chen ve diğerlerinin 

(2013a,2013b) çalışmalarında olduğu gibi başlangıçta banka bazında 

planlanan çalışmanın bu veriler BDDK tarafından artık üretilemediği 

ve mevcut eski veriler de bankacılık sırrı kapsamında kamuoyuna 

açıklanmadığı için sadece mülkiyet yapısına göre sektörde yer alan 

banka gruplarının verilerinin analiz edilebildiğini ve bu nedenle kamu, 

özel ve yabancı sermayeli banka gruplarının verilerinin analizde 

toplulaştırılmış veriler olarak kullanıldığını” belirtmiştir.  

Daha önce de belirtildiği gibi kredi riskini etkileyen faktörlerden biri 

de makroekonomik belirsizliklerdir. Bu konuda çalışanlardan biri de 

Mileris’dir(2012). Mileris (2012) “bankaların kredi portföylerinden 

doğan kredi riskindeki değişiklikleri ciddi bir şekilde etkileyen 

makroekonomik belirleyicileri bulmaya” çalışmış ve “sorunlu krediler 
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ve tasfiye olunacak kredilerin oranını tahmin etmeye yönelik bir 

model geliştirmeye” çalışmıştır. Bu küme analizde (cluster analysis) 

“lojistik regresyon, faktör analizi, probit, çoklu ve polinomial 

regresyon” modelleri bir arada kullanılmıştır. Mileris(2012:502); 

“bankaların kredi riski ve bir ülkenin makroekonomik belirleyicileri 

arasında belirgin bir bağlantı olduğu” sonucuna varmıştır. Ayrıca “AB 

gelişmekte olan ülkeleri için geliştirilen modeli kullanarak sorunlu 

kredilerin %98,06 doğrulukla tahmin edilebileceğini” iddia 

etmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gerekenin “tahmin için temel 

dönemde sorunlu ve tasfiye olunacak kredilerin yaklaşık %2.09-3,7 

aralığında düşük oranda olması gerektiğini de eklemektedir.  

Mileris (2012) gibi Castro(2012:2) da  “pek çok iktisatçının 

çalışmasından örnek vererek 25 kredi riskinin belirlenmesinde 

makroekonomik çevrenin önemli olduğunu” düşünmektedir. 

Bankacılık kredi riski ve makroekonomik gelişmeler arasındaki 

ilişkiyi “dinamik panel data” yöntemini kullanarak 1997-2011 dönemi 

Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya ve İtalya verileriyle yaptığı 

analizde, bankacılık kredi riskinin belirgin bir şekilde makroekonomik 

çevreden etkilendiği sonucuna varılmaktadır. Castro (2012:25); 

“büyüme hızı ve hisse senedi endeksi düştüğünde kredi riskinin 

yükseldiğini ve işsizlik oranı, faiz oranı ve kredi büyümesi 

 
25  “Salas ve Saurina (2002), Jimenez ve Saurina (2006), Quagliariello (2006), 
Jakubík (2007), Aver (2008), Bohachova (2008), Bonfim (2009), Kattai (2010), 
Festic ve diğerleri(2011), Nkuzu (2011), Louzis ve diğerleri(2012) gibi.” (aktaran 
Castro, 2012:2). Ayrıca Castro’nun(2012:5-8) bu yönde daha pekçok çalışmadan 
sözettiğini de belirtmek gerekmektedir. 
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yükseldiğinde de kredi riskinin yükseldiğini” iddia etmektedir. Ona 

göre, aynı zamanda, “kredi riski reel döviz kurunun değerlenmesinden 

de pozitif olarak etkilenmektedir ve dahası, son finansal kriz boyunca 

da kredi riskinde önemli bir yükselme gözlenmiştir. Farklı kişilerin 

yaptığı bazı dayanıklılık testleri de bu sonuçları teyit etmektedir.”  

Yunanistan bankalarında, kredi gruplarına göre (mortgage, ticari ve 

bireysel krediler) ödenmeyen kredilerin banka spesifik ve makro 

belirleyicilerini çalışan Louzis ve diğerlerine (2012) göre ise makro 

değişkenlerden özellikle reel büyüme oranı, işsizlik oranı, kredi oranı 

ve kamu borcunun kredi riski üzerinde güçlü etkileri vardır.26  

Bu konularda özellikle, belirtilmesi gereken bir diğer husus da 

ilişkinin yönüne ilişkindir 27 . Çünkü burada kredi riskinin 

makroekonomik değişkenlerden etkilendiği ön kabulüyle exante 

verilen banka kredilerindeki sektörel yoğunlaşmanın kredi riski 

üzerindeki expost etkileri incelenmeye çalışılmaktadır.  

Bu nedenle, bundan sonraki bölümde “bankacılık sektörü kırılganlığı, 

bankacılık krizleri ve sistemik krizler” ilişkisi konusunda iktisadi 

yazından örnekler verilecektir.  

 
26 Söz konusu çalışma geniş bir iktisadi yazın taraması da sunmaktadır. 
 
27 Bu yön konusu iktisadi yazında genişçe yer bulmakta ve tartışılmaktadır (Ceylan 
ve Durkaya;2010). 
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3.4. Bankacılık Sektörü Kırılganlığı, Bankacılık Krizleri ve 

Sistemik Krizler  

“Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde sistemik bankacılık 

krizleriyle ilişkili faktörleri” analiz eden ve “ana sermaye/risk ağırlıklı 

varlıklar ve takipteki krediler rasyolarının banka krizleri için önemli 

sinyal görevi gördüğü” bulgusuna ulaşan Demirgüç-Kunt ve 

Detragiache’ın(1998) da belirttiği ve aşağıdaki Çizelge 3.1.’de de 

görüldüğü gibi (Beck ve diğerleri, 2003), “1980’den beri sistemik 

bankacılık sektörü problemleri tüm dünyada tekrarlanmaktadır ve 

acilen bankacılık sektör kırılganlığı ile ekonomi arasındaki 

bağlantıların anlaşılmasına ihtiyaç vardır”.  

Çizelge 3. 1. Banka Yoğunlaşması, Rekabet ve Bankacılık Krizleri 

 

Ülkeler 

Birim 
Sermaye 
Başına GDP Kriz Dönemi Yoğunlaşma 

    
Avustralya 17.913  0,65 

Avusturya 25.785  0,75 

Bahreyn 9.398  0,93 

Belçika 24.442  0,64 

Benin 362 (1998-90) 1,00 

Botswana  2.781  0,94 

Burkina Faso 230 (1988-94)  
Kamerun 790 (1987-93,1995-98) 0,95 

Kanada 18.252  0,58 

Şili 3.048 (1981-87) 0,49 

Kolombiya 1.802 (1982-85) 0,49 

Kongo 940  1,00 

Fildişi Sahili 843 (1988-91) 0,96 

Kıbrıs 9.267  0,88 
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Danimarka 31.049  0,78 

Ekvador 1.516 (1995-97) 0,4 

Mısır 905  0,67 

El Salvador 1.450 1989 0,84 

Finlandiya 23.304 (1991-94) 0,85 

Fransa 24.227  0,44 

Almanya 27.883  0,48 

Gana 356 (1982-89) 0,89 

Yunanistan 10.202  0,79 

Guatemala 1.415  0,37 

Gine 523 (1993-94)  
Guyana 653 (1993-95) 1,00 

Honduras 694  0,44 

Hindistan 313 (1991-97) 0,47 

Endonezya 761 (1992-97) 0,44 

İrlanda 13.419  0,74 

İsrail 13.355 (1983-84) 0,84 

İtalya 17.041 (1990-95) 0,35 

Jamaika 1.539 (1996-97) 0,82 

Japonya 35.608 (1992-97) 0,24 

Ürdün 1.646 (1989-90) 0,92 

Kenya 336 1993 0,74 

Kore 6.857 1997 0,31 

Malezya 3.197 (1985-88,1997) 0,54 

Mali 260 (1987-89) 0,91 

Moritanya 456 (1984-93)  
Meksika 3.240 (1982,1994-97) 0,63 

Nepal 179 (1988-97) 0,90 

Hollanda 22.976  0,76 

Yeni Zelanda 15.539  0,77 

Nijer 245 (1983-97)  
Nijerya 251 (1991-95) 0,83 

Norveç 28.843 (1987-93) 0,85 

Panama 2.824 (1988-89) 0,42 

Peru 2.458 (1983-90) 0,69 

Filipinler 1.070 (1981-87) 0,49 

Portekiz 8.904 (1986-89) 0,46 
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Senegal 562 (1988-91) 0,94 

Siera Lone 260 (1990-97) 1,00 

Singapur 20.079  0,71 

Güney Afrika 3.680 -1985 0,77 

Sri Lanka 588 (1989-93) 0,86 

Svaziland 1.254 1995 0,95 

İsveç 24.845 (1990-93) 0,89 

İsviçre 42.658  0,77 

Tanzanya 170 (1988-97) 1,00 

Tayland 1.886 (1983-87,1997) 0,54 

Togo 366  1,00 

Tunus 1.831  0,63 

Türkiye 2.451 (1982,1991,1994) 0,45 

Birleşik 
Krallık 16.883  0,57 

ABD 24.459 (1980-92) 0,19 

Uruguay 5.037 (1981-85) 0,87 

Venezuela 3.558 (1993-97) 0,52 
    
Kaynak: Beck ve diğerleri (2003)    

Bu yolda geniş bir iktisadi yazın olduğu Kibritçioğlu’nun (2003) 

çalışması içindeki iktisadi yazın tablosundan ve Demirgüç-Kunt’un 

meslektaşlarıyla yaptığı ortak çalışmalardan (Demirgüç-Kunt ve 

Detragiache,1998;2005; Demirgüç-Kunt ve Levine,2000; Beck ve 

diğerleri,2003;2005;2006) da anlaşılmaktadır. Özellikle 

Kibritçioğlu’nun (2003) “Ülke bazlı iktisadi yazın çizelgesi”nde 

bankacılık sektörü performansı ve kırılganlık konusundaki önemli 

hususlar sütununa bir göz atmak bile krize giden yoldaki etkenlerin ne 

kadar çeşitli ve birbirleriyle ilişkili olduğu konusunda bir fikir 

vermeye yeterlidir.   
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Çizelge 3. 2. Bankacılık Sektör Performansı ve Kırılganlık Konusunda Spesifik 
Ülke İktisadi Yazın Çizelgesi 

 

Çalışma Ülke Dönem Önemli Hususlar 

Drees ve 
Pazarbaşıoğlu 
(1995) 

Finlandiya, 
Norveç ve 
İsveç 

1980'ler ve 
1990'lar 

Bankacılık krizlerinin 
makroekonomik 
belirleyicileri; finansal 
krizlerde finansal 
liberalizasyonun rolü 

Garcia-Herrero 
(1997) 

Arjantin, 
Paraguay ve 
Venezuela 1990'lar 

Hem makroekonomik hem 
de spesifik banka 
faktörlerinden doğan 
bankacılık krizlerinin 
nedenleri; bankacılık 
krizlerinin makroekonomik 
etkileri. 

Balino ve Ubide 
(1999) Güney Kore 1993-1997 

1997 Kore finansal krizinin 
kaynakları ve baş etmek 
için alınan önlemler 

Englund (1999) İsveç 
1980'ler ve 
1990'lar 

1985 özelleştirmesi ve 
1990'lı yılların başındaki 
bankacılık krizinin 
nedenleri tartışması; 
Avrupa Döviz Kuru 
Mekanizması (ERM) krizi 
ve İsveç Bankacılık krizi 
ilişkisi 

Lindgren ve 
diğerleri (1999) 

Endonezya, 
Güney 
Kore, 
Tayland, 
Malezya ve 
Filipinler 1997-1999 

Endonezya, Kore ve 
Tayland'ın 1997 Asya 
krizine politika cevapları 
ve bunların Malezya ve 
Filipinler ile karşılaştırması 

Kanaya ve 
Woo(2000) Japan 1990'lar Bankacılık krizi nedenleri 

Kane and Rice 
(2000) 

Afrika 
ülkeleri 1980-1999 

Bankacılık stresinde 
beklenmeyen kayıpları 
etkileri; hükümetin düşüşü 
ve bankacılık krizi süresi 
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Levine (2000) Şili 1980-1999 

Bankacılık sektör 
yoğunlaşması, ekonomik 
büyüme ve bankacılık 
sektör kırılganlığının olası 
etkileri 

Chang ve 
Velasco(2001) 

Doğu Asya 
ve Latin 
Amerika 
ülkeleri 1997-1998 

İncelenen ülkelerde 
uluslararası likidite 
sıkıntısının mikro ve 
makroekonomik gidişatı 

Chopra ve 
diğerleri Güney Kore 1997-1998 

1997-98 döviz ve 
bankacılık krizlerinde 
uygulanan Kore 
stabilizasyon ve reform 
programı; derin 
daralmadan çıkış; öğrenilen 
dersler 

Duvan (2001) Türkiye 1999-2001 

Sorunlu kredilerdeki hızlı 
büyüme; kreditör bankalar 
ve kredi kullanan firmalar 
arasında borç yeniden 
yapılandırması 

Enoch ve 
diğerleri (2001) Endonezya 1988-1999 

1997 bankacılık krizinin 
hafiflemesindeki 
gelişmeler ve iyileşme 
sürecinde hükümet 
politikalarının kronolojik 
bir değerlendirmesi 

Gruben and 
Welch (2001) Brazil 

1990'lı 
yılların sonu 

Brezilya'nın Ocak 1999 
currency krizi; bankacılık 
ve currency krizleri 
arasındaki bağlantı 

Hardy ve 
Bonaccprsi di 
Patti (2001) Pakistan 

1980'ler ve 
1990'lar 

1988-1992 finansal sektör 
reformunun Pakistan 
bankacılık sektörü kârlılık 
ve etkinliği üzerindeki 
etkileri 

Koo ve Kiser 
(2001) Güney Kore 1997-1998 

Güney Kore bankacılık ve 
currency krizlerinin 
nedenleri; ikiz krizden 
çıkış 
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Nakaso (2001) Japonya 1990'lar 

krize götüren olayların ve 
politika cevaplarının 
kronolojisi; krizden 
çıkarılan dersler 

Worrell, 
Cherebin ve 
Polius-Mounsey 
(2001) 

Karayip 
ülkeleri 
(Trinidad ve 
Tobago'yu 
da içeren) 1990'lar 

Karayiplerde finansal 
sektör performansı ve 
banka sağlamlığının 
kantitatif analizinin gözden 
geçirilmesi 

Barajas ve 
Steiner (2002) 

Arjantin, 
Bolivya, 
Brezilya, 
Şili, 
Kolombiya, 
Meksika, 
Peru ve 
Venezuela 1960-2000 

1990'larda özel sektöre 
tahsis edilen banka 
kredilerindeki düşüşün 
nedenleri 

Pangestu ve 
Habir (2002) Endonezya 1990'lar 

Endonezya bankacılık 
sistemi kırılganlığında 
döviz kuru ve faiz oranı 
şoklarının etkisi; alınan 
önlemler ve çıkarılan 
dersler 

Ertuğrul ve 
Yeldan (2002) Türkiye 2000-2001 

Türkiye'deki son 
enflasyonla mücadele 
çabası ve bankacılık 
sektörü kırılganlığındaki 
olumsuz etkisi 

Kaynak: Kibritçioğlu(2003)  
 

Ancak, bu çalışma kapsamında, bu bölümde kredilerde sektörel 

yoğunlaşma ile bankacılık-finansal kırılganlık-sistemik kriz ilişkisine 

dair çalışmalar seçilmeye çalışılmıştır.   

Yüksek bankacılık yoğunlaşmasının daha çok bankacılık krizlerine 

yol açma olasılığı olduğu sonucuna varan çalışmalar (Boyd ve 

diğerleri, 2009; Korkmaz ve diğerleri,2016; Liu,2014) yanında aksi 
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yönde sonuçlara varan çalışmalar (Beck ve diğerleri,2006) da 

bulunmaktadır. 

Beck ve diğerlerinin (2003, 2005) ortak çalışmaları “banka 

yoğunlaşması, kırılganlık ve krizler” üzerinedir. Özellikle 2005 

çalışmasında ülkelerin yapısal özelliklerini de dikkate alarak ve logit 

regresyon modelini kullanarak “banka yoğunlaşması ve sistemik kriz 

arasındaki ilişki ve bu ilişki kapsamındaki mekanizmaları” anlamaya 

çalışmışlardır.  Onlara göre, banka yoğunlaşmasının kırılganlığı 

artırdığına dair destekleyici bulgu yoktur. Rekabeti kolaylaştıran 

düzenleme ve kurumların daha az kırılganlık yarattığı ve bu politika 

göstergelerinin yoğunlaşmanın sonuçlarını değiştirmediği sonucuna 

ulaşırlar. Yoğunlaşmış bankacılık sistemlerinin, yoğunlaşma ve 

istikrar arasında pozitif bir bağlantıya yol açabilen daha büyük ve 

daha iyi çeşitlenmiş bankalar yarattığına ilişkin bir öneri 

sunmaktadırlar.  

Öte yandan, Demirgüç-Kunt’un Huizinga (2009) ile çalışması son 

global finansal krizde, “risk ve getiri için fonlama stratejileri ve bir 

bankanın karışık faaliyetlerinin etkilerini” incelemektedir. Özellikle, 

“bankacılık varlıklarındaki geleneksel olmayan faaliyetler ve mevduat 

dışı kaynağın göreli önemine dair eğilim değişikliklerine” dikkat 

çekerken Beck ve diğerleri (2003,2005) ile yaptıkları ortak 

çalışmalarda sözü edilen argümanları çürütmekte gibidirler. 
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Boyd ve diğerleri (2009) de Beck ve diğerlerinin (2005) yukarıdaki 

bulgularına işaret ederek aksi yönde sonuçlara vardıklarını 

belirtmektedirler. Nitekim onlara göre, daha yoğunlaşmış bir 

bankacılık sistemi sistemik bankacılık şoklarını deneyimleme 

olasılığını yükseltmektedir.  

2007-2014 döneminde Türk bankacılık sektöründe meydana 

gelebilecek kırılganlık ile yoğunlaşma arasındaki nedensel bağın 

varlığını Holtz-Eakin yöntemi ile araştıran Korkmaz ve diğerleri 

(2016) de yoğunlaşmanın kırılganlığa, kırılganlığın yoğunlaşmaya 

neden olduğu sonucuna varmışlardır.   

Liu’nun (2014) “ABD ticaret bankalarındaki sürü davranışını (herd 

behaviour-herding)” incelediği çalışmanın bulguları da 

yoğunlaşmanın sistemi kırılgan hale getirdiği yönündeki görüşü 

desteklemektedir. Liu’a (2014:1,22) göre, “sürü davranışı” bankaların 

yönetim, risk yüklenme ve aktif yapısı açısından aynı ya da benzer 

davranışları göstermeleri olup “sürü davranışı ve kredi kalitesi” 

arasında bir ilişki var. Sürü davranışı sektörün kredi kalitesini bozarak 

geri dönmeyen kredilerin artmasına ve sistemi kırılgan hale gelmesine 

yol açmaktadır28.  Çünkü bankalar, geleneksel kredi verme işlerinde 

kredi alanların kredibilitesini değerlendirmek, onları ayırmak ve 

izlemek için çok kaynak ve çaba harcamak istemediklerinden bu tür 
 

28 Acharya ve Yorulmazer (2007:41) de “batmak için çok büyük (too fail to big)” 
denilen bankaların örneğin belli bir grup veya sektörde yoğunlaşmaya yol açan 
seçimlerinin nasıl sürü davranışına yol açarak sistemik riski artırdığı sonucuna 
varmakta ve tek tek bankaların seçimleri yerine kümülatif olarak sektörün 
seçimlerine bakmak gerektiğini söylemektedir. 
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maliyetlerden kaçınmak için birbirlerinin (özellikle de büyük 

bankalar) kredilendirme kararlarını takip etmektedirler. Liu’nun 

(2014:25-26) ifadesiyle;  

“2000’li yıllar boyunca, büyük bankaların, özellikle de en büyük 
%5’in, sürü davranışı 2001’den 2004’e kadar belirgin bir 
şekilde yükselmiştir. 2004’ten sonra düşmüş ve 2009 yılında 
belirgin olmayan bir seviyeye inmiştir. Sonra tekrar 

yükselmiştir… Özellikle risk priminin yüksek olduğu 
zamanlarda, sektörün en büyük ve en küçük %5’ini oluşturan 
bankalar daha çok sürü davranışı gösterme eğilimindedir”.  

Bu nedenledir ki Liu (2014:27) tüm bankacılık sistemine bir bütün 

olarak bakılması gerektiğini ve bilginin sürü davranışına yol açan 

önemli bir konu olduğunu belirterek düzenleyicilerin bilgiyi kamuyla 

paylaşmalarını önermektedir.  

Beck ve De Jonghe (2013) da “yoğunlaşma ve çeşitlendirme tercihinin 

sadece bankaların spesifik risklerini etkilemekle kalmadığı, tüm 

bankacılık sektörünün istikrarını etkilediği” düşüncesinden hareketle 

bir çalışma yapmıştır. Çalışmaları sonucunda, “bankaların sektörel 

uzmanlaşması, performansları ve sistemik riske katkıları arasında, 

2001-2011 döneminde, bankalar ve ülkelere göre değişen belirgin bir 

ilişki olduğu” bulgularına ulaşmışlardır: “Özellikle 2007'de başlayan 

kriz sonrası bu ilişki daha güçlüdür, gelişmiş ülkelerde ve 

çeşitlendirme düzenlemeleri olmayan ülkelerde ise daha da güçlüdür”. 

Ayrıca belirtmeye değer husus; “daha büyük bankalar için ve daha 

rekabetçi bir çevrede bu ilişkinin daha güçlü olduğu ve geleneksel 

aracılık faaliyetleri yapan bankalarda daha güçlü olduğuna dair bazı 

bulgulara” ulaşmış olmalarıdır. Kısaca, Beck ve De Jonghe’e (2013:2-
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3,22) göre, bulguları her banka, her piyasada, her ülke koşullarında ve 

her zaman geçerli olacak anlamına gelmemekle beraber, sektörel 

yoğunlaşma bankanın spesifik riskini artırmakla kalmayıp hem toplam 

volatiliteyi 29  yükseltmekte hem de sistemik riski artırmaktadır. Bu 

doğrultuda araştırma örneklemlerinde yer alan 77 ülkenin yarısı 

inceleme döneminin başlarında çeşitlendirmeyi tavsiye eden bir rehber 

kurallara sahipken inceleme döneminin sonlarına doğru yaklaşık 

%66’nın bu tür bir kurallar rehberine sahip olduğu görülmektedir 

(Beck ve De Jonghe, 2013:26). 

İktisadi yazında, ayrıca, “kredi yoğunlaşması-volatilite” (Micco ve 

Panizza,2005) ve “kredi büyümeleri-kriz” ilişkisi (Mendoza ve 

Terrones, 2008; Schularick ve Taylor,2009; Dell’Ariccia ve 

diğerleri,2014) konusunda çalışmalar da vardır.  Örneğin, Micco ve 

Panizza’ya (2005) göre, kredi yoğunlaşması ve dışsal şoklara karşı 

kredi duyarlılığı arasında güçlü ve negatif bir ilişki vardır. Onlara 

göre, bu sonuç farklı örneklemlerle (yani farklı endüstri ve farklı 

gelişmişlik düzeyine sahip ülkelere göre, farklı yoğunlaşma düzeyine 

ve farklı tekniklere göre) güçlendirilebilir.    

 

 
29  Genellikle bir finansal aracın belirli bir zaman aralığında gözlenen değer 
değişiminin standart sapması anlamındadır. İlgili finansal aracın belirli zaman 
periyodundaki riskini ölçmeye yarar. BDDK, “finansal varlıkların fiyat veya 
oranlarındaki dalgalanmaların büyüklük ve sıklık derecesinin ölçüsü” şeklinde 
tanımlamaktadır. Burada Türkçe karşılığı “oynaklık” yerine “volatilite” kelimesi 
tercih edilmiştir. 
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Gourinchas ve diğerlerine (1999) göre ise kredi genişlemelerinin 

zararlı etkilerine dair bazı kuşkular olsa da kredi genişlemesinden 

sonra bir bankacılık krizi çıkma olasılığı yükselmektedir.30  

Son olarak, özet niyetine, BSF Endeksinden (Banking Sector Fragility 

Index) söz etmek gerekir. Bilindiği gibi bir bankanın aktif ve pasif 

yapısı arasındaki fark bir bankanın net değerini gösterir ve eğer bu net 

değer negatife düşerse banka borçlarını ödeyemez duruma gelebilir. 

Finansal piyasadan kaynaklı bu tür ekonomik riskler: likidite riski, 

kredi riski [örneğin bir eşik olarak takipteki kredilerin yükselmesi 

(Nkusu,2011; Klein,2013)] ve döviz kuru riskidir. Bankacılık Sektörü 

Kırılganlık Endeksi-BSF (Banking Sector Fragility) bankaların bu tür 

aşırı risk yüklenme davranışlarındaki değişiklikleri aylık veriler 

yardımıyla gösteren bir endekstir. Başlıca 3 bankacılık krizi sektörel 

göstergesi bir BSF endeksi oluşturmak için kullanılabilir. Bunlar: 

banka mevduatları, özel sektöre sağlanan krediler ve yabancı para 

borçlar. Bu göstergelerdeki dalgalanmalar bir ülkenin bankacılık 

sektörü kırılganlığındaki değişiklikleri yansıtır (Kibritçioğlu,2003). 

Banka kredilerindeki sektörel yoğunlaşmanın da sektörü kırılgan hale 

getirdiği düşünüldüğünden bu kırılganlık göstergelerine eklenmelidir. 

Yukarda anlatılmaya çalışıldığı gibi yüksek bankacılık kırılganlığı da 

sistemik bankacılık krizlerine yol açabilir. 
 

30 Sözkonusu çalışma “Bir kredi genişlemesi aynı zamanda kredilerde bir 
yoğunlaşma da yaratır mı?” ve “Türkiye için optimal kredi hacmi veya makul kredi 
büyüme ne olmalı?” sorularını da akla getirmektedir. Bu yönde Kara ve 
diğerleri(2013) çalışmasına göre  “benzer kredi derinleşmesi aşamasından geçen 
diğer ülkelerin verileri toplulaştırılarak elde edilen bulgular, orta vadede ortalama 
%15 civarında bir yıllık kredi büyümesinin makul ve sağlıklı olabileceğine” işaret 
etmektedir. 
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İktisadi yazın taramasının sonuna gelmişken Eğilmez’in (2017) 

belirttiği gibi; 

“Ekonomi bilimi, farklı bir bilim dalıdır. Koşullar değişir, 
zaman değişir, algılar değişir, paradigma değişir, ekonominin 

teorileri, hipotezleri, yaklaşımları da değişir. Ne var ki değişen 
paradigmaya uygun yeni teorilerin, hipotezlerin ve 

yaklaşımların ortaya çıkması paradigma değişiminden daha 
yavaş olur. O nedenle paradigma değişimiyle bu değişime uygun 
yeni bir teorinin ortaya konulması arasında bir zaman 
gecikmesi oluşabilir. Bu boşluk sırasında çok sayıda insan 
ekonomi teorilerinin yetersiz kaldığı iddiasını ortaya atar. Bu 
iddia, teorileri değişmez kurallar gibi algılama yanılgısından 
kaynaklanır. Oysa bilimin temelinin ve inançtan en büyük farkı 
teorilerinin sürekli değişmesi, yenilenmesi ve gelişmesi 
olduğunu”  

unutmamak gerekir. 
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4. 1999-2018 DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ 

VE KREDİLERİN GELİŞİMİ  

Bu bölümde 1999-2018 döneminde Türk bankacılık sektöründe neler 

olup bittiği, “krediler” merkezinde tarihsel olgularla ele alınmaya 

çalışılmaktadır. Bir sonraki bölümde kullanılan veriler 2007-2018 

dönemine ilişkin olmasına rağmen daha geniş bir perspektif 

sunabilmek amacıyla bu bölümde 1999-2018 dönemine ilişkin veriler 

kullanılarak çizelge (tablo) analizi yapılmaktadır. Ama öncesinde bu 

gelişmelerin hazırlayıcısı olan 1999 öncesi “Türkiye ekonomisi ve 

bankacılığı” ile başlanılacaktır. 1999 yılı neden önemlidir? 1999 yılı 

Türkiye bankacılık sektörünün bir düzenleme ve denetim otoritesine 

kavuştuğu yıldır. Bu nedenle, “1999 Yılında Türkiye Ekonomisi ve 

BDDK’nın Kurulması” alt başlığında söz konusu yılda Türkiye 

ekonomisi ve bankacılık sektöründeki gelişmeler ele alınmaktadır. Bu 

bağlamda bir diğer başlık “2000-2001 krizleri”dir. Daha sonra “global 

kriz öncesi ve sonrası bankacılık sektörü ve krediler” ayrı başlıklar 

halinde incelenmektedir. Bu tarihsel olgular eşliğinde Türkiye finansal 

sisteminin derinliği ve Türk bankacılık sektörünün sistemdeki yeri 

ortaya konmaktadır. Daha sonra “sahiplik yapısı, yoğunlaşma, 

kredilerde yoğunlaşma, sektörel yoğunlaşma, sorunlu krediler ve kredi 

karşılıkları” alt başlıklar halinde incelenmekte ve böylece Türkiye 

bankacılık sektörünün genel yapısal özellikleri 1999-2018 döneminde 

ve “krediler” temelinde ortaya çıkmaktadır. 
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4.1. 1999 Öncesi Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılığı  

1999 öncesi Türkiye ekonomisini, Boratav’ın(1989:7) “1908-1927 

yılları devrim ve savaş, 1923-1929 açık ekonomi koşullarında yeniden 

inşa, 1930-1939 korumacı-devletçi sanayileşme, 1940-1945 İkinci 

Dünya Savaşı, 1946-1953 dünya ekonomisi ile farklı bir eklemlenme 

denemesi, 1954-1961 tıkanma ve yeniden uyum, 1962-1976 içe 

dönük-dışa bağımlı genişleme, 1977-1979 yeni bunalım yılları ve 

1980-1985 sermayenin karşı saldırısı” şeklindeki inceleme 

dönemlerinden sonuncusunu 1980-1999 serbestleşme dönemi olarak 

değiştirerek özetlemek mümkündür. Böylece Türkiye ekonomi 

tarihinin en kısa özeti yapılmış olur.  

Benzer şekilde Türk bankacılık tarihi de sekiz döneme ayrılabilir. Bu 

dönemler 1847-1923 dönemi Osmanlı dönemi, 1923-1932 dönemi 

ulusal bankalar dönemi, 1933-1944 özel amaçlı kurulan devlet 

bankaları dönemi, 1945'ten planlı döneme kadar özel bankalar 

dönemi, 1960-1980 planlı dönem, 1981-2001 serbestleşme ve dışa 

açılma dönemi, 2002-2007 yeniden yapılandırma dönemi ve 2008 

sonrası olarak adlandırılabilir (TBB,2008:1; 2019b:11). 

Göreli olarak uzun sayılan bu tarih içinde belirtilmesi gereken en 

büyük dönüşüm 24 Ocak 1980 Kararları ile başlamıştır. Hem Türkiye 

ekonomi tarihi hem de bankacılık sektörü için 1980 sonrası 

serbestleşme ve dışa açılma dönemi olarak tanımlanmaktadır. 

Bilindiği üzere 1980’li yıllardan sonra, zaten tüm dünya liberalleşme 

ve küreselleşme dalgasından etkilenmiş dolayısıyla Türk ekonomisi de 
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bundan payını almıştır. Teorik temeli “yeni klasik okulların neoliberal 

yaklaşımlar ve politika önerileri” olan 24 Ocak 1980 Kararları 

enflasyon ve ödemeler dengesi güçlükleri ile mücadele için 

hazırlanmış bir tedbirler paketi olarak nitelendirilse de uzun ve kısa 

vadeli pek çok amaç içermektedir.  Bunlar şu şekilde özetlenebilir 

(Şahin,2013:190-195): 

1- İç talebi kontrol altına almaya yönelik önlemler (kamu 

mallarının fiyatına zam, para arzı kontrolü, kıtlığı çekilen üretim 

mallarına ithalat izni, dış krediler ile hammadde ve ara mal 

ithalatı vs.), 

2- Devletin ekonomideki yerini daraltmaya ve piyasaya 

doğrudan müdahalelerini azaltmaya yönelik kararlar (sigara 

tekelinin kaldırılması, KİT’lerin özelleştirilmesine hazırlık, 

taban fiyat ve destekleme alım kapsamının daraltılması, tüketim 

malları ithalatının serbestleştirilmesi ve faiz haddi ve döviz 

kurunun serbest piyasalarda oluşması için yasal ve kurumsal 

altyapının oluşturulması çalışmaları gibi.), 

3- Dış ticaretin serbestleştirilmesi ve yabancı sermaye 

yatırımlarının teşvik edilmesine yönelik tedbirler (döviz alım 

satımının serbestleştirilmesi ve döviz piyasası üzerindeki 

kontrollerin ve yasakların gevşetilmesi ve sonuçta 
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kaldırılması31, %32,7 oranında devalüasyonla günlük kur ilanı 

uygulaması),  

4- Dış ticaret rejiminin serbestleştirilmesine yönelik tedbirler 

(ithalattan alınan damga resmi ve teminatların aşağı çekilmesi, 

kotaya tabi mal sayısının azaltılması, gümrük vergilerinin 

azaltılması, ithalat üzerindeki dolaysız devlet kontrollerinin 

kaldırılması, ihracatta devlet denetiminin azaltılması, sektörlere 

göre farklılaşan teşvik sistemi, kurumlar vergisi indirimi ile 

kısaca ihracat ve sermaye girişi teşviki amaçlı tedbirler), 

5- Yabancı sermaye doğrudan yatırımlarında formalitelerin 

azaltılması, teşvikler getirilmesi ve denetimin azaltılması, 

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü kurulması, yabancı 

bankaların Türkiye’de çalışmalarının teşviki ile ilgili yasal 

düzenlemeler, turizm alanında yabancı sermaye yatırımlarının 

teşviki için Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesinin 

çıkarılması, finansal kiralama ile ilgili düzenlemeler ve döviz 

tevdiat hesaplarının serbestleştirilmesi, 

6- Stratejik amaçlardan birisi de faiz hadlerinin serbest piyasada 

oluşması ve negatif faiz uygulamasına son verilmesidir.  

Yukarıda özeti verilen bu kararlar Türk ekonomisinde büyük bir 

dönüşüm demektir. Dolayısıyla bankacılık sektörü de faiz oranlarının 

 
31  Bu kapsamda Türk Parasının Değerini Koruma Mevzuatı aşama aşama 
liberalleştirilmiştir. Döviz kurunun serbestleştirilmesi süreci Ağustos 1989’da 32 
sayılı KHK ile TL’nin konvertibilitesi ilan edilmesi ve serbest dalgalı döviz kuru 
rejimine geçilmesi ile tamamlanmıştır. 
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serbest bırakılması, sektöre yeni banka giriş kısıtlarının kaldırılması, 

yurtiçi bankaların uluslararası piyasalara açılması gibi serbestleşme 

öğeleri ile yeni bir döneme girmiştir. 

24 Ocak programı çerçevesinde, faiz oranları 1 Temmuz 1980’den 

itibaren serbest bırakılarak ticari bankaların mevduat ve kredi 

faizlerini serbestçe belirlemesi sağlanmış ve böylece Bankalar 

Birliği’nin fon piyasasına müdahalesi de engellenmiştir. Sonuç ise 

piyasada faizleri yükselten bankerlerin borç aldıkları paraların faizini 

ödeyebilmeleri için daha yüksek faiz ile borçlanmaları ve 1982 yılında 

Bankerler Krizine yol açmalarıdır. Kriz sonrası Temmuz 1983’te 70 

nolu kararla fon sistemi yeniden düzenlenmiş mevduat vadesini ve 

faiz oranlarını belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. 

Bankaların sağlayacağı krediler sınırlandırılmış ve sıkı bir denetime 

tabi tutulmuştur.  Aralık 1983’te mevduat faiz oranlarının denetimi 

Merkez Bankası’na bırakılmış, kredi faiz oranları ise serbest 

bırakılmıştır. Mevduat faizlerinde önce dalgalı faiz uygulanmış, 

1987’de ise tekrar serbest bırakılmıştır. 1982 yılında yaşanan kriz 

sonrası, mevduat sigortası sistemine geçilmiş ve mevduatların belirli 

bir oranı sigorta kapsamına alınarak tasarruflarının bir bölümü 

Tasarruf Mevduatı Kurumu’na verilmeye başlanmıştır. 1985 yılında 

bankaların gecikmiş alacaklarına karşılık ihtiyati karşılık ayırma ve 

verilen kredilerin bir bölümünü rezerv olarak tutma zorunluluğu 

getirilmiştir. 1986 yılında Merkez Bankası bünyesinde Bankalararası 
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Para Piyasası (İnterbank 32 ) , 1987 yılında Açık Piyasa İşlemleri, 

1988’de Efektif ve Döviz Piyasası ve 1989’da Altın Piyasası 

kurulmuştur. 1983 yılında, “faizsiz bankacılık” veya “İslami 

bankacılık” olarak bilinen Özel Finans Kurumları Hakkında 83/7506 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmış ve 2005 yılındaki 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu ile “katılım bankası” adını almışlardır. Finansal 

serbestleşmeyi hedefleyen bu düzenlemeler sonucunda bankacılık 

sektörü büyümüş, toplam banka sayısı 43’den 66’ya, toplam aktiflerin 

GSMH içindeki payı %29’dan %38’e yükselmiştir. Ancak tüm bu 

gelişmeler finansal istikrarsızlığı da beraberinde getirmiştir. Yüksek 

enflasyon ve ekonomik dalgalanmaların da faiz riskini artırdığı bir 

dönem yaşanmıştır. Bankacılık sektörü artan kamu finansman açıkları 

ve kronikleşen yüksek enflasyonun etkisi ile istikrarlı bir gelişme 

sağlayamamıştır (Kuzucu, 2014:73-74). 

Çolak’a (2001:16) göre 24 Ocak Kararları, bankacılık sektöründe 

finansal serbestleşmenin altyapısını hazırlamış, McKinnon-Shaw 

yaklaşımına33 uygun olarak, pozitif reel faiz uygulamasına geçilmiş ve 

 
32İnterbank, bankaların kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının karşılanmasında ve likidite 
fazlasının değerlendirilmesinde rol oynamaktadır. 
33“McKinnon (1973) ve Shaw’ın (1973) temel argümanı, düşük veya negatif faiz 
oranında tasarrufların azalacağı, dolayısıyla ödünç verilebilir fonlarda daralma 
yaşanacağı ve bu durumda finansman ihtiyacı duyan yatırımların gerekli kaynaklara 
ulaşamaması nedeniyle toplam yatırımların azalacağı üzerine kurulmaktadır. Ancak, 
faiz oranlarındaki artış ile tasarrufların artacağı, ödünç verilebilir fon artışıyla 
beraber yatırımların finansman ihtiyacı karşılanacağı ve dolayısıyla gelişmekte 
ololan ülkelerde büyümenin hızlanacağını vurgulanmaktadır. McKinnon (1973) faiz 
oranlarındaki artışın yurtiçi tasarruf oranlarını artırarak ekonomik büyümenin 
gerçekleşeceği üzerine dururken, Shaw (1973) yurtiçi faiz oranlarının artışı ile diğer 
ülkelerden para akışının hızlanacağı ve ödünç verilebilir fonların artışının 
sağlanabileceğini vurgulamaktadırlar.” (Doğru ve diğerleri, 2017:270-271) 
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faiz oranları serbest bırakılmıştır. Temmuz 1980’de daha sonra 3182 

sayılı Bankalar Kanunu’na dönüşecek olan 70 sayılı KHK kabul 

edilmiş ve bankacılık sektörüne yeni bankaların girişi 

kolaylaştırılmıştır. Ardından, bilindiği üzere, bankacılık sistemine, 

uluslararası piyasalara açılmasının yolunu açan 30 ve 32 sayılı 

kararlar alınmıştır. Ona göre, ne bankacılık sektörü bu düzenlemeleri 

algılayıp uygun, etkin bir likidite yönetimi gösterebilmiş ne de Hazine 

ve TCMB yeni oluşumu tamamlayacak düzenlemeleri yapabilme 

becerisi ve yeteneğini gösterebilmiştir. Dolayısıyla bankalar likidite 

yönetiminin temel ilkelerini göz ardı ederek YP kaynaklara 

yönelmişler ve ardından 1994 krizi yaşanmıştır. Bu süreçte, bankaların 

aktif pasif yönetimlerine ilişkin kısıtların uygulanması ve mevduatın 

tamamının sigorta kapsamına alınması kararının gecikmesi nedeni ile 

üç banka Marmara Bank, TYT Bank ve IMPEX Bank tasfiye 

edilmişlerdir. “Tasarruf mevduatının tamamının sigorta kapsamına 

alınması” düzenlemesi 1994 krizini aşmada önemli bir işlev 

yüklenmesine karşın, 1998-1999 ve 2000-2001 finansal depremlerinde 

krizin oluşumunun nedenleri arasında yer almıştır. 

Yeldan’a(2008:129-130,142) göre ise, 1988 sonrası dönemde Türk 

finansal sisteminin ve ulusal ekonominin gelişimini belirleyen 3 ana 

süreç; finansal serbestleşme çerçevesinde geliştirilen araçların 

çoğunluğunu kamu kesimi açığının finanse edilmesi için yaratılan 

menkul değerlerin oluşturulması, TL’nin yabancı para birimleri ile 

ikamesinin doğurduğu tehdit (dolarizasyon) ve spekülatif kısa vadeli 

sermaye hareketlerinin ulusal finans piyasalarında ve giderek reel 
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ekonomide neden olduğu istikrarsızlıktır. Çizelge 4.1.’de de 

görüldüğü gibi 1980 sonrası Türk mali piyasalarında finansal araçlar 

çeşitlenmiş, GSMH’ya göre hacim değerleri artmış, sistem göreli 

olarak derinleşmiştir. Örneğin, 1980’de ulusal gelire oranı %2,1’i 

bulan menkul kıymet ihraçları stoku, 1990’da %6,5’e, 1999’da ise 

%39,8’e ulaşmıştır. Toplam mevduat ve vadeli mevduatın görece payı 

hızla yükselmiştir. Öte yandan 1990’lar boyunca kamu kesimi finansal 

araçları, toplam menkul kıymet ihracının %95-97’sini oluştururken, 

bankacılık kesimi kredilerinin ulusal gelire oranı (1988-%17,6; 1999-

%20.1) yeterince gelişmemiştir. Uluslararası sermaye hareketlerine 

sağlanan denetimsiz serbestleştirme beklenenin aksine ulusal tasarruf 

ve yatırımları artırmadığı gibi ekonomide giderek sıklaşan ve 

boyutları büyüyen spekülatif dalgalanmalara, belirsizliklere ve 

istikrarsızlıklara yol açmıştır. 

Çizelge 4. 1. Finansal Serbestleştirme Sürecinin Unsurları (GSMH’nin % Olarak) 

 

 

Çizelge 4.1. Finansal serbestleştirme sürecinin unsurları (GSMH'nın % olarak)

1980 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

I-İhraç Edilen Menkul 
Kıymetler
Kamu Kesimi 1,4 5,1 6,9 7,7 5,5 7,4 15,9 16,8 22,7 19,8 35,3 22,9 29,4 38,7

  Devlet Tahvili 1,2 1,8 3 3,9 3,2 1,8 6,8 7,5 4,8 4,4 8,3 8 2,5 27,3

  Hazine Bonosu 0,2 3,3 4 3,3 2,1 5,4 8,7 9 16,7 15,4 24,8 14,9 26,9 11,3

Özel Kesim 0,7 0,4 0,9 1 1 1 1,7 3,8 2,1 2,1 1 1 1 1,1

  Hisse Senedi 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 1 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Genel Toplam 2,1 5,5 7,8 8,7 6,5 8,5 17,6 20,6 24,8 21,9 36,3 23,9 30,4 39,8

II-Parasal Göstergeler
Dolaşımdaki Para 4,1 2,9 2,7 3 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6 2,4 2,1 2,2 2,1 2,6

M1 13,9 9,7 8,8 8,5 7,9 7,4 7,1 6,5 5,9 5 5,6 4,7 4,3 6,3

M2 17,4 24,2 21,1 20,5 18 18,5 17,3 14,1 16,2 16 18,7 17,9 20,3 28,9

M2Y   - 26,3 28,4 26,6 23,5 26,5 26,6 23,7 30,7 30,7 36,8 34,5 36,3 51,3

Toplam Mevduat 10 19,9 15,7 16,6 15,7 15,9 18,3 19 24,6 26 29,3 27 27,7 39,5

  Vadesiz Mev. 7,6 4,8 3,4 3,4 3,3 2,8 2,5 1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8

   Vadeli Mevd. 2,2 11,8 7,2 8,8 8,3 8,1 8,1 5,3 7,6 8,1 10,5 9,8 11,2 16,3

   Döviz Mevd. Hes.    - 2,1 4,2 3,8 3,6 4,7 7,3 12,7 16,2 17,3 18 16,5 16 22,4

Bankacılık Kesimi Kredileri 10,7 10,9 17,6 16,1 16,5 12,4 12,7 14 13,3 16,5 18,5 21,7 19,4 20,1

III-Menkul Kıymet Borsaları
H.Senedi Piyasa İşlem 
Hacmi (Milyon USD) 115 773 5.854 8.502 8.567 21.771 23.202 52.311 36.696 57.178 69.696 82.931

Kamu Menk.Kıy. Kesin Alım-
Satımİşlem Hacmi 312 2.403 10.717 8.828 16.509 32.736 35.472 68.398 83.842

Repo-Ters Repo İşlem 
Hacmi 4.794 23.704 123.254 221.405 374.384 372.202 589.267

Kaynak: Yeldan(2008:131)
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Çalışma kapsamında, 24 Ocak 1980 sonrası kararlarına ilişkin olarak, 

belirtilmesi gereken bir diğer husus da “seçici kredi politikalarının” 

ortadan kaldırılmış olmasıdır (Boyacıoğlu, 2003:524). Seçici kredi 

politikalarının ortadan kaldırılmış olması bankaların kâr güdüsü ile 

asıl işi olan aracılık işlevlerinden uzaklaşarak reel sektör yatırımlarını 

finanse etmek yerine faiz-döviz kuru arbitrajına dayalı, rantiyer tipi 

spekülatif kazançlara yönelmesine yol açmış ve iktisadi büyümeyi 

olumsuz etkilemiştir.  Asıl önemlisi de yine kâr güdüsü ile belirli 

sektörlere yoğunlaştıkları ve dolayısıyla iktisadi büyüme ve makro 

istikrarı gözetmedikleridir.  

Türkiye ekonomisi 1990’lı yıllarda %9 ile -%6 arasında dalgalanan 

istikrarsız bir büyüme performansı göstermiş, makroekonomik ortam 

daha da bozulmuş ve sorunlar ağırlaşmıştır.  Kamu kesimi dengesi 

hızla bozulmuş, borçlanma gereksinimi artarken yüksek enflasyon 

kronik bir hal almıştır. Bütçe Açıkları/GSMH oranı ortalama %7,5 ve 

Kamu Kesimi Açığı/GSMH ortalama %10,2 olmuştur. 1990-1999 

arasında enflasyon oranları %60 ile %106 arasında değişmiştir 

(ortalama %80) (Yay, 2015:484).  
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Çizelge 4. 2. Türkiye Ekonomisinin Temel Ekonomik Göstergeleri (1991-2000) 

 
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Büyüme 

Oranı (%)  0,4 6,4 8,1 -6,1 7,9 7,1 8,9 3,9 -6,1 6,1 

GSYİH 

(USD) 

(Milyar) 153 160 183 131 174 182 192 207 185 195 

Kişi Başına 

GSYİH 

(USD) 2657 2752 3056 2159 2784 2936 3032 3159 2827 2987 

Enflasyon -

TEFE (Yıllık 

Değişim) 66 70 66 106 93 79 85 83 64 54 

Enflasyon -

TÜFE (Yıllık 

Değişim) 69 30 18 9 8 10 8 10 7 9,2 

DİBS - Faiz 

oranı 81 88 88 164 122 135 127 123 110 38 

3 aylık 

mevduat faiz 

oranı 70 69 64 77 84 80 83 83 60 106 

Döviz kurları 

(Yıllık 

değişim) 

USD 60,2 64,7 60,5 169,9 54 78 86,8 71,7 60,9 48,5 

Bütçe Açığı 

(Milyar TL) -33,5 -47,4 134 -152 -317 -1238 -2246 -3803 -9072 12 

Bütçe 

Açığı/GSYİH 5 4 7 4 4 8 8 7 11   

KKBG/GSYİH 12 11 12 8 5 9 8 9 15 12 

Kaynak: TCMB ve DPT kaynaklarından derleyen Yay (2015). 

 

Böyle bir ortamda kamu açığı borçlanmayla finanse edildiğinden reel 

faiz oranları da yükselmiş, yatırımlar azalmış, işsizlik artmıştır. Dış 

ticaret açığı ve cari işlemler açığı da hızla büyüyünce uluslararası 
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piyasalardan borçlanma imkânı da zorlaşmış, kısa vadeli ve sınırlı 

olmuştur. Düşük yurtiçi tasarruflar ve küçük mali sistem nedeniyle de 

artan kaynak ihtiyacının karşılanmasında ciddi güçlükler ortaya 

çıkmıştır (TBB,2002:4). Bu durum getirisi yüksek, riskleri düşük 

devlet iç borçlanma senetlerinin bankaların menkul değerler cüzdanı 

içinde payının giderek artmasına yol açmıştır. Bunun yanında yüksek 

enflasyonun varlığı kredileri riskli hale getirdiğinden krediler azalmış 

(bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payı 1990’da %47, 

2000’de %33), menkul kıymetler cüzdanı artmış, yüksek yabancı para 

pozisyon alan bankaların bilançoları bozulmuştur. Bu dönemde 

kredi/mevduat oranı %84’den %51’e inmiş ve dolayısıyla kredilerden 

alınan faiz gelirlerinin toplam faiz gelirleri içindeki payı %69’dan 

%38’e kadar sürekli gerilemiştir. Türkiye’de kredilerin GSMH’ya 

oranı benzer kategorideki ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük 

düzeyde kalmıştır. Yani bankalar yapmaları gereken asıl işleri olan 

aracılık faaliyetlerinden uzaklaşmışlardır (BDDK, 2010:11-12). Ama 

yine de çok yüksek riskli bir ortamda çalışan aynı bankalar yüksek 

kârlar elde etmiştir (Yay, 2015:484).  

Ayrıca, Yay’ın (2015:485) da belirttiği gibi yüksek enflasyon, uzun 

vadeli finansal kaynak yaratmayı engellemiş, tasarruf arzını kısmış, 

dış kaynak ihtiyacını artırmış, para ikamesini hızlandırmış 34 , risk 

primini artırmış ve bekleyişleri olumsuzlaştırmıştır. Bu aşırı risk alma 

eğilimi, TL’nin büyük oranda değer kaybettiği 1994 krizi ile 
 

34 Para ikamesi diğer bir deyişle dolarizasyon, başta mevduat olmak üzere kaynak 
yapısını olumsuz etkilemiştir. 1990’ların ortalarına doğru YP mevduatın toplam 
mevduat içindeki payı %55’lerin üzerine çıkmıştır (BDDK,2010).  
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ekonomiye ağır maliyetler yüklemiştir. Kriz, diğer yapısal sorunlar ile 

birleşerek oldukça şiddetli etkiler doğurmuş ve 1994-1999 döneminde 

11 bankaya el konulmuştur35. 

1994 yılında yaşanan ekonomik krizde hızla küçülen bankacılık 

sisteminde özkaynaklar erimiştir. Sektörün aracılık işlevinden 

uzaklaşmasına paralel bir biçimde, özkaynakların zaten düşük olan 

seviyesi daha da azalmıştır. Dolayısıyla, finansal serbestleşme 

sonrasında banka sayısının hızla yükseldiği bankacılık sistemine olan 

güven sarsılmıştır36 (TBB, 2002:4-7).  

Hızla artan kamu kesimi borçlanma gereği ve bütçenin finansmanında 

kamu bankaları kaynaklarının37 kullanılması bu süreci hızlandırmıştır. 

Kısaca banka sistemi çok ciddi bir sistemik riske maruz kalmıştır 

(TBB, 2002:4-7). 

 
35 Söz konusu bankalar ve el koyma nedenlerine dair açıklamaların yer aldığı çizelge 
EK-1’de sunulmuştur. 
 
36 Banka sahibi olmak isteyen kişi ve gruplarda aranması gereken nitelikler ve buna 
bağlı lisans verme konusundaki zafiyetler ile sektöre girişin kolay, lisans iptal 
kararlarının ise zor olması, banka sayısının 81’e kadar yükselmesine neden olmuştur 
(BDDK,2010). Yay’a(2015) göre bunların önemli bir kısmı küçük, sermayesi 
yetersiz, kurucusunun iştirak ve üretimini (endüstri grupları) finanse etmek amacıyla 
kurulmuş bankalardı. Bu denetimsiz ortamda, bankaların çoğunlukla kendi bağlı 
şirketlerine kredi verdikleri ve bazı durumlarda bilinçli olarak bankalarının içini 
boşalttıkları da bilinen gerçeklerdi (Yay,2015:485) . 
 
37  Kamu bankalarının, asli fonksiyonlarının dışında, devletin tarımsal kesime ve 
esnaf ve sanatkârlara, bütçeden kaynak ayırmadan kredi sübvansiyonu yapması gibi 
görevleri etkinliğini olumsuz yönde etkilemiş, piyasa disiplinin kaybolmasına ve 
sektörde dengesizliklerin oluşmasına yol açmıştır (BDDK,2010).  
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4.2. 1999 Yılında Türkiye Ekonomisi ve BDDK’nın Kurulması 

Türkiye’de 2000’li yıllara girilirken ekonomik istikrarın sağlanması 

ve sürdürülebilir büyüme için, oldukça küçülmüş, sermayesi erimiş 

(sermaye yeterlilik rasyosu 1999 yılında %8,2), vade uyumsuzluğu 

olan, reel sektörden ziyade kamu finansmanının destekleyen, 

mevduatın krediye dönüşümünün zayıf olduğu, yeni girişlere açık ve 

yoğunlaşmanın az olduğu ve risk yönetimi kültürünün tam olarak 

yerleşmediği, takipteki alacakların brüt kredilere oranının sürekli 

artarak %11,1 (TBB kaynaklarında %10,7) gibi oldukça yüksek bir 

düzeye çıktığı38, faiz ve kur risklerine karşı aşırı duyarlı bir sektör 

olarak (BDDK,2010:9) giren bankacılık sektörüne çekidüzen 

vermek”, alınması gereken en önemli yapısal önlemlerden biri haline 

gelmiştir.  

İlk iş olarak da 1999 yılında, finansal sektörün denetim ve gözetim 

sürecini yürüten HM, TCMB, SPK, Başbakanlık, MB gibi kurumların 

yer aldığı çok başlı, parçalı sistemin39 ortadan kaldırılması ve sektöre 

 
38 Bunda risk ve kurumsal yönetim uygulamalarındaki yetersizliklerden biri olan 
TMSF’ye devrolan bankaların hâkim ortaklarının kendi bankalarından yasal 
limitlerin çok üzerinde kullandıkları kaynaklar ve grup içi kredilerin rolü büyüktür. 
Kriz dönemlerinde TMSF’ye devir edilen veya faaliyet izni iptal edilen bankaların 
ortak sorunları; yasal sınırlara uymayan bu usulsüz işlemler, sorunlu krediler ve 
yapısal zayıflıklarıdır. Kurumsal yönetimin yetersizliği, sermaye yetersizliği, 
yabancı kaynakların ve gelirlerin artırılamaması, açık pozisyon ve banka 
portföyünden kaynaklanan riskler gibi yapısal sorunlar bankaların mali yapılarını 
bozmuştur (BDDK,2010).  
 
39  Bu parçalı sistemde, bankaların birçok kuruma raporlama yükümlülüğünün 
olması, muhasebe ve bağımsız denetim standartlarının uygulamadaki farklılıkları 
gibi unsurlar düzenleme etkinliğini bozmuştur. Örneğin, Hazine Müsteşarlığı 
Bankacılık Kanununun uygulanmasından, Kanuna ilişkin ikincil düzenlemelerin 
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ilişkin düzenleme ve denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla tek 

bir bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumun kurulması 

kararlaştırılmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak Haziran 1999’da, 

uluslararası bankacılık ilkelerini (Bank of International Settlements, 

BIS) ve AB bankacılık kriterlerini referans alan 4389 sayılı Bankalar 

Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanunun temel hedeflerinden birisi, 

bankacılık sektöründe, alt yapı unsurlarını, uluslararası normlara 

uygun muhasebe ilkelerini, risk tanımı ve ölçülmesini ve denetim 

mekanizmasını tesis etmek idi. Bu amaçla bankacılık sisteminde 

yeniden yapılanma düzenlenmesi ve etkin denetim için Haziran 

1999’da kurulmasına karar verilen Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu (BDDK) Ağustos 2000’de faaliyetlerine 

başlamıştır (Şahin, 2013:502). 40 

 
hazırlanmasından, yerinde denetimlerin gerçekleştirilmesinden ve bankalara yönelik 
idari ve cezai yaptırımların uygulanmasından sorumlu iken, Merkez Bankası da 
bankaların uzaktan gözetiminden ve tasarruf mevduatını sigorta eden TMSF’nun 
idare ve temsilinden sorumlu idi (Şahin,2013:502). 
 
40 Aslında küresel ölçekte de düzenleyici çerçevede yeni arayışların bir zorunluluk 
olarak 1990’lı yılların sonlarına doğru ortaya çıktığı bilinmektedir. Tasarrufların 
korunması ve bunların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve mali sektörde 
doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi, BIS, IMF, AB ve OECD gibi uluslararası 
kuruluşlar nezdinde benimsenen temel ilkelerdir. Bu yönde Türkiye’de de 1995 
tarihli 1996-2000 yıllarını kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 3. Bölüm  
“10.Finans Reformu, Mali Piyasalarda Etkinligin Artırılması, Dünya İle 
Entegrasyon Ve Mülkiyetin Tabana Yayılması” başlığı altında ve buna ilişkin yıllık 
programlarda; “etkin bir gözetim ve denetim sisteminin oluşturulabilmesi, 
bankaların sermaye yapılarını güçlendirerek uluslararası düzeye çıkartılabilmesi, 
bankaların sistemden çıkarılmasıyla ilgili kriterlerin kanunda açık olarak belirtilmesi 
ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla 3182 
sayılı Bankalar Kanununda gerekli değişiklikler yapılacağı” öngörülmüş idi (BDDK, 
2010:16). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, bu bir “temel yapısal değişim 
projesi”dir.  
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Türkiye’nin IMF ile 1999 yılı sonunda imzaladığı “stand by” 

anlaşması çerçevesinde 2000 yılı başından itibaren itibaren 

“Enflasyonu Düşürme Programı” 41  uygulanmaya başlamış olup 

aslında Bankalar Kanunu’nda yapılan değişiklikler de “Stand by” 

anlaşmasının ön koşulu niteliğinde olan düzenlemelerdir. Bu 

kapsamda, Bankalar Kanunu'nda yapılan başlıca değişiklikler, idari ve 

mali açıdan bağımsız bir bankacılık gözetim ve denetim kurumunun 

kurulması, kredi tanımının iştirakleri de kapsayacak şekilde 

genişletilmesi, dolaylı kredi özkaynak ilişkisinin daraltılması, 

konsolide bazda denetimin getirilmesi, kredi sınırlarının konsolide 

hesaplanması, bankaların mali olmayan iştiraklerine sınırlama, risk 

yönetiminin düzenlenmesi, sorunlu bankaların mali yapılarının 

güçlendirilmesi ve sorunlu bankaların faaliyetlerine müdahale 

yöntemlerinin düzenlenmesidir. Bu arada, karşılık kararnamesi 

değiştirilmiş, sermaye yeterliliğinin ve döviz pozisyonunun 

hesaplanmasında konsolide (konsolide özkaynak) bazda uygulamaya 

geçilmiştir (TBB, 2008:34). 

Daha sonra 4389 sayılı kanunda yapılan bazı değişikliklerle 

BDDK’nın yetkileri genişletilmiş ve sistemde faaliyet gösteren 

bankaların mali yapılarında meydana gelebilecek zafiyet nedenlerinin 

belirlenmesi ve gerekli önlemlerin süratle alınarak uygulamaya 

konulmasına ilişkin hükümler daha kapsamlı hale getirilmiştir. Buna 

göre, alınan önlemlere rağmen mali yapıları iyileştirilemeyen 
 

 
41 Enflasyonu Düşürme programı ile ilgili ayrıntılar için Hüseyin Şahin “Türkiye 
Ekonomisi” , s. 246-254. 
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bankaların gerektiğinde TMSF’ye devredilerek rehabilitasyona tabi 

tutulmaları ve yeniden yapılandırılmaları mümkün hale gelmiştir. Bu 

düzenleme ile bazı bankalarda ortaya çıkabilecek sorunların tüm 

sistemi etkileyerek sistem riskinin yükselmesinin önüne geçilmek 

istenmiştir. Reformun devamı niteliğinde 12.05.2001 tarih 4672 sayılı 

kanun ile bu kez öncelikle TMSF bünyesinde bulunan bankaların çok 

hızlı bir şekilde rehabilite edilmesi ve satılması için Bankalar 

Kanunu’ndaki bazı mekanizmalar hızlandırılmış, bunların mali 

zafiyetlerinde sorumluluğu olanlara yaptırımlar uygulamaya 

koyulmuştur. Bu kapsamda, sistemin gözetim ve denetiminin 

güçlendirilmesi için, mali durumu ciddi olarak zayıflayan 9 banka 

TMSF’ye devredilmiştir (Şahin Yarbağ, 2011:21-22).  

Tüm bu tedbirlere, düzenlemelere ve uygulamalara rağmen Türkiye 

ekonomisinde 2000-2001 krizleri yaşanmıştır. Aşağıda bölüm 4.3.’de 

2000-2001 krizleri incelenmeye çalışılmıştır. 

4.3. 2000-2001 Krizleri 

Bilindiği gibi 1990-2000 dönemi, serbestleşme ve küreselleşmenin bir 

sonucu olarak küresel ekonomide istikrarsızlıkların yükseldiği bir 

dönemdir. Bu dönemi ABD dışındaki gelişmiş ekonomilerin 

istikrarsız ve düşük hızda bir büyüme performansı arz ettiği, 

gelişmekte olan ekonomilerin ise, küresel ölçekte yansımaları olan 

finansal krizler yaşadığı görülmektedir (Örneğin, Körfez Krizinin 

yarattığı olumsuzluklar, Türkiye dâhil olmak üzere bölge 
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ekonomilerini de derinden etkilemiştir). Dünyada yaşanan bu 

bankacılık krizlerinin özet bir çizelgesi bölüm 3.4.’de verilmişti. 

Neo liberal politikalar ve beraberinde hızlanan küresel sermaye 

hareketleri Türkiye ekonomisini de sıklaşan aralıklarla krizlere maruz 

bırakmıştır. Bu krizler, “bankacılık krizleri” olarak da tanımlanabilir 

ve dolayısıyla “Türkiye ekonomisinin 1990’lı yıllarda taşıdığı yapısal 

sorunlardan en önemlilerinden biri bankacılık sektörü sorunlarıdır” 

denilebilir. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi bankacılık sektörü (bu 

dönemdeki makroekonomik ortamın sonucunda) asli fonksiyonu olan 

aracılık işlevinden uzaklaşmış, Türkiye’de kredilerin GSMH ’ya oranı 

benzer kategorideki ülkeler ile karşılaştırıldığında, oldukça düşük 

düzeyde kalmıştır. Yatırımcı güvenindeki azalma, para ikamesi gibi 

hususlara ek olarak kamunun yüksek reel faizle özel yatırımları 

dışladığı görülmüştür. Bu yönde kamu bankalarının mali bünyeleri 

önemli ölçüde bozulmuş, finansman ihtiyaçlarını kısa vade ve yüksek 

maliyetle piyasadan karşılamaları zararlarının gittikçe artmasına ve 

finansal sektörde istikrarsızlığa yol açmıştır.  

Bu 1990’lar boyunca birikmiş makroekonomik sorunları ve finansal 

yapı bozukluklarını çözmek için, yukarıda da belirtildiği gibi 1999 

sonunda IMF ile bir stand-by anlaşması yapılmış ve enflasyonun 

düşürülmesi ve ekonomik büyümeye geçilmesi yönünde bütçe 

disiplini ve yapısal reformlara dayalı bir ekonomik program olan 

Enflasyonu Düşürme Programı uygulamaya konmuştur.  
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3 yıllık bir zaman dilimi için hazırlanmış olan bu istikrar politikası ile 

öncelikle 1999’da %63 olan enflasyon oranını 2002’de %7’ye 

indirmek, reel faiz oranlarını makul düzeylere çekmek, 1999’da 

GSMH’nın %-2,8’i olan kamu sektörü temel fazlasını, 2000’de 

GSMH’nın %3,7’sine yükseltmek, ekonomik büyüme potansiyelini 

artırmak amaçlanmıştır. Program 4 temel unsura dayanmaktaydı: 1-

Kamu sektörü temel fazlasını mümkün olduğu kadar yüksek tutmak 

için kamu harcamalarını kısan ve vergilerde desteklenen sıkı bir 

maliye politikası; 2- Üç yıllık dönemin ilk yarısında, 1 $ ve 0,77 € 

olarak belirlenmiş bir kur sepetinin önceden ilan edildiği, ikinci 18 

ayda ise merkez parite etrafında simetrik olarak giderek genişleyen bir 

band uygulamaya sokulacağı belirtilen yarı-sabit bir kur sistemi ile 

MB net iç varlıklar kalemine bir “tavan” getiren sıkı bir para 

politikası; 3-Para-kur ve maliye politikalarını destekleyen, onlarla 

tutarlı bir gelirler politikası; 4- Yapısal Reformlar; tarım ve sosyal 

güvenlik reformları, kapsamlı bir özelleştirme programı, vergi 

reformu, kamu mali sisteminde şeffaflığı ve yukarda bölüm 4.2’de söz 

edilen bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması düzenlemeleri 

(Yay,2015:487).   

Uygulamaya konulan istikrar programlarının çeşitli nedenlerle 

sürdürülememesi nedeniyle, 2000 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 

zayıf büyüme performansı, sürdürülemez kamu kesimi dengesizlikleri, 

sürdürülemez iç borçlanma ile yüksek ve dalgalı enflasyonla oluşan 

makroekonomik istikrarsızlık; cari işlemler açığının finansmanı 
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konusundaki kaygılarla daha da artmıştır.42 Bu dönemde, bankacılık 

sektöründeki yapısal sorunlar, 2000 Kasım ve 2001 yılı Şubat ayında 

yaşanan krizlerin derinleşmesine ve nihayetinde sistemik bankacılık 

krizine dönüşmesine yol açmıştır (BDDK, 2010: vii)43.   

Kasım 2000’de Programın daha ilk yılı bile dolmadan, orta ölçekli bir 

banka olan Demirbank’ın44 kötü risk yönetiminin yarattığı likidite ve 

faiz riskiyle TMSF’ye devredilmesiyle, bankacılık krizi baş 

göstermiştir. Kredi riski açısından risksiz varlık kabul edilen DİBS 

plasmanı yapan Bankanın aktif yapısı, krizde bir likidite riskine 

dönüşen faiz riskine maruz kalmıştır. Piyasalarda artan gerginlik 

nedeniyle önce döviz çıkışı olmuş, rezervler azalmış ve bu, faiz 

oranlarının daha da yükselmesine yol açmış ve özellikle gecelik aşırı 

borçlanma ihtiyacında olan kamu bankalarıyla TMSF kapsamındaki 

bankaların mali yapılarını iyice bozmuştur. Krizin daha da 

derinleşmesini önlemek amacıyla 2000 Kasım ve Aralık aylarında 

 
42 Uygur (2001:24)’un aktardığına göre; Stanley Fischer “cari açığın en önde gelen 
kriz kaynağı-göstergesi olduğunu ve Türkiye’deki Kasım krizine bankacılık kesimi 
ile birlikte yüksek cari açığın neden olduğunu” açıklamıştır. 
 
43 Krizin Kronolojisi başlıklı çizelge EK-2’de sunulmuştur. 
 
44  Demirbank’ın TMSF’ye devredilmeden önce, Bankalar Yeminli Murakıpları 
tarafından gerçekleştirilen 1998 ve 1999 yılları denetimlerinde; Demirbank'ın 
taahhütlerini yerine getirebilecek bir mali bünyeye sahip olmakla birlikte, 
aktifindeki kamu borçlanma senetlerinin ağırlığının gözden geçirilmesi gerekeceği 
ifade edilmiştir. Nitekim Kasım 2000 krizi öncesinde Demirbank, piyasadaki toplam 
DİBS stokunun %18'ini kontrol etmiş ve yoğunlaşma riskinin önemli bir boyuta 
ulaştığı görülmüştür. Ama Standard & Poors bankaya o dönemde Türk bankalarına 
verilen en yüksek not olan B+ notunu vermiş ve görünümünü pozitif olarak 
açıklamıştır. Sonuçta, Demirbank, taşıdığı risklerle birlikte, krizin ilk günü olan 22 
Kasım 2000 tarihine kadar herhangi bir mali bünye sorunu bulunmayan, ulusal ve 
uluslararası alanda itibarlı bir banka görünümündedir (BDDK,2010:21). 
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birtakım önlemler alınsa da bu finansal dalgalanmaları kısmen 

gidermiştir (BDDK,2010: 21-25).  

Nitekim Aralık ayının ikinci haftasında hem yurtdışı hem de yurtiçi 

yerleşikler dövize yönelik bir spekülatif atak başlatmışlar ve 

TCMB’nin TL likiditeyi sınırlamasının sonucu gecelik faizler 

%1.000’ler seviyesinin üzerine çıkmıştır. 21 Şubat 2001 (Kara 

Çarşamba) tarihi itibariyle TCMB’nin para politikası ve likidite 

yönetiminin etkinliği ortadan kalkmış, bankacılık kesimi çok ağır 

likidite, faiz ve kur riskleri ile karşıya kalmıştır. Sonucunda, 22 Şubat 

2001 tarihinde dalgalı kur rejimine geçilmiştir. 2000 Kasım para 

krizinin de getirmiş olduğu makroekonomik yansımalar, Şubat ayı 

itibariyle yaşanan döviz kuru krizinin aynı zamanda sistemik bir 

bankacılık krizine de dönüşmesini hızlandırmıştır. Faiz oranları, 2000 

Kasım para krizindeki benzer ancak daha keskin bir biçimde, bir 

günde %50’den %2.300’e yükselmiştir. Döviz kuru sepetinin 20 Şubat 

2001’de %39,2, ertesi gün ise %12,1 oranında değer kazanması, krizin 

başta bankacılık sektörü olmak üzere diğer kesimler üzerindeki 

etkilerini daha da derinleştirmiştir. Ayrıca bu süreçte reel ekonomik 

aktivitedeki yavaşlama ve enflasyondaki yükselme eğilimi, bankacılık 

sektörünün aktif kalitesinin zayıflamasına neden olmuş ve sektörün 

yabancı kaynak maliyeti de artmıştır. Bu koşullar altında sektörün 

artan zararları, zaten zayıf olan sermaye yapısını daha da 

baskılamıştır. Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi derin bir ikiz kriz ile 

karşı karşıya kalmış ve Türk bankacılık sektöründeki iç denetim ve 

risk yönetimi zafiyetleri, belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bu 
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süreçte artan döviz kuru ve yükselen faiz, kaynak maliyetini 

artırmıştır. Kredi hacmi nominal bazda bile daralmış, aktif kalitesi 

bozulmuş, vade uyumsuzluğu sorunu derinleşmiştir (BDDK,2010: 25-

29).   

Özetle 2000 yılında zaten bankacılık kesiminin likidite, faiz ve kur 

risklerine karşı duyarlılığı artmıştı. Likidite yetersizliğinden 

kaynaklanan Kasım 2000 krizi ile faiz oranları çok yükselmiş ve bu 

bankaların zaten bozuk olan mali yapılarını daha da bozmuştur. 

Alınan önlemler yetersiz kalmış 2001 krizi patlak vermiştir. Asıl sorun 

bankacılık sisteminde kronik hale gelen mali bünye zafiyetidir. Bu 

krizler, bankaların varlıklarının önemli bir kısmını oluşturan DİBS’nin 

değerlerini düşürmüş, mevduata verilen faiz oranlarını yükseltmiş ve 

döviz borçları olan bankalar sabit kurdan dalgalı kura geçilmesi 

nedeniyle bu borçlarından dolayı çok daha büyük meblağlar ödemek 

zorunda kalmışlardır. Sonuçta bankacılık sektöründe kârlılık 

gerilemiş, bazı bankaların sermayeleri büyük ölçüde erimiş ve 

bankalar kredi verme fonksiyonlarını yerine getiremez hale 

gelmişlerdir (Boyacıoğlu,2003:528). 

Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerini faiz ve kur riskine karşı önceden 

önlem almayan firmalar ve finansal sektörü olumsuz etkilediği açıktır. 

“2001-2002 döneminde kur riski kredi arz ve talebini belirleyen en 

önemli faktör haline gelmiştir” diyen Civcir’e (2012) göre de, büyük 

miktarlara varan açık pozisyon ve vade tutarsızlığı hem bankaların 

hem de firmaların sermaye kaybına neden olmuş, çok sayıda firma 

iflas etmiş ve geri dönmeyen kredilerde çok büyük artışlar olmuştur. 
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Kriz sonrasında kredilerin takibe düşme oranının ciddi oranda 

yükseldiği aşağıda Çizelge 4.3.’te de açıkça görülmektedir. 2001 

yılında sektörde takibe dönüşüm oranı %28,6 iken kamu bankalarının 

takibe dönüşüm oranı ise %37,1’dir. TMSF bünyesindeki bankalarda 

takibe dönüşüm oranı ise %55,4’dür. BDDK’ya (2001:5) göre, krizde 

TMSF bünyesine katılan banka sayısındaki artış45 ve bu bankaların 

takipteki alacak oranlarının yüksek olmasının payı büyüktür. 

Görüldüğü gibi TMSF bankalarından sonra kamu bankaları ikinci 

sırada yer almaktadır.  Böyle bir ortamda, bankalar bir taraftan 

sermaye yeterlilik rasyosunu tutturmaya çalışmışlar, diğer taraftan 

kredi verdikleri firmaların geleceği ile ilgili belirsizliklerin artması 

yüzünden daha az kredi vermeye başlamışlardır. Bu ekonomik 

daralma geri dönmeyen kredilerin daha da artmasına yol açmış ve 

sorunları ağırlaştırmıştır.  

Çizelge 4. 3. Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranları (%) 
 

  1998 1999 2000 2001 Tem.02 

Kamu Bankaları 5,6 9,6 11,6 37,1 39 

Özel Bankalar 7,3 3,7 6 24,7 20 

TMSF İdaresindeki Bankalar 49,8 62,4 41,8 55,4 51,8 

Yabancı Bankalar  1,1 2,2 2,6 5,5 5 

Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları  3,4 3,1 2,5 10,7 4,2 

SEK TÖR  7,2 10,5 11 28,6 24,4 

Kaynak: BDDK kaynaklarından derleyen Yay ve diğerleri (2004:120) 

 
45 1997-2001 döneminde toplam 19 banka TMSF’na alınmıştır. Bu 19 bankadan 
2’sinin faaliyet izni daha sonra iptal edilmiş, 5 banka Sümerbank, 2 banka ise 
Etibank altında birleştirilmiştir. Bank Exspres, Sümerbank ve Demirbank satılırken, 
Etibank’ın 2001 sonu itibariyle faaliyet izni kaldırılmıştır.  EGS Bank’ın 
Bayındırbank’la 2002’de birleşmesine karar verilmiş. Aynı yıl bunlara Etibank, 
İktisat Bankası, Kentbank, Toprakbank’ın da katılmasına ve 2002 yılında da adının 
Birleşik Fon Bankası olmasına karar verilmiştir(TMSF). 
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Ağustos ayı itibariyle bankacılık kesiminin kredi hacmi bir önceki 

yılsonuna göre reel olarak %16,7 oranında azalmıştır. Buna paralel 

olarak, 2000 yılı sonunda %50,6 olan mevduat bankalarının 

kredi/mevduat oranı, 2001 yılı Ağustos ayı sonunda %39,3’e 

düşmüştür. Nitekim brüt (Krediler+Takipteki Alacaklar) olarak 

değerlendirildiğinde Ocak-Ağustos döneminde kredi hacmindeki reel 

daralma %10,5 olmaktadır (BDDK,2001:5). 

Şahin’e (2013:499) göre de ekonomik krizin ağırlaşmasında 

bankacılık sektörünün payı çok büyüktür. Ama sadece kamu 

bankalarının sermaye yapılarının zayıflığı, takipteki alacaklarının 

nispi yüksekliği, görev zararları, etkin çalışmaları değil içi boşaltılan, 

sermaye yapıları zayıflatılan ve aktif kaliteleri bozulan özel bankaların 

Hazineye getirdiği yük de krizi ağırlaştırmış ve krizden çıkmak için 

gerekli kaynak miktarını artırmıştır. 

Benli ve Sönmezler’e (2002:88) göre de ülkemizde yaşanan krizler 

sonucunda bankacılık sektörü ülke ekonomisine oldukça büyük 

zararlar vermiştir. 2001 yılı GSMH’sının yaklaşık yarısı bankacılık 

sektöründeki zararlara gitmiştir46. Bankacılık sektöründeki herhangi 

 
46  Örneğin, 2000-2001 yılı içinde TMSF’daki bankaların mali yönden 
güçlendirilmesi Hazine’den kamu kağıtları olarak aktarılan net toplam kaynak 16,6 
katrilyon TL olmuştur. Fon’dan mevduat olarak aktarılan 2 katrilyon TL ile birlikte 
söz konusu bankalara aktarılan toplam kaynak 18,5 Katrilyon TL olmuştur 
(Alparslan, 2001:86). Ataman Erdönmez(2002)’in IMF ve BDDK’dan aktardığına 
göre, 2000-2001 döneminde banka yeniden sermayelendirmesinin Türkiye için 
maliyeti GSMH’sının %31,9’dur. 1997-2000 yıllarında benzer bir operasyon 
Endonezya’ya GSMH’nın %56,3 oranında, Tayland’a ise %32,8, Kore’ye %26,5, 
Malezya’ya %16,4 oranında maliyet yüklemiştir. 1995-1999 döneminde benzer bir 
operasyon yapan Meksika’ya ise GSMH’nın %20’sine malolmuştur.  
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bir sorunun bütün ekonomiye katlanarak yansıdığını bir kere daha 

belirtmek gerekmektedir. Ama onlara göre (2002:90) Türkiye 

ekonomisindeki krizlerden sadece bankacılık sektörünü sorumlu 

tutmak da yanlış bir saptamadır. Bankacılık sektörü oluşan kriz 

ortamlarında yapısal bozukluklar nedeniyle sadece krizin 

derinleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Türkiye’de ortaya çıkan 

krizlerin asıl sorumlusu uygulanan yanlış ekonomi politikaları ve 

kamu kesiminin kazandığından fazla harcaması sonucu yoğun olarak 

iç ve dış borçlanmaya ihtiyaç duymasıdır. 

Sonuçta, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin etkisiyle, mali 

bünyeleri ve kârlılık performansları kötüleşen bankaları sağlıklı bir 

yapıya kavuşturabilmek amacıyla, 15.05.2001 tarihinde Bankacılık 

Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı47 uygulamaya konulmuştur. 

Program ile kamu bankalarının yeniden yapılandırılması, TMSF’ye 

devredilen bankaların çözümlenmesi, özel bankacılık sisteminin 

 
47 Söz konusu Bankacılık Sektörü yeniden Yapılandırma Programı Eylem Planı EK-
3’te sunulmuştur.  
Ama burada ilave olarak; Boyacıoğlu(2003:535)’nun yeniden yapılandırma süreci 
çerçevesinde özetlediği gelişmeler şunlardır: •Bankacılık sektöründe özkaynak 
artışını özendirmek amacıyla, gayrimenkul ve iştirak hissesi satışından doğan 
kazançlara vergi teşvikleri getirilmiştir. •TL mevduatlar için ayrılan munzam 
karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına başlanmıştır.•Bankaların ve iştiraklerinin 
devir ve birleşmelerini kolaylaştırmak yönünde uygun ortam hazırlanmış, bu amaçla 
kurumsal devir ve birleşmeler için vergi teşvikleri getirilmiştir. •Özel bankalar 
yabancı para açık pozisyonlarını önemli ölçüde kapatmışlardır. •Bankaların 
karşılaşacakları riskleri en iyi şekilde yönetebilmelerine imkan verecek etkin bir iç 
denetim ve risk yönetimi sistemi kurmaları yönünde gerekli düzenlemeler 
tamamlanmıştır. •Sermaye yeterliliği rasyosunun hesaplanmasına piyasa risklerinin 
de dahil edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.   
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rehabilitasyonu, gözetim ve denetim çerçevesinin güçlendirilmesi ile 

sektörde rekabet ve etkinliğin artırılması amaçlanmıştır.   

Türk bankacılık sektöründe yaşanan bu köklü değişimlerden biri de 

krizler sonrası artan ve sektörü tehdit eder hale gelen bankaların 

sorunlu kredileri (takipteki krediler) konusudur. Sorunlu kredileri 

yapılandırmak amacıyla İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde varlık 

yönetim şirketleri kurulmuş, bu sayede sektörde kredilerin tahsilatında 

istikrar sağlanmış ve yapılandırma sonrasında Türk bankacılık sektörü 

hızlı bir konsolidasyon sürecine girmiştir. Sistemde birleşme ve 

sorunlu bankaların TMSF tarafından devralınması yöntemi ile yaşanan 

konsolidasyon süreci aynı zamanda bankaların öz kaynaklarını 

artırarak, sermaye yeterliliklerinin güçlenmesini sağlamıştır. Yaşanan 

bu olumlu gelişmeler sektörde, kredilerin toplam aktifler içindeki 

payının artmasını ve toplam krediler içinde takipteki kredilerin 

payının azalmasını sağlamıştır. Bu konsolidasyon süreci ile bankaların 

denetlenmesi kolaylaşırken, düzenleme ve denetlemelerin konsolide 

bazda yürütülmesi, sorunlu krediler için karşılık ayırma 

zorunluluğunun getirilmesi ve uluslararası muhasebe standartlarına 

göre raporlama yapılması banka bilançolarının, gerçek mali 

durumlarını yansıtmalarını sağlamıştır (Köksel ve Yöntem, 2014).  

Bundan sonraki bölümde, gelişmeler sonucunda Global Kriz 

öncesinde Türk bankacılık sektörünün nasıl olduğu sorusuna yanıt 

verilmeye çalışılmaktadır. 
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4.4. Global Kriz Öncesi Türk Bankacılık Sektörü ve Krediler 

Öncelikle belirtmek gerekir ki global kriz öncesinde de Türk finans 

sisteminde bankalar ağırlıkta idi. BDDK’ya (2006a:33) göre 

kuruluşlar ve fonlar itibarıyla 2006 yılının Haziran ayında 528 milyar 

YTL seviyesindeki toplam sektör varlıklarının GSYİH’ya oranının 

%101,1’dir 48 . Bunun %89,5 bankacılık sektörüne aittir. 2006 

yılsonuna göre, sektördeki bankaların 3’ü kamu, 14’ü özel, 15’i 

yabancı sermayeli mevduat bankası, 13’ü de kalkınma ve yatırım 

bankası, 4’ü katılım bankası niteliğindedir (BDDK,2006c:1). Mevduat 

hesabı ve kredi müşteri sayıları ile şube, personel ve ATM sayısında 

yıllar itibariyle artış eğilimi devam etmektedir (BDDK, 2006a: 35). 

Bu yönde Krediler/GSMH oranında da artış eğilimi devam etmektedir. 

Özellikle küresel krizin hemen öncesindeki dönemde kredilerin milli 

gelire oranında aşırı hızlı bir artış eğilimi gözlenmiştir (Kara ve 

diğerleri,2013:6) 49. 

BDDK’ya (2006a:37) 50  göre Türk bankacılık sektöründe alınan 

önlemler, yeniden yapılandırma çalışmaları, İstanbul yaklaşımının 

 
48 Genel olarak, Türk finansal sisteminin büyüklüğü, milli gelirinin yaklaşık 3 katı 
büyüklüğünde mali sektörlere sahip başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler 
ile karşılaştırıldığında, halen düşüktür (BDDK,2006a:33). 
49 Bu nokta da kredi genişlemeleri ile kriz ilişkisini inceleyen çalışmaları (Mendoza 
ve Terrones, 2008; Schularick ve Taylor, 2009;Dell’Ariccia ve diğerleri,2012) 
hatırlamak gerekir.  
 
50 BDDK (2006a:81) kredi riskine yönelik değerlendirmede sektörün kredi riskine 
maruz pozisyon tutarının belirlenmesi amacıyla toplam krediler ve tahsili geciken 
alacakları incelemekte ve pozisyonların çeşitli açılardan kredi riski faktörlerine olan 
duyarlılığını analiz etmektedir. Ayrıca risk faktörlerinin gelişimi ile kredilerin çeşitli 
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sonuçları bankacılık sektörünün mali bünyesini olumlu etkilemiştir. 

Özellikle bu dönemde bankacılık performansının bir göstergesi olan 

(kredilerin de içinde yer aldığı) aktif kalitesindeki artış dikkat 

çekicidir ve brüt takipteki alacakların brüt kredilere oranı düşmeye 

devam etmiştir. Yani aracılılık işlevinin daha etkili yerine getirildiği 

görülmüştür.    

Bu dönemde, sektörde yoğunlaşma göstergelerinde 2006 yılına kadar 

artış eğiliminde iken 2006’da hafif bir azalış eğilimi gözlenmektedir. 

Ama her bankanın yüzde olarak ifade edilen piyasa payının 

karelerinin toplamı olarak tanımlanan Herfindahl-Hirschman Endeksi 

toplam aktiflerde, krediler ve mevduatta oldukça yüksek bir 

durumdadır. Haziran 2006 itibariyle, 5 banka toplam bankacılık 

aktiflerinin %60,3’ne sahip, kredilerin %56,7’sini kullandırırken, ilk 

10 bankada bu oranlar %84 ve %81,1’dir.  

Çizelge 4. 4. Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma Göstergeleri 
 

  % 2002 2003 2004 2005 Haz.06 

Toplam 
Aktifler  

İlk 5 Banka  58,4 60,3 59,5 63 60,3 

İlk 10 
Banka  80,8 82,3 84 85 84 

HH Endeksi  882,9 942,1 948,9 980,5 918,4 

Krediler  5 Banka 56,3 54,7 54,1 56,3 56,7 

10 Banka 77 76,8 79 81 81,1 

HH Endeksi  792,1 774,2 779,6 837,3 850,3 

Mevduat 5 Banka 62,2 63 64,9 66,1 65,1 

10 Banka 86,5 87,6 89,6 89,8 88,9 

HH Endeksi  1.014,1 1.080,5 1.157,7 1.127,6 1.084,3 

 
oranlarda takibe dönüşmesi durumunda ortaya çıkacak zarar miktarına yönelik 
senaryo analizlerine de yer vermektedir. 
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Toplam 
özkaynaklar 

5 Banka 63,1 63,5 58,1 55,8 52,7 

10 Banka 83,8 84,9 80,3 78,7 78,5 

HH Endeksi  1.003,2 1.024,6 862,9 841,3 788,7 

Türev 
Finansal 
Araçlar 

5 Banka 63,9 63,4 59,7 55,3 48,6 

10 Banka 81,9 81,6 79,7 79,5 77,2 

HH Endeksi  1.052,0 1.045,0 881,1 802,7 697 

Kaynak: BDDK (2006a:38) 

Haziran 2006 itibariyle şirketlerin kullandığı nakdi kredilerin %50,7’si 

kısa vadeli kredilerden oluşmakta, toplam nakdi kredilerin yaklaşık 

%50,5’i hizmetler sektörüne, %43,8’i ise sanayi sektörüne (%41,4’ü 

imalat sanayine) tahsis edilmiştir. Kredilerin takibe dönüşüm oranı 

%3,9’dur. Bu oran sanayi sektöründe %5,1 iken imalat sanayinde 

%5,3’e çıkmaktadır: Tekstil-giyim deri (%12,0), kâğıt ve kâğıt 

ürünleri (%8,6), elektrikli ve optik aletler sanayi (%8,3), gıda içki-

tütün (%6,2) ve kauçuk-plastik (%6,6) takibe dönüşüm oranının 

yüksek olduğu sanayi sektörleridir. Takibe dönüşüm oranı, genel 

olarak, hizmetler sektöründe %3,1 ve tarım sektöründe %2,4’tür. 

Hizmetler sektöründe ise araştırma-danışmanlık ve reklâm faaliyetleri 

(%6,8), kültür-eğlence ve sportif faaliyetler (%13,7), perakende ticaret 

(%4,1), haberleşme (%5,8) ve inşaat (%4,5) takibe dönüşüm oranının 

yüksek olduğu hizmet sektörleridir. Tahsili Gecikmiş Alacaklar 

içerisindeki payı yüksek olan tekstil, ticaret, gıda ve inşaat gibi alt 

sektörlere kullandırılan kredilerde, tahsili gecikmiş alacaklara 

dönüşüm oranlarının düşmüş olması ve söz konusu kredilerin toplam 

nakdi krediler içerisindeki paylarında azalma veya sınırlı bir yükselme 

gözükmesi, kredi riskini azaltıcı bir gelişme olarak 

değerlendirilmektedir. Kullandırılan kredilerin sektörlere göre 
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dağılımı, ekonominin genel yapısından etkilenmektedir. Son dönemde 

ekonominin genelinde yaşanan olumlu gelişmeler kredilerin takibe 

dönüşüm oranlarını da etkilemiş ve tüm sektörler bazında söz konusu 

oranlar düşmüştür (BDDK, 2006a:86-88). 

Kredi genişlemeleri, sektörel yoğunlaşmalar ve sorunlu krediler kadar 

krediler için ayrılan karşılıklar da bir göstergedir. Kredi riskine ilişkin 

sermaye yeterliliği değerlendirmelerinde kullanılan varlıkların risk 

ağırlığının dağılımı incelendiğinde, 2006 yılının ilk yarısında %0 ve 

%20 ağırlığa tabi kalemlerin pozisyonlar içerisindeki payının düştüğü, 

risk ağırlığı %50 ve %100 olan kalemlerin payının ise arttığı 

görülmektedir. (Kredi riskine tabi kalemlerin dağılımı incelendiğinde; 

en yüksek paya sahip olan kredileri -nakdi %44,8, gayri nakdi %9,8- 

sırasıyla %14 ile taahhütler, %8,6 ile piyasalardan alacaklar takip 

etmektedir. İncelenen dönemde piyasalardan alacaklar ve menkul 

kıymetler kalemleri düşerken, krediler kalemi artmıştır. En yüksek 

değişim 5,8 puanlık artış ile krediler kaleminde yaşanmıştır). Paydaki 

en yüksek değişim yaklaşık 4,4 puanlık bir artışla risk ağırlığı %100 

olan kalemlerde yaşanmıştır (BDDK, 2006a: 118-119). Aynı oranın 

takibe dönüşüm oranı ile paralellik göstermesi anlamlıdır. Zira 

Karşılıklar Yönetmeliği’ne göre 5. Gruba alınan “zarar niteliğindeki 

krediler ve alacaklar” için %100 karşılık ayrılmak zorundadır. 

Bilindiği gibi kredi zararları için karşılık ayrılması, kredi riski 

yönetiminin önemli bir parçasıdır ve banka sermayesini ve kârını 

etkilemektedir. 
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4.5. Global Kriz Sonrası Türk Bankacılık Sektörü ve Krediler 

2006-2007 yıllarında ABD mortgage piyasalarında ortaya çıkan, 2007 

sonu ve 2008 başından itibaren önce kredi krizine ve ardından likidite 

krizine dönüşen global kriz, büyük ölçüde marjinal alanlara, kişi ve 

kurumlara verilmiş mortgage kredileriyle, karmaşık türev ürünler 

bileşiminin yarattığı bir finansal krizdir. ABD’deki konut piyasasında 

yaşanan krizin temel sebepleri, ABD başta olmak üzere pek çok 

ülkede ulusal hükümetlerin 1970’lerden itibaren finans piyasalarındaki 

yetersiz kalan denetim ve düzenlemeleri ve özellikle ABD’de finans 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların (1990’lardan itibaren) “yeni 

icat edilen” finansal araçlar kullanarak aşırı risk üstlenmeyi yaygın 

biçimde tercih etmeye başlamaları krizin temel nedenleri olarak 

gösterilmektedir. ABD’de ve diğer ülkelerde çeşitli ulusal 

hükümetlerin (özellikle 2000’lerde) uyguladıkları “kötü” iktisat 

politikaları da, küresel krizin oluşumu ve güçlenmesinde etkili olmuş 

faktörler arasında sayılmaktadır (Afşar,2011:154; 

Kibritçioğlu,2010:5). Yani, krizin nedenleri genel olarak, 

makroekonomik koşullar, finansal piyasalarda görülen yapısal 

kırılganlıklar, teşvik problemleri ve düzenleyici çerçevedeki 

yetersizlikler olarak özetlenmektedir. Uygun makroekonomik 

koşullar, küresel çapta risk alma iştahını artırarak yüksek derecede 

riskli ve karmaşık araçlara olan yatırımı hızlandırmış, kredi büyümesi 

sonucunda oldukça yüksek seviyelere çıkan kaldıraç oranları 51  ve 

 
51 Finansal kaldıraç oranı= Toplam Borç/ Toplam Varlık 
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aktif-pasif vade dengesizliği küresel piyasalardaki kırılganlıkları 

artırmıştır (BDDK, 2009:83). 

Afşar’a (2011:155) göre krizin küresel etki alanına karşılık, 

gelişmekte olan ülkeler ayrı bir öneme sahiptir. Bunun nedenlerinden 

birincisi emtia fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişlerdir. Diğeri ise 

sıcak para hareketleridir. Sıcak para artan risk ile birlikte hızla geri 

çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler de büyümenin düşmesi, talebin 

gerilemesi de bir başka etkendir. Çünkü bu gelişmekte olan ülkelerden 

yapılan ithalatın ve dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret 

gelirlerinin düşmesine ve ekonomilerinin küçülmeye başlamasına yol 

açmıştır.  

Oysaki Kibritçioğlu (2010:6-7,13) krizden gelişmekte olan ülkelerin 

görece daha az etkilendiğini ve Türk finans sektörünün, güncel küresel 

kriz karşısında hem önceki yakın tarihli iç krizlere (1994 ve 2000-

2001) hem de bugünkü gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

ekonomilerindeki krizlere kıyasla daha az kırılganlık sorunu 

yaşadığını düşünmektedir. ABD’deki konut piyasasında 2006-2007’de 

ortaya çıkan kriz, 2007-2009 yıllarında önce finansal, sonra da reel 

sektöre hızla yayıldı ve böylece ABD, belirtildiği gibi Aralık 2007 – 

Haziran 2009 arasında büyük bir işsizlik artışı ve durgunlukla karşı 

karşıya kaldı. Kriz güçlü finansal ilişkiler ağıyla dünyanın diğer 

gelişmiş ekonomilerine de yayıldı. Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş 

 
Bankacılık için kaldıraç oranlarından biri örneğin; Kaldıraç Oranı = Toplam 
Yabancı Kaynaklar / Toplam Özsermaye 
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ekonomilere göre daha az etkilenmiş olsa da krizin gerek gelişmiş, 

gerekse Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yansıması için zaten 

çok önemli potansiyel bulaşma kanalları vardı. Ama hem iç finans 

piyasaları görece az gelişmiş olduğundan hem de küresel piyasalarda 

özellikle son 20 yılda iyice yaygınlaşan karmaşık türev finans 

ürünlerinin ticareti yapılmadığından ilk (dolaysız) finans kanalı krizin 

Türkiye’ye de bulaşması açısından etkili olmamıştır. 

Sonuçta, ülkelerin küresel krizden etkilenme derecelerinin ekonomik 

yapılarına ve krizden çıkmak için uygulayacakları politikalara bağlı 

olarak değiştiği söylenebilmektedir (Konukman ve Türeli,2010:79). 

Ama küresel finansal krizin reel ekonomiyi etkilemesiyle birlikte hem 

gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin büyüme 

oranlarının düştüğü ve gelişmiş ülkelerde büyümede daha fazla düşüş 

olduğu da belirtilmektedir (Bostan ve Bölükbaş,2011). Küresel kriz 

Türkiye’ye dış talepte düşüş, iç-dış kredide azalış ve ekonomiye 

duyulan güvende azalış şeklinde yansımıştır. Tüm bu etkilerin 

sonucunda ekonomi küçülmüş ve işsizlik artmıştır (Özatay, 2013:144-

151). 2005 yılında %8,4 olan büyüme hızı, 2006 yılında %6,9’a, 2007 

yılında %4,7’ye ve 2008 yılında %0,7’ye kadar düşmüş, 2009 yılında 

Türkiye ekonomisi %4,7 küçülmüş, işsizlik oranı %14’e çıkmıştır 

(Bostan ve Bölükbaş, 2011). 

Bilindiği üzere, global kriz gelişmiş ülkelerdeki birçok büyük ve 

küçük pek çok bankanın milyarlarca dolar zarar etmelerine veya 

iflaslarına yol açmıştır. Sonuçlarının gözlendiği göstergelerden biri de 

2008 yılı sonrasında banka kredilerinin takibe dönüşüm oranlarındaki 
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artışlardır. Bazı seçilmiş ülkelerin kredilerinin takibe dönüşüm 

oranlarının yer aldığı aşağıdaki çizelge incelendiğinde, Çin dışında 

nerdeyse tüm ülkelerde 2008 yılı ve sonrasında takibe dönüşüm 

oranlarının yükseldiği görülmektedir (BDDK, 2009:68). 

Çizelge 4. 5. Seçilmiş Ülkeler İçin Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranları (%) 
 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Son veri tarihi 

Latin Amerika               

Arjantin 10,7 5,2 3,4 2,7 2,7 3,4 Mayıs 

Brezilya 2,9 3,5 3,5 3 3,1 4,3 Mayıs 

GOÜ-Avrupa               

İsrail 2,5 2,3 1,9 1,4 1,5 … Aralık 

Rusya 3,8 2,6 2,4 2,5 3,8 7,6 Haziran 

Türkiye 6 4,7 3,7 3,5 3,7 5,2 Aralık 

Ukrayna 30 19,6 17,8 13,2 17,4 29,9 Haziran 

Batı Avrupa               

Belçika 2,3 2 1,7 1,1 1,7 2,1 Haziran 

Fransa 4,2 3,5 3 2,7 2,8 … Aralık 

Almanya 4,9 4 3,4 2,7 … … Aralık 

Yunanistan 7 6,3 5,4 4,5 5 … Aralık 

İzlanda 0,9 1,1 0,8 … … … Aralık 

İrlanda 0,8 0,7 0,7 0,8 2,.6 3,7 Mart 

İtalya 6,6 5,3 4,9 4,6 4,9 5,5 Mart 

Hollanda 1,5 1,2 0,8 … … … Aralık 

Norveç 1 0,7 0,6 0,5 0,8 1,1 Haziran 

Portekiz 2,4 2 1,5 1,2 1,3 2 … 

İspanya 0,8 0,8 0,7 0,9 3,4 4,6 Haziran 

İsveç 1,1 0,8 0,8 0,6 1 … Aralık 

İsviçre 0,9 0,5 0,3 0,3 0,5 … Aralık 

İngiltere 1,9 1 0,9 0,9 1,6 … Aralık 

Asya               

Çin 13,2 8,6 7,1 6,2 2,4 1,8 Haziran 

Hindistan 7,2 5,2 3,3 2,5 2,3 … Mart 

Kore 1,9 1,2 0,8 0,7 1,1 1,5 Mart 

Singapur 5 3,8 2,8 1,5 1,4 … Eylül 
Diğer               

Avustralya 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 1 Mart 

Kanada 0,7 0,5 0,4 0,7 1,1 0,9 Mart 

Japonya 2,9 1,8 1,5 1,4 1,7 … Mart 

ABD 0,8 0,7 0,8 1,4 3 3,8 Mart 

Kaynak: IMF (2009)'den aktaran BDDK (2009: 68)   
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Bu durum ekonomik olarak Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. Ama 

Türk bankacılığının global krizden fazla etkilenmediği ileri 

sürülmektedir (Afşar,2011:169; Bostan ve Bölükbaş,2011). Çünkü 

yukarıda da anlatıldığı gibi Türk bankacılık sektörü 2000-2001 

krizinde yaşadığı çok büyük olumsuzlukların etkisiyle yapısal 

reformlarını tamamlamış ve sermaye yapısını güçlendirmiştir. 

Dolayısıyla küresel ekonomik krize karşı sağlam kalmayı başarmıştır. 

1990-2010 döneminde bankacılık sektöründe yapılan düzenlemeler ve 

finansal istikrar ilişkisinin incelendiği bir çalışmanın sonucuna göre de 

bankacılık düzenlemeleri özellikle likidite yönetimi, sermaye 

yeterliliği ve karşılıklarla ilgili düzenlemeler hem kısa hem de uzun 

vadede finansal istikrara olumlu katkıda bulunmaktadır 

(Tiryaki,2012:16). 

Öte yandan, Demirel (2015:4-5)’in aktardığına göre, büyük merkez 

bankalarının küresel risk iştahını arttıracak şekildeki krize karşı 

politikaları, Türkiye gibi ülkelere, kısa vadeli ve büyük çaplı sermaye 

hareketlerine, Türkiye’de finansal istikrarı tehdit edecek ve riski 

arttıracak sonuçlara yol açmıştır. Politika faiz oranının azalması ve 

faizlerin düşmesi bankacılık sektörünün daha riskli varlıklara 

yönelmesine veya riski yüksek kredi tercihlerine yönelmesine neden 

olmuştur. Öyle ki TCMB “fiyat istikrarı” amacına “finansal istikrarı” 

da eklemiştir (Başçı:2012; TCMB, 2013:12). 
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Global krizin Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkisini ölçmeye 

çalışan bir başka çalışmada, 2007-2009 döneminde, reel sektördeki 

kriz kaynaklı olumsuz tablonun Türk bankacılık sektörüne görece 

daha az oranda olsa da yansıdığı, ancak özellikle yabancı sermayeli 

bankaların 2008 krizinden görece daha fazla etkilenerek, etkinlik 

skorlarının önemli düzeyde düştüğünün tespit edildiği belirtilmiştir 

(Kök ve Ay;2013) 52 . Aşağıdaki çizelgeden de görüldüğü üzere global 

krize yol açan konut kredileri yoğunlaşması trendine paralel olarak 

Türkiye’de de bu dönemde en çok yoğunlaşma konut kredilerinde ve 

inşaat sektöründe olmuştur. Bu dönem bankacılık sektörü kredilerinin 

%69,1’i %100 risk ağırlıklı kredilerdir. Kredilerin %23,2’si ise ipotek 

teminatlı olup, %50 risk ağırlıklıdır (BDDK, 2009:87).  

Çizelge 4. 6. Kredilerin Sektörel Bazda Yoğunlaşması 

 
52  Bu arada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir banka 
iştirakinin, faaliyet iznini kaldırmayı gerektirecek herhangi bir finansal sıkıntı ile 
karşı karşıya kalmadığı sürece, ana bankası iflas etse dahi, sektörde bankacılık 
faaliyetlerine devam edebildiğini de belirtmek gerekir (Saçcı,2014:137). 
 

  Eyl.08 Ara.08 Mar.08 Haz.08 Eyl.09 Ara.09 

Bireysel Konut 
Kredileri 10,8 (1) 10,4 (1) 10,4 (1) 10,8(1) 11(1) 11,3(1) 

Bireysel İht. ve Diğer 
Krediler 10,8(2) 10,3(2) 10,3(2) 10,8(2) 10,9(2) 11,1(2) 

Kredi Kartları  9,3(3) 9,3(3) 9,1(3) 9,6(3) 9,6(3) 9,5(3) 

İnşaat 5,1(5) 5,4(5) 5,5(4) 5,8(5) 5,9(4) 6,0(4) 

Toptan Ticaret ve 
Komisyonculuk  5,4(4) 5,6(4) 5,4 (4) 5,4(5) 5,4(5) 5,7(5) 

Tarım 3,3(10) 3,3(10) 3,4(8) 3,6(7) 3,7(6) 3,8(6) 

Metal Ana San. Ve 
İşlenmiş Maden Ürt. 
Sana.  3,7(7) 3,8(7) 3,5(7) 3,5(8) 3,5(8) 3,6(7) 
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Bilindiği üzere, özel karşılıkların tahsili gecikmiş alacaklara oranı 

sektörün kredi riskinin ölçülmesinde ve etkinliğinin analizinde 

kullanılan rasyolardan biridir (Liu, 2014:10). Sektör genelinde ayrılan 

özel karşılıkların tahsili gecikmiş alacaklara oranı 2002 sonrası 

dönemde hızlı bir artış sürecine girmiş, küresel krizle birlikte nispi bir 

azalma yaşansa da %80 civarında bir seyri korumuştur. Sektörün, 

karşılıkların tahsili gecikmiş alacaklara oranını yüksek tutma 

politikası kredi kalitesini olumlu etkilemiş ve sektörün kırılganlıklara 

karşı direncini artırmıştır (BDDK, 2011:96). 

 “Global kriz sonrası Türk bankacılık sektörü ve krediler” 

doğrultusunda Türk bankacılık sektörünün derinliği ve finansal 

sistemdeki yerini aşağıdaki bölümde bir kez daha vurgulamakta fayda 

vardır.  

4.6. Türk Bankacılık Sektörünün Derinliği ve Finansal 
Sistemdeki Yeri 

İktisadi yazın; finansal derinlik, finansal gelişmişlik ve kalkınma 

arasında pozitif ilişki olduğunu gösteren çalışmalarla doludur. Dünya 

Parasal Kurumlar 
(Banka, finansal 
kiralama, faktoring, 
finansal şirketler) 3,7(8) 3,7(8) 3,8(6) 3,7(6) 3,6(7) 3,6(8) 

Perakende Ticaret ve 
Kişisel Ürünler 2,5(14) 2,5(13) 2,6(13) 2,6(13) 2,9(12) 3,2(9) 

Tekstil ve Tekstil 
Ürün. San.  3,3 (11) 4,1 (6) 3,2 (9) 3,1 (10) 3,0 (11) 3,0 (10) 

Kaynak: BDDK (2009:80) 
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Bankası ve IMF gibi kurumlar da bu tezi işlemektedir. Örneğin 

IMF(2015)’ e göre  “finansal gelişme bir ülkenin direncini yükseltir, 

güçlendirir ve ekonomik büyümesini teşvik eder. Tasarrufları mobilize 

eder, bilgi paylaşımını destekler, kaynak tahsisini geliştirir ve 

çeşitlendirme ve risk yönetimini kolaylaştırır”. 

Türkiye finans sektörü bankacılık sektörünün ağırlığı altındadır. 

Bankacılık sektörü de mevduat bankacılığı ağırlıklıdır. 2009 yılında 

finans sektörünün aktif büyüklüğünü %80’ni bankalar oluştururken 

oran giderek artarak 2017’de %82, 2018 yılında %83’e çıkmıştır. 

Finans sektöründeki diğer aktörlerin oranı oldukça düşüktür. Kaldı ki 

diğer finans aktörlerinin çoğunluğu da kuruluş amacı, şekli ve 

sermayesi açısından bankalarla ilişkilidir.  

Çizelge 4. 7. Türkiye’de Finansal Kuruluşların Aktif Büyüklüğü (Aralık 2018, 
Milyar TL) 

 
Sektör  Tutar  % 

Bankalar 3.867 83% 

Portföy Yönetim Şirketleri 167 4% 

Sigorta Şirketleri 171 4% 

İşsizlik Sigortası Fonu 127 3% 

Emeklilik Yatırım Fonları 91 2% 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 77 2% 

Finansal Kiralama Şirketleri 69 1% 

Factoring Şirketleri 35 1% 

Finansman Şirketleri 40 1% 

Aracı Kurumlar 25 1% 

Reasürans Şirketleri 5 0% 

Girişim Sermayesi 1 0% 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 0,5 0% 

Toplam 4.674 100 

Kaynak: TBB(2019a:I-16) 
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Küresel finansal kriz sonrasında gerek gelişmiş gerekse gelişmekte 

olan ülkelerin bankacılık sektörlerinde konsolidasyon süreci yaşanmış; 

Türk bankacılık sektöründe de 2000-2001 krizleri sonrasında 

azalmaya başlayan banka sayısı, 2010 yılında 49, 2011 yılında ise 

48’e gerilemiştir (BDDK, 2011:14). 

Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluş sayısı, AB üyesi 

ülkelerdeki ortalama kredi kuruluşu sayısının altındadır. Ama 

coğrafyası, nüfusu ve ekonomik büyüklüğü göz önüne alındığında 

görece düşük olan banka sayısı, aynı zamanda sektör açısından önemli 

bir potansiyeli de göstermektedir.  

Aşağıda gösterilen Çizelge 4.8. Türkiye’nin finansal derinliğini AB 

ülkeleri ile karşılaştırabilme olanağı sunmaktadır. Görüldüğü üzere, 

Türkiye, Aktif/GSYİH, Kredi/GSYİH ve Mevduat/GSYİH yüzdesi 

açısından AB ülkelerinin oldukça gerisindedir. Ama bu, aynı zamanda 

Türk bankacılık sektörünün büyüme potansiyelini de göstermektedir. 

Ayrıca AB ile aramızdaki fark azalmaya devam etmektedir. Örneğin, 

AB Merkez Bankası verilerine göre 2009 yılında AB ülkeleri banka 

aktiflerinin GSYİH’ya oranı %350 iken Türkiye’de aynı yıl %89 

seviyesinde gerçekleşmiş, 2014 yılında ise AB için %311’e düşmüş, 

Türkiye için ise %114’e çıkmıştır (TBB,2016b:I-20).  

 

 
 
 
 



124 | SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI VE KREDİ RİSKİ 
 

 

Çizelge 4. 8. AB ve Diğer Avrupa Ülkeleri Seçilmiş Bankacılık Göstergeleri  (%) 
 

  
Aktif  / 
GSYİH  

Kredi / 
GSYİH  

Mevduat / 
GSYİH   

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Lüksemburg  1966 1969 844 792 925 922 

Malta  668 664 198 184 261 305 
İrlanda  567 571 201 172 215 185 

G. Kıbrıs  492 521 353 372 290 279 

Danimarka  414 420 251 248 113 118 

Birleşik Krallık  435 399 211 181 195 170 

Fransa  372 383 205 205 185 187 

Hollanda  346 370 195 200 160 173 

Avrupa Birliği 314 311 171 164 161 157 

İsveç 279 290 159 162 91 94 

İspanya   306 286 177 166 198 192 

Finlandiya  259 282 130 133 90 91 

Belçika  260 275 120 119 157 155 

Portekiz  303 271 167 150 181 164 

Almanya  267 268 157 150 159 155 

Avusturya  283 267 171 161 158 153 

İtalya  252 249 148 149 143 145 

Yunanistan  223 222 135 132 146 136 

Hırvatistan  133 134 103 101 81 83 

Letonya  128 130 90 83 60 59 

Çek Cum.  122 126 73 74 82 82 

Slovenya  129 117 90 77 90 81 

Türkiye  111 114 67 71 60 60 

Bulgaristan  113 111 79 73 74 74 

Macaristan  115 109 65 75 62 61 

Estonya  105 107 86 93 70 74 

Polonya  92 92 63 63 58 59 

Slovakya  83 85 56 57 61 62 

Litvanya  69 70 54 59 45 50 

Romanya  63 60 45 41 36 37 

AB (ortalama)   311   164   157 

Kaynak: TBB 

      
Aşağıdaki bir tür özet çizelgeden de görüldüğü gibi 2016 yılında hem 

AB(%291, % 159 ve %149) hem de Türkiye (%105, % 67 ve % 56) 

için banka Aktifler/GSYİH, Kredi/GSYİH, Mevduat/GSYİH oranları 

düşmüştür.   
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Çizelge 4. 9. AB-Türkiye Bankacılık Sektörü Karşılaştırılması 
 

Yıllar 2014 2016 

AB-Türkiye AB Türkiye AB Türkiye 

Aktif/GSYİH (%) 311 114 291 105 

Kredi/GSYİH (%) 164 71 159 67 

Mevduat /GSYİH(%) 157 60 149 56 

Nüfus/Personel (kişi) 175 360 182 378 

Nüfus/Şube(kişi) 2620 6363 2835 6794 

Kaynak: TBB   
 

Türkiye’de para ve para benzeri araçların finansal aktifler içindeki 

payı giderek artarak 2015 yılında GSMH’nın %69’u seviyesine 

çıkmış, ama 2018 yılında ise %59 seviyesine düşmüştür (Çizelge 

4.10). Mevduatın oranı ise, 2015 yılında %64’ten 2018 yılında %55’e 

düşmüştür. Sermaye piyasası %50 ile halen düşük seviyededir ve 

AB’nin altındadır (TBB,2016b: I-5;2019a:I-7). 

Çizelge 4. 10. Finansal Aktifler (GSYH'ya Oranı %) 
 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Para ve para benzeri araçlar  58 65 69 61 60 59 

Nakit 4 4 5 5 4 4 

Mevduat  54 60 64 56 55 55 

TL 36 38 37 32 31 28 

YP 18 22 27 23 24 27 

Repo 0 0 0 0 0 0 

Sermaye Piyasası 61 65 56 46 50 41 

Hisse Senedi (Piyasa Değeri)  32 36 28 23 24 27 

Bono ve Tahvil 27 25 24 19 18 16 

Kamu 26 24 23 18 17 16 

Özel 1 1 1 1 1 0 

Fonlar 3 4 4 4 4 4 

Toplam 120 130 105 107 110 100 

Kaynak: TCMB, SPK'den derleyen TBB(2016b:I-5; 2019a:I-7) 
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Aralık 2018 itibariyle sektördeki mevduat bankalarının payı toplam 

bankacılık sektörü aktiflerinde %88, kredilerde %87, mevduatta %93 

olmuştur (TBB,2019a:I-18).  

Görüldüğü gibi AB ile kıyaslandığında derinliği az olan Türk finans 

sistemi bankalar ve mevduat bankaları ağırlıklıdır. Buradan bankaların 

sahiplik yapısına geçmek gerekmektedir.  

4.7. Türk Bankacılık Sektörü Sahiplik Yapısı  

TBB tarafından yayımlanan Bankalarımız 2018 kitapçığına göre, 

sektörde faaliyet gösteren banka sayısı 53 olmuştur. Bunun 34 tanesi 

mevduat bankası, 13 tanesi kalkınma ve yatırım bankasıdır. Türk 

bankacılık sektöründe 3’ü kamusal sermayeli, 9’u özel sermayeli, 21’i 

yabancı sermayeli mevduat bankası bulunmaktadır. Adabank A.Ş’nin 

hisselerinden oluşturulan ticari işletme, TMSF’ye ihaleyle satılmıştır. 

Yurtdışında yerleşiklerin %51 ve daha fazla oranda paya sahip 

oldukları yabancı sermayeli mevduat bankalarının sayısı 21’dir. 

Ayrıca, 6 adet katılım bankası bulunmaktadır. Kalkınma ve yatırım 

bankalarının 3’ü kamu sermayeli, 6’sı özel sermayeli ve 4’ü yabancı 

sermayeli bankadır. Görüldüğü üzere, Türk bankacılık sektöründeki 

yabancı sermayeli bankaların sayısı yüksektir. Bankalarımız 

kitapçığına göre, Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler hariç 

tutulduğunda, yurtdışında yerleşiklere ait bankaların toplam aktifler 

içindeki payı Aralık 2018 itibariyle bir önceki yıla göre artarak 

%24’ten %25’e çıkmıştır (TBB,2019a:I-17). 
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Türk bankacılık sektöründeki bankalarının sahiplik yapısından sonra 

bankacılık sektöründe gözlenen ilk 5 ve ilk 10 banka yoğunlaşmasını 

incelemek gerekmektedir. Bu sektördeki aktörlerin etkinlik derecesi 

konusunda fikir veren basit bir göstergedir.  

4.8. Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma  

Bankacılık sektöründe ilk beş ve ilk on bankanın toplam aktifler, kredi 

ve mevduat içindeki payı, 1999’dan 2004 yılına kadar artmıştır. 2007 

yılında ise azalmıştır. 2011 yılından 2018 yılına kadar aynı 

seviyelerde kaldığı görülmektedir. Aşağıdaki çizelgede ilk 5 banka ve 

ilk 10 bankanın 1999-2018 dönemi toplam aktif, kredi, mevduat ve 

özkaynak yoğunlaşması görülmektedir. 2000’li yıllardan sonra (ki 

2000-2001 krizlerinin yol açtığı konsolidasyonun bir sonucu olarak) 

ilk 5 banka sektör toplam aktiflerinin yarısından çoğuna sahiptir, 

kredilerin yarısından çoğunu onlar kullandırmakta, mevduatın 

yarısından çoğu bu bankalarda toplanmakta ve sektörün toplam 

özkaynağının yarısından çoğu da ilk 5 büyük bankadadır.  İlk 10 

banka söz konusu olduğunda söz konusu oranlar %80’nin üzerine 

çıkmaktadır. 2018 yılı için sırasıyla, %86, %86, %88 ve %82’dir. 

TBB web sitesinden alınan “aktif büyüklüklerine göre banka 

sıralamasında 1999-2018 yılları arasında 1. Sıradaki banka 1863 

yılında kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’dir. 

Bu dönemde ilk 5 banka sıralamasına girmiş diğer kamu bankası da 

1938 yılında kurulmuş olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.’dir. Yine ilk 

10 içinde yer alan Türkiye Vakıflar Bankası ise yarı kamu bankası 

niteliğindedir.  
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Kredi stokunda yoğunlaşma düzeyinin toplam aktifler ve mevduata 

oranla daha düşük olma nedeni, kamu bankalarının menkul değerler 

cüzdanının, toplam aktifleri içinde diğer banka gruplarından daha 

yüksek paya sahip olmasıdır. 2002 yılından sonra, görev zararlarına 

karşılık devlet iç borçlanma senetleri verilmesi nedeniyle, bu pay daha 

da yükselmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi 3 kamu mevduat 

bankasının bir tanesi ilk beş (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.), diğer ikisi de 

(T.Halk Bankası A.Ş. ve T.Vakıflar Bankası T.A.O) ikinci beş büyük 

banka içinde yer almaktadır.  

Çizelge 4. 11. Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma Göstergeleri 
 

 
 

Sektör payı yüzde ve ondalık olarak alınarak iki şekilde 

hesaplanabilen Herfindhl-Hirschman Endeks değeri, eğer yüzde pay 

olarak hesaplandığında 1000’in altında ise rekabetçi bir piyasadan, 

% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

İlk 5 
Bankanın 
Payı 46 48 56 58,4 60,3 59,5 63 60,9 59,8 60,1 60,5 60,1 58,4 60 58 58 58 57 56 56

İlk 10 
Bankanın 
Payı 68 69 80 80,8 82,3 84 85 83,5 82,5 82,8 83,4 83,2 83,1 87 86 85 85 85 85 86

HH 

Endeksi 623,4 794,9 882,9 942,1 948,9 980,5 911 879,1 885,7 913,3 897 855,5 900 863 853,8 849 845,1 854,48 856

İlk 5 
Bankanın 
Payı 42 42 49 56,3 54,7 54,1 56,3 55,9 54,7 55,5 52,7 54,3 55 56 56 56 56 56 55 56

İlk 10 
Bankanın 
Payı 73 71 80 77 76,8 79 81 80,4 79,9 81,2 80,1 81,4 82,5 86 85 85 84 84 84 86

HH 

Endeksi 578,7 761,3 792,1 774,2 779,6 837,3 805,8 784,2 811,7 772,9 797,1 812,9 853 831 826,2 819,1 829 831,54 862

İlk 5 
Bankanın 
Payı 50 51 55 62,2 63 64,9 66,1 63,2 62,2 62,3 62,6 63,1 59,8 61 59 59 60 60 60 61

İlk 10 
Bankanın 
Payı 69 72 81 86,5 87,6 89,6 89,8 87,3 86,3 86,1 86,1 86,9 86,5 91 89 89 89 90 91 88

HH 

Endeksi 720,7 878,2 1.014,10 1.080,50 1.157,70 1.127,60 1.034,10 1003 994,9 1015 1042 937,8 987 959 930,3 941 851,1 963,95 959

İlk 5 
Bankanın 
Payı 78 72 63,1 63,5 58,1 55,8 52,7 55 54 55 58 56 57 56 58 57 58 57 55

İlk 10 
Bankanın 
Payı 115 76 83,8 84,9 80,3 78,7 78,5 76 74 76 78 79 81 80 81 81 82 82 82

HH 

Endeksi 1939 1636 1.003,20 1.024,60 862,9 841,3 788,7 755,5 688,9 748 795,72 770 796 769 804,8 802,9 809,5 809,47 839

Çizelge 4.11. Bankacılık sektöründe yoğunlaşma göstergeleri  

Kaynak: BDDK, TBB

Toplam 

Aktifler 

Krediler

Mevduat

Toplam 

Özkaynak
lar
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1000-1200 arası ise tekelci rekabet piyasasından, 1200 üzerinde ise 

oligopol piyasasından bahsedilmektedir (Coşkun ve diğerleri, 

2012:85). Bu doğrultuda, Çizelge 4.11.’de görülen ve ilk 10 bankanın 

yüzde paylarına göre hesaplanmış Herfindhl-Hirschman Endeksi’ne 

göre, özellikle kredilerde Türk bankacılık sektörü rekabetçi bir 

yapıdadır. Ama mevduatta 2002-2010 arasında tekelci rekabet 

piyasası özelliği göstermiştir.  

Herfindhl-Hirschman Endeksi ve ilk 5 banka yoğunlaşma rasyoları 

esas alındığında, AB ülkeleri ile Türkiye’nin yoğunlaşma 

göstergelerinin birbirlerine paralellik arz ettiği, Türkiye’nin AB üyesi 

olan gelişmiş ülkelerden daha yüksek, AB üyesi olup gelişmekte olan 

ülkelerden ise daha düşük bir piyasa yoğunlaşmasına sahip olduğu 

söylenmektedir. Yoğunlaşma göstergeleri bakımından Türkiye’nin 

Almanya, Avusturya, İngiltere ve Fransa’ya yakınsaması, Türk 

bankacılık sektörünün geleceği ve risklilik düzeyinin daha da azalması 

açısından büyük fayda sağlayacağı da vurgulanmaktadır 

(BDDK,2011:20). Çünkü Korkmaz’ın (2016:143) da belirttiği gibi 

yoğunlaşma finansal kırılganlığa, finansal kırılganlık da 

yoğunlaşmaya neden olmaktadır. Dolayısı ile yoğunlaşmanın 

kırılganlığı, kırılganlığın yoğunlaşmayı tetiklediği söylenebilmek-

tedir53  

 

 
53 Teoride bu ilişki ‘rekabet-istikrar’ ve ‘rekabet-kırılganlık’ kapsamında 
incelenmektedir. 
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Bankacılık sektöründeki yoğunlaşmadan sonra bölüm 4.9.’da 

kredilerde yoğunlaşma” konusu ele alınacaktır. Bu bölümde sadece 

sektörel yoğunlaşma değil “sahiplik yapısı, vade ve TL-YP dağılımı 

ve coğrafi bölgeye göre kredilerde yoğunlaşma” alt başlıklar halinde 

incelenecektir.  

4.9. Kredilerde Yoğunlaşma 

Aşağıda 1999’dan 2018 yılsonuna kadar olan toplam krediler olarak 

çizelge halinde gösterilmeye çalışılmıştır. Bir önceki yıla göre artan 

bir grafik izleyen krediler Aralık 2018 itibariyle 2.366,9 Milyar TL’ye 

ulaşmıştır. Bu yönde, kredilerin bankacılık sektörü toplam aktifler 

içindeki payının da 2000-2001 kriz yılları hariç genelde artış trendinde 

olduğu, ama Aralık 2017’den sonra trendin aşağı doğru yöneldiği 

görülmektedir.  

 

 

Şekil 4. 1. Kredilerin Aktifler ve GSYİH'na Oranı 
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Bu dönemde kredilerin toplam aktifler içindeki payının düştüğü yıllar 

2000-2001 ve 2009 yılları olmuştur. Civcir’e (2012) göre, kriz 

döneminde ve sonrasında özel sektöre verilen kredilerde önemli bir 

daralma olmuştur. Ortalama kredi faiz oranları 2001 ve 2002 

yıllarında kriz öncesi döneme göre önemli ölçüde artmıştır. Faiz 

oranlarındaki artışın ötesinde, asıl önemli olan özel sektöre verilen 

kredilerin azalmasıyla birlikte kredi çöküşü (credit crunch) olabilir. 

Asimetrik bilginin sonuçlarından biri olan bu tür kredi kısıtlamaları 

bankacılık sistemindeki mevduatlar azaldığı, bankalar daha fazla 

miktarda rezerv tutmaya zorlandıkları ve/veya belirli bir sermaye 

yeterlilik rasyosunu tutturmak zorunda kaldıklarında ortaya 

çıkabilmektedir. Ama O’na göre, aynı zamanda, ekonominin 

durgunluğa girdiği dönemlerde kredi talebi de azalacağından, özel 

sektöre verilen kredilerdeki azalmanın arz, talep veya her ikisinin 

birlikte azalmasından kaynaklanabileceğini de dikkate almak 

gerekmektedir. 

Yiğitbaş’a (2012:93) göre, faiz oranlarındaki artış karşısında, kredi 

oranı düşerken takipteki kredilerin toplam kredilere oranının 

yükseldiği yıllardan biri de 2009 olmuştur. Yine asimetrik bilgi 

teorilerinde öngörüldüğü gibi artan faiz oranı, ters seçim ve ahlaki 

tehlike problemlerini artırmış ve bankalar, bu duruma, verdikleri kredi 

miktarını azaltarak tepki vermişlerdir. Yani, 2008 yılında faiz 

oranındaki artışlar karşısında takipteki krediler oranında artış olmuş ve 

2009 yılında bankaların kredilerinin varlıklar içindeki payı azalmıştır.   



132 | SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI VE KREDİ RİSKİ 
 

 

Aşağıdaki Çizelge 4.12.’den de izlenebileceği üzere, 1999 yılında 

kredilerin toplam aktifler içindeki payı %30 iken 2017 yılında %67’e 

çıkmış, 2018 yılında %65’e düşmüştür. Özellikle 2010 yılından 

itibaren artış trendinde olan kredilerin payı hep %50’nin üzerindedir. 

Ama öncesinde bu oranın düşüklüğü özellikle 1990-2000’li yıllardaki 

sorunlu yapıyı ve bankacılık sektörünün asli fonksiyonundan nasıl 

uzaklaştığını da göstermektedir. Bankacılık sektörü bu yıllarda 

öncelikle kamuyu finanse etmiş ve menkul değerler 2005 yılına kadar 

sektörün en önemli plasman kalemi olmuştur. Bu nedenle kredilerin 

GSMH’ya oranı da düşüktür. Aralık 2007’den itibaren Krediler / 

GSYH oranının biraz yükselmeye başladığı ve özellikle 2012 yılından 

itibaren istikrarlı bir şekilde büyüdüğü görülmektedir 54 . 2018 yılı 

itibariyle, %64’dür.  

Çizelge 4. 12. Toplam Krediler (Takipteki Krediler Hariç) 
 

 

 
54İstikrarlı olarak geçmesinden kasıt kredi/GSYİH oranının istikrarlı olarak 4-5 yıl 
boyunca %55’in üzerinde seyretmesidir (Kara ve diğerleri, 2013:6). 

Çizelge 4.12 Toplam Krediler (Takipteki Krediler hariç)

TL (MİLYAR TL)* DAĞILIM YP* DAĞILIM TOPLAM* DEĞİŞİM
TOPLAM 

AKTİFLER*

KREDİLER 
AKTİF 
PAYI

GSMH
KREDİLER 
/GSMH

1999 10.599.946 49 11.115.028 51 21.714.974 72.120.858 30% 78.283.000 28

2000 19.362.163 57 14.851.317 43 34.213.480 58% 104.283.106 33% 125.596.000 27

Ara.01 19.469.509 41 28.363.119 59 47.832.628 40% 216.507.617 22% 176.484.000 27

Ara.02 20.500.869 39 32.130.621 61 52.631.490 10% 212.675.488 25% 275.032.000 19

Ara.03 36.651.697 53 32.350.427 47 69.002.124 31% 249.749.773 28% 356.681.000 19

BİN TL GSYH

Ara.04 64.844.444 63 37.637.345 37 102.481.789 49% 306.451.565 33% 559.000.000 18

Ara.05 107.116.469 70 45.178.091 30 152.294.560 49% 396.970.059 38% 649.000.000 23

Ara.06 158.825.148 73 58.318.966 27 217.144.114 43% 484.758.076 45% 758.000.000 29

Ara.07 208.832.050 75 70.482.932 25 279.314.982 29% 561.171.879 50% 856.000.000 33

BİN TL

Ara.08 256.035.919 70 108.402.232 30 364.438.151 30% 705.871.000 52% 951.000.000 38

Ara.09 271.795.817 72 106.009.728 28 377.805.545 4% 798.533.000 47% 954.000.000 40

Ara.10 361.008.927 71 144.940.430 29 505.949.357 34% 961.876.000 53% 1.105.000.000 46

Ara.11 461.100.411 70 199.711.466 30 660.811.877 31% 1.160.712.000 57% 1.298.000.000 51

Ara.12 555.877.221 73 207.633.838 27 763.511.059 16% 1.298.142.527 59% 1.417.000.000 54

Ara.13 712.255.164 71 297.079.159 29 1.009.334.323 32% 1.635.370.077 62% 1.562.000.000 65

Ara.14 839.267.983 70 362.106.516 30 1.201.374.499 19% 1.888.308.478 64% 1.750.000.000 69

Ara.15 971.226.677 67 476.983.527 33 1.448.210.204 21% 2.235.994.713 65% 2.338.000.000 62

Ara.16 1.094.909.806 64 609.822.346 36 1.704.732.152 18% 2.595.347.984 66% 2.609.000.000 65

Ara.17 1.364.930.844 66 694.195.656 34 2.059.126.500 21% 3.095.039.170 67% 3.105.000.000 66

Ara.18 1.406.313.316 59 960.659.084 41 2.366.972.400 15% 3.656.359.182 65% 3.700.989.489 64

* 6 SIFIR ATILDIĞINDA BİN TL

Kaynak: TBB, TÜİK
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4.9.1. Banka Gruplarına Göre Kredilerin Dağılımı 

Daha öncede belirtildiği ve Çizelge 4.13.’de de görüldüğü gibi toplam 

aktifler, krediler ve mevduat açısından bankacılık sektörü mevduat 

bankalarının hâkimiyeti altındadır.  

1999 yılında sektörde verilen kredilerin %90’ını mevduat bankaları 

kullandırırken bunların içinde kamu bankalarının payı %28’dir. 2015 

yılına gelindiğinde bu oran %26’ya düşmüş, 2018 yılında ise %34’e 

çıkmıştır. 3 kamu bankası da ilk 10 banka içinde yer almaktadır. Bu 

durumda kamu bankalarının neleri finanse ettiği bir tercih ve 

yaklaşımı da göstermekte ve bu seçim bankalar ağırlıklı Türk finans 

sistemini etkilemektedir.  

Çizelge 4. 13. Banka Gruplarının Sektör Payları (%) 
 

    Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat 

    1999 2015 1999 2015 1999 2015 

Mevduat bankaları 95 91 90 90 100 94 

  Kamu  35 29 28 26 40 31 

  Özel 49 36 55 36 46 37 

  
Fondaki 
bankalar 

6   4   11 
  

  Yabancı 5 25 3 26 3 26 

KYB   5 5 10 5 12  - 

Katılım     5   5   6 

Sektör   100 100 100 100 100 100 

Kaynak: TBB, BDDK      
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4.9.2. YP Kredilerin Oranı  

Türk bankacılık sektörüne ilişkin bir diğer dikkat çeken özellik YP 

kredilerin oranıdır. Özellikle, kriz dönemleri olan 2001 ve 2002’de 

verilen kredilerin yarısından fazlasının YP biriminden verildiği 

görülmektedir. Bu da kredi riskini artırmış, döviz kurundaki olumsuz 

değişimler sonucu birçok firma temerrüde düşmüştür. 

Aşağıdaki grafikten de görüldüğü gibi 1999 yılında TL kredilerin 

oranı %49 iken YP kredilerin oranı %51’dir. 2000 yılında dağılımın 

%57- %43 şeklinde değiştiği görülmektedir. 2001-2002 kriz 

koşullarında YP kredilerin oranı TL kredilerin oranını aşmıştır. Ama 

2003 (%53 TL, %47 YP) yılından itibaren ekonomideki düzelmeye 

paralel olarak TL kredilerin artmaya başladığı görülmektedir. 

Örneğin, 2004 yılında %63’e çıkan TL krediler oranı, 2007 yılında 

bugüne kadar ki en yüksek oran olan %75’e çıkmıştır. Bu tarihten 

sonra YP krediler tekrar bir miktar artmaya başlamıştır. Özellikle 

Aralık 2012’den itibaren TL ve YP kredilerin oranı arasındaki makas 

daralmıştır. Aralık 2017 itibariyle kullandırılan kredilerin %66’sı TL 

iken YP kredilerin oranı %34, Aralık 2018 itibariyle ise sırasıyla %59 

ve %41 olmuştur. Kredi riski açısından bakıldığında, kurlardaki olası 

olumsuz gelişmelerin YP kredilerde temerrüde düşen kredi sayısını 

artırabileceğinden YP kredilerin oranının düşmesi olumlu bir gelişme 

iken 2018 yılında %41’e çıkması olumsuz bir gelişme olarak 

değerlendirilebilir.  
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Şekil 4. 2. TP-YP Krediler 

4.9.3. Vadelerine Göre Krediler 

Türk bankacılık sektöründe dikkati çeken bir diğer husus, verilen 

kredilerin vadesidir. Aşağıdaki grafikten de görüldüğü gibi 1999 

yılında kredilerin %61’i, Aralık 2004’e kadar ise çoğunluğu kısa 

vadelidir. Aralık 2005’te oran %50- %50 olmuştur. Bu tarihten sonra 

ekonomideki olumlu gelişmeler doğrultusunda kredilerin vade 

dağılımının giderek uzun vadeli kredilerin lehine değiştiği 

görülmektedir. Kredilerde vadelerin uzaması, bir açıdan, kredi riskini 

artırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir (BDDK,2006a:84). 

Buna göre, 2018 yılında kullandırılan kredilerin %73’ü uzun vadelidir 

ve bu kredi riskini artırıcı bir unsurdur. Öte yandan, kredilerde 

vadenin uzaması, etkili kredi izleme faaliyeti sayesinde, ödenmeme 

olasılığının düşmesini sağlamaktadır. Yani bu görüşe göre, kısa vadeli 

kredi risklidir (Jiménez ve Saurina,2004:2204) ve dolayısıyla Türk 

bankacılık sektöründe vadenin uzaması olumlu bir gelişmedir. 
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Şekil 4. 3. Kredilerin Vadelerine Göre Dağılımı 

4.9.4. Kredilerde Coğrafi Yoğunlaşma 

Çizelge 4.14.’de görüldüğü gibi krediler 1999 yılından 2018 yılına 

kadar İstanbul’un da içinde yer aldığı Marmara Bölgesi’nde 

yoğunlaşmıştır. 2002 yılından itibaren ayrı bir bölge olarak gösterilen 

İstanbul, neredeyse kredilerin yarısına yakınını kullandırmaktadır. 

Çünkü İstanbul, sanayi, ticaret ve hizmetler sektörünün de başkentidir. 

İstanbul, diğer en çok kredi kullandırılan 2 bölgeyle birlikte 

değerlendirildiğinde %60-70 arasında kredi oranına ulaşılmaktadır. 

Bu, toplam kredilerin ilk 3 bölgede yoğunlaştığını göstermektedir.  
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Çizelge 4. 14. Kredilerde Bölgesel Yoğunlaşma (1999-2017) (En Çok Kredi 
Kullanan 3 Bölge) 
 

 

 

Kredilerin coğrafi dağılımına ihtisas ve ihtisas dışı krediler şeklinde 

sektörel bir ayrım eklendiğinde, örneğin 1999 yılına ilişkin çizelgede 

Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Orta Anadolu’nun kuzeyinde 

en çok kredinin tarım sektörüne kullandırıldığı, Marmara Bölgesi’nde 

ve özellikle İstanbul’da gayrimenkul sektörünün kredilendirildiği 

görülmektedir (Çizelge 4.15.). 
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Çizelge 4. 15. Kredilerin Bölgelere Göre Dağılımı, 31.12.1999, (Milyar TL) 

 

 

2018 yılına gelindiğinde de Ege ve Akdeniz bölgelerinde kullandırılan 

ihtisas kredilerinin en çok tarım sektörüne gittiği görülmektedir. 

İhtisas dışı kredilerde yine İstanbul başta gelmektedir (Çizelge 4.16.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sultan SARI| 139 

 

 

Çizelge 4. 16. Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı, 31.12.2018, Milyon TL 

 

 

 

4.9.5. Kredilerin Sektörel Dağılımı 

Türk bankacılık sektörünün 1999-2018 yılları sektörel dağılımına 

bakıldığında, 2008 yılına kadar tekstil ve inşaat sektöründe 

yoğunlaşma gözlenmektedir. Bu iki sektör 2008 yılına kadar hep 

yoğun ilk altı sektör içinde yer almıştır. Elbette ki imalat sektörü ayrı 

bir ana grup olarak alındığında imalat genel kategorisi yoğunlaşmada 

başta gelmektedir.  
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2004 yılından itibaren TCMB sektörel kredi dağılımı verilerine 

bireysel krediler kategorisi de eklenmiştir. Bu tarihten itibaren 

sektörel kredi dağılımında, bireysel krediler en başta, toptan ve 

perakende ticaret sektörü 2. sırada gelmektedir. 2007-2018 döneminde 

3. sıraya yerleşen sektör, Çizelge 4.17.’de görüldüğü gibi istisnasız 

“inşaat” sektörü olmuştur. 2007 yılında inşaat sektörünün toplam 

nakdi krediler içindeki payı %6 iken 2018 yılında bu oran %9,6’a 

çıkmıştır.  

Çizelge 4. 17.  En Yoğun Kredilendirilen 3 Sektör 
 

  Bireysel Krediler 
Toptan ve 
Perakende Ticaret İnşaat 

  
Sektör 
Payı % 

Tasfiye 
Edilecek 
% 

Sektör 
Payı % 

Tasfiye 
Edilecek 
% 

Sektör 
Payı % 

Tasfiye 
Edilecek 
% 

2007 24,1 25,2 13,9 15,3 6 4,6 

2008 23 30,7 13,1 16,7 6,8 5,4 

2009 24,7 39,6 12,3 14,7 7 5,9 

2010 26 37,5 12,3 15,5 6,5 6,4 

2011 23,8 36,6 12,7 13,9 6,6 8,4 

2012 24,6 35,7 13,3 14 6,9 8,2 

2013 27,6 36,1 13,5 15,1 6,9 10,7 

2014 26,2 35,3 13,8 15,2 7,3 10,6 

2015 22,9 36,4 13,9 17,4 8 9,4 

2016 24,5 33,6 13,7 18,6 8,6 10 

2017 23,6 28,4 14,7 21 9,4 10,9 

2018 21,3 18,2 13,8 20,4 9,6 11,9 

Kaynak: TCMB, TBB  
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2018 yılı sonundaki kredileri biraz daha ayrıntılı incelemekte fayda 

görülmektedir. Aralık 2018 döneminde, toplam kredi tutarı 2.395 

milyar TL olup, söz konusu tutarın 1.439 milyar TL’si TP kredilerden, 

956 milyar TL’si YP kredilerden oluşmaktadır. Ticari ve kurumsal 

krediler 1.278 milyar TL (%53), KOBİ kredileri 612 milyar TL (%26) 

ve tüketici kredileri ve kredi kartları 504 milyar TL (%21) olarak 

gerçekleşmiştir. Kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında; inşaat 

sektörünün payı %8,70, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün 

payı %8,58, elektrik, gaz ve su kaynakları ürt. dağt. san. %7,50, tarım 

%4,03, araştırma danışmanlık reklam ve diğer faaliyetler %3,86, 

perakende ticaret ve kişisel ürünlerin %3,63, tekstil ve tekstil ürünleri 

san. %3,25, metal ana san. ve işlenmiş maden ürt. san.  %3,18, gıda, 

meşrubat ve tütün san. %2,82, otellerin payı %2,53’dür (BDDK, 

2018:10-11).  

Kredi riski açısından sektörel yoğunlaşma ile sorunlu krediler (takibe 

düşmüş kredilerin) oran ve dağılımına da bakmak gerekmektedir. 

Kredi kalitesinin ve kredi riskinin en iyi göstergelerinden biri de 

takibe dönüşüm oranıdır. Yukarıdaki Çizelge 4.17’ye göre takibe 

dönüşüm oranı ile sektörel kredi dağılımı arasında bir ilişki vardır.  

4.9.6. Sorunlu Krediler ve Sektörel Dağılımı 

Bankacılıkla ilgili kaynak ve düzenlemelerde bu yönde pek çok terime 

rastlanılmıştır. Örneğin, Karşılıklar Yönetmeliği’nde “donuk 

alacaklar, tahsili gecikmiş alacaklar, takipteki krediler, tahsil olunacak 
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alacaklar, tasfiye olunacak alacaklardan”55 bahsedilmektedir. Sonuçta 

bu terimlerin hepsi bir kredinin sorunlu hale geldiğini ve “banka ile 

borçlu arasındaki geri ödeme anlaşmasının önemli şekilde bozularak 

tahsilatın gecikmesi ve zarar olasılığının ortaya çıktığını” yani kredi 

riskini ifade etmektedir.  

Yukarıda da belirtildiği gibi aktif kalitesinin en önemli 

göstergelerinden biri takibe dönüşüm oranıdır. Bankaların 

kullandırdığı kredilerde geri dönmeyenlerin oranının artması, kredi 

riskinin de artması demektir. Bu da banka aktif kalitesini bozar ve 

kârlılığını da olumsuz etkiler. Zira bankaların temel faaliyeti kredi 

vermektir.  

Geri dönmeyen kredilerin hacminin artması, kredi hacmi üzerinde de 

olumsuz etki yapar. Yapılan bazı akademik çalışmalarda kredi 

hacmini etkileyen en önemli faktör olarak takibe dönüşüm oranı 

bulunmuştur. Bu çalışmalarda takibe dönüşüm oranı arttıkça kredi 

hacminin azaldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla takibe dönüşüm 

oranlarındaki artışın banka kârlılığını ve kredi hacmini azaltarak 
 

55 “Tasfiye Olunacak Alacaklar” 1997/10497 sayılı Karsılıklar Kararı’nda ilk kez 
kullanılan bir terim olup yine sorunlu kredileri ifade etmektedir. Donuk Alacak 
kavramı ise ilk kez 99/13761 Karsılıklar Kararı’nda yer almıştır. Ayrıca, 30.06.2001 
tarihli ve 24448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karşılıklar Yönetmeliğinin 
5/1.maddesinde de aynı tanıma yer verilmiştir (Selimler, 2015: 133-135). Halen 
geçerli olan 22.06.2016 tarihli 29750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kredilerin 
Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”, bankaların kredilerinin niteliklerine göre sınıflandırılmasını 
ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu 
Yönetmeliğin 5. Maddesine göre; 3., 4. ve 5. Gruptakiler veya borçlusunun temerrüt 
ettiği kabul edilen veya borçlunun temerrüdü dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi 
zarar karşılığı uygulamasına tabi olanlar 5. Madde de “donuk alacak” olarak kabul 
edilmiştir. 
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ekonomik büyümeyi ve istihdamı olumsuz etkilediği açıktır (Kuzu, 

2018:100-101). 

Türk bankacılık sektörüne, 1999-2018 döneminde, sorunlu krediler 

açısından bakıldığında; 1999 yılında, toplam kredi hacmi daralırken, 

kredi performansının kötüleşmeye devam ettiği görülmüştür. Karşılık 

öncesi tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı %7,2’den 

%10,7’ye, toplam aktiflere oranı ise %2,8’den %3,2’ye yükselmiştir. 

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı kamusal sermayeli ticaret 

bankalarında %5,6’dan %10’a, özel sermayeli bankalarda %2,4’ten 

%3,6’ya yükselmiştir. Bu oran Fon’daki bankalar için %163’tür 

(TBB,1999:37-38).  

2000 yılına gelindiğinde, takipteki kredilerin toplam kredilere oranının 

%11,5’e çıktığı görülmektedir. Takipteki alacaklar karşılığının toplam 

kredilere oranı ise %4,3’tür (TBB, 2000). 2001 yılında %16,6 olan 

(net) takipteki kredilerin toplam kredilere oranı 2002 yılında %6,6’ya 

gerilemiştir. Ancak %43,8 olan özel karşılıkların takipteki kredilere 

oranı %64,2’ye çıkmıştır (TBB,2002). (Net) Takipteki kredilerin 

toplam kredilere oranı 2003 yılında da gerilemeye devam etmiş ve 

%1,4 olmuştur. Diğer yandan, özel karşılıkların takipteki kredilere 

oranı %88,5’e çıkmıştır. (Net) Takipteki kredilerin toplam kredilere 

oranı ise 2004’te %0,7’ye, 2005’te ise %0,5’e gerilemiştir. Ama özel 

karşılıkların takipteki kredilere oranı %88,1’den %89,8’e yükselmiştir 

(TBB, 2004).  
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Toplam kredi stoku içinde takipteki kredilerin (karşılık sonrası) payı 

2001 yılında %16,6 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmesine karşın, 

2002-2007 döneminde düzenli şekilde gerileyerek, Aralık 2007 

itibariyle %0,4’e düşmüştür. Aynı dönem itibariyle karşılık öncesi 

takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı, %18,5’ten %3,5’e 

gerilemiştir. Karşılık sonrası takipteki kredilerin 2002-2007 

döneminde hızla gerilemesi ve düşük düzeylerde kalmasının başlıca 

nedenleri olarak, ekonomik istikrarın sağlanması, bankaların 

sermayelerinin artırılması, sorunlu bankaların TMSF’ye devri ve 

sorunlu kredilerinin tasfiyesi, İstanbul Yaklaşımı, kamusal gözetim ve 

denetimin etkinliğinin artması ve bankacılıkta risk yönetimi 

anlayışının öneminin artması, faaliyet ortamının iyileşmesi ve 

sektörde hızlı büyüme, banka dışı kurumların dış borçlanma 

imkânlarının artması ve kredi portföyünün çeşitlenmesi 

gösterilmektedir (TBB,2008:63,81).  

Çizelge 4.18’de görüldüğü gibi, 2008-2018 yılları arasında, brüt ve net 

takipli krediler ve karşılık oranları birbirine yakındır.  
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Çizelge 4. 18. Sorunlu Krediler ve Karşılıkların Dağılımı (2008-2018) 

 

  

Takipteki krediler 
(brüt) / toplam 
krediler ve alacaklar 
(%) 

Takipteki krediler 
(net) / toplam 
krediler ve alacaklar 
(%) 

Özel karşılıklar 
/ takipteki 
krediler (%) 

2008 3,6 0,7 81,4 

2009 5,4 0,8 84,5 

2010 3,7 0,6 84,6 

2011 2,7 0,5 80,4 

2012 2,8 0,7 75,2 

2013 2,7 0,6 77,4 

2014 2,7 0,7 75 

2015 3 0,7 76,1 

2016 3,2 0,7 78,3 

2017 2,9 0,6 79,8 

2018 3,9   68,3 

Kaynak: TBB, BDDK   
 

Takipteki kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında, yukarıdaki 

bölüm 4.9.5’teki çizelgeden de görüldüğü gibi 2007-2018 döneminde 

toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörünün krediler içindeki 

yoğunlaşmalarına paralel olarak tasfiye edilecek alacaklar içindeki 

payı da yüksektir. Toptan ve perakende ticaret sektöründe tasfiye 

edilecek alacakların payı bu dönemde kredi payından yüksek iken 

inşaat sektöründe özellikle 2013 yılından itibaren kredi payından 

yüksek olduğu dikkati çekmektedir.  

Aralık 2018 dönemi itibariyle takipteki kredilerin (brüt) tutarı 64 

Milyar TL’den 97 milyar TL’na, kredilerin takibe dönüşüm oranı ise  

%2,96’dan %3,88’e çıkmıştır (BDDK, 2018:14). Aralık 2017 

döneminde sektörel krediler içerisinde takibe dönüşüm oranları; 
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toptan ticaret ve komisyonculukta %4,36, inşaat sektöründe %3,46, 

elektrik, gaz ve su kaynakları ürt. dağt. san. %0,45, perakende ticaret 

ve kişisel ürünlerin %3,80, tarım %2,80, araştırma danışmanlık reklam 

ve diğer faaliyetler %0,95, tekstil ve tekstil ürünleri san. %3,31, metal 

ana san. ve işlenmiş maden ürt. san.  %3,17, gıda, meşrubat ve tütün 

san. %3,33, oteller %2,44 iken (BDDK,2017:15). 2018 döneminde 

sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranı şöyle 

gerçekleşmiştir: inşaat %5,47, toptan ticaret ve komisyonculuk 

sektörünün payı %5,63, elektrik, gaz ve su kaynakları ürt. dağt. san. 

%3,40, tarım %3,76, araştırma danışmanlık reklam ve diğer faaliyetler 

%1,67, perakende ticaret ve kişisel ürünlerin %5,23, tekstil ve tekstil 

ürünleri san. %3,82, metal ana san. ve işlenmiş maden ürt. san.  

%3,75, gıda, meşrubat ve tütün san. %5,67, otellerin payı %4,33’dür 

(BDDK, 2018:15).  

TBB (2016a:1;2019b:84)’ne göre, Türkiye’de aktif kalitesi ve kredi 

riski makul seviyededir. Behr ve diğerlerinin (2007:22) de belirttiği ve 

aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi takipli kredilerin oranı ile 

sermaye rasyosu arasında yüksek bağlantı vardır. Yani yüksek takipli 

krediler oranı yüksek sermaye oranı ile beraber gitmektedir. 
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Şekil 4. 4. Takipli Krediler ve Özkaynak Oranı 

 

Ayrıca TBB’nin (2016a) yayımladığı “Seçilmiş Göstergelerle 

Türkiye’de Bankacılık Sektörü ve Uluslararası Karşılaştırması Bilgi 

Notu”ndan alınmış, seçilmiş bazı gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerle Türkiye’yi sermaye yeterlilik rasyosu ve takibe dönüşüm 

oranı açısından karşılaştırma imkânı veren bir çizelge eklenmiştir.  
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Çizelge 4. 19. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Risk Göstergesi 
 

% 

Sermaye 
yeterlilik rasyosu 

Takipteki 
alacaklar/toplam 
krediler 

Son veri 
dönemi 

    
Gelişmekte olan 
ülkeler  

  

Arjantin  14,6 1,8 Eyl.15 

Brezilya  15,5 3,1 Eyl.15 

Çin  13 1,5 Haz.15 

Macaristan  17,2 13,6 Eyl.15 

Hindistan  12,9 4,8 Eyl.15 

Endonezya  20,2 2,6 Eyl.15 

Malezya  15,5 1,6 Haz.15 

Rusya  13 7,4 Eyl.15 

Güney Afrika  14,2 3,1 Kas.15 

    Gelişmiş ülkeler    

Kanada  14 0,5 Eyl.15 

Almanya  18,1 ...  Eyl.15 

İtalya  14,5 18 Haz.15 

Japonya  13,6 1,6 Oca.15 

Kore  14,2 0,6 Haz.14 

İngiltere  17,3 1,8 Ara.14 

ABD  14,2 1,5 Eyl.15 

Türkiye  14,6 2,8 Eyl.15 
Kaynak: TBB 

 

Buna göre, Türkiye bankacılık sektöründe takipteki alacakların toplam 

kredilere oranı Eylül 2015 itibariyle %2,8 seviyesinde iken örneğin 

gelişmiş bir ülke olan İtalya’da Haziran 2015 itibariyle %18, 

gelişmekte olan ülke kategorisindeki Macaristan’da %13,6, Rusya’da 

ise %7,4’dür. 2017 itibariyle aynı oranı gelişmiş ülkelerde %4,5, 

gelişmekte olan ülkelerde %5,7, Türkiye’de ise %2,96 seviyesindedir 

(TBB, 2019b:84). 
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Takipteki kredilerin artması sonucunda kredilerin ve yatırımların 

azalacağı söylenebilir. Dolayısıyla, sorunlu kredi miktarındaki artış, 

yatırımları hem doğrudan hem de özel sektöre sağlanan kredilerle 

dolaylı olarak azaltıcı yönde etki etmektedir. Buradan, Türk 

bankacılık sektöründe takipteki kredi oranlarının artmasının ülke 

ekonomisini olumsuz etkileyeceği açıktır (Koyuncu ve Saka, 

2011:123).  

Kredi genişlemeleri, sektörel yoğunlaşmalar ve sorunlu krediler kadar 

krediler için ayrılan karşılıklar da bir göstergedir. Yüksek karşılık 

ayrılması risklilik göstergesidir ve aynı zamanda yüksek oranda 

karşılık ayrılması kârı azaltır (Behr ve diğerleri,2007:17). Bu nedenle 

aşağıdaki bölümde kredi karşılıkları incelenmekte ve ilgili 

düzenlemelerden bahsedilmektedir.  

4.9.7. Kredi Karşılıkları   

Bilindiği gibi kredi zararları için karşılık ayrılması, kredi riski 

yönetiminin önemli bir parçasıdır. Ama bu durum banka sermayesini 

ve kârını etkilemektedir.   

Aşağıda yer alan “Sorunlu Krediler ve Karşılıkların Dağılımı” başlıklı 

Çizelge 4.20.’de de görüldüğü gibi 2001 yılında özel karşılıkların 

takipteki kredilere oranı %43,8 iken takipteki kredilerde görülen artışa 

paralel olarak giderek yükseldiği görülmektedir. 2000-2001 krizlerini 

müteakip karşılık oranı 2002’de %64.2’ye, 2003 yılında %88,5’e 

çıkmıştır. 2003-2007 döneminde özel karşılıkların oranı, görüldüğü 

gibi  %88-90 gibi yüksek seviyelerde kalmıştır. 2014 yılında %75’e 
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düşen özel karşılık oranının bu yıldan sonra tekrar yükselmeye 

başladığı ve 2017 yılında %79,8, 2018 yılında ise %69,3 oranında özel 

karşılık ayrıldığı görülmektedir. Ama Aralık 2018 itibariyle 

yapılandırılan alacakların miktarı bir önceki yıla göre %38 oranında 

artarak 108 milyar TL olduğunu (TBB,2019a:I-21) ve BDDK Eylül 

2019'da bankalardan 46 milyar liralık kredinin yıl sonuna kadar 

“tahsili gecikmiş alacaklar(TGA)” olarak sınıflandırılmasını istediğini 

de ayrıca belirtmek gerekmektedir. Ayrıca Ocak 2018 itibariyle 

bankaların, 22.06.2016 tarihli 29750 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan ve “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak 

Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

doğrultusunda “beklenen zarar karşılıklarına” göre karşılık ayırmak 

zorunda olduklarını da eklemek gerekmektedir.  
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Çizelge 4. 20. Sorunlu Kredilerin ve Karşılıkların Dağılımı 
 

  

Takipteki 
krediler(brüt) / 
toplam krediler(%) 

Takipteki 
krediler(net) / toplam 
krediler(%) 

Özel karşılıklar / 
takipteki 
krediler(%) 

1999 10,7*     

2000 11,5     

2001 35,3** 16,6 43,8 

2002 21,2 6,6 64,2 

2003 11,5 1,4 88,5 

2004 6 0,7 88,1 

2005 4,7 0,5 89,8 

2006 3,8 0,3 90,8 

2007 3,5 0,4 88,4 

  

Takipteki krediler 
(brüt) / toplam 

krediler ve 
alacaklar (%) 

Takipteki krediler 
(net) / Toplam 

krediler ve alacaklar 
(%) 

Özel karşılıklar / 
takipteki krediler 

(%) 

2008 3,6 0,7 81,4 

2009 5,4 0,8 84,5 

2010 3,7 0,6 84,6 

2011 2,7 0,5 80,4 

2012 2,8 0,7 75,2 

2013 2,7 0,6 77,4 

2014 2,7 0,7 75 

2015 3 0,7 76,1 

2016 3,2 0,7 78,3 

2017 2,9 0,6 79,8 

2018 3,9   68,3 

Kaynak: TBB, BDDK 

*TBB kaynaklarından derlenen söz konusu oran bazı BDDK 
kaynaklarında %11,1 olarak verilmektedir.  
** Söz konusu oran TBB kümülatif bilançodan derlenmiştir. Ama bazı 
BDDK kaynaklarında bu oranın %28,6 olduğu belirtilmektedir. 
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Bu durum Behr ve diğerlerinin (2007:18) ifade ettiği gibi hem sorunlu 

kredilerin yükseldiğini hem de kârlılığın azaldığının bir göstergesidir. 

Ama onlara göre, bu oran ne tam bir risk göstergesi ne de yakın bir 

risk göstergesi olamaz. Ayrıca, yoğunlaşan bankaların 

çeşitlendirenlere göre daha az kredi karşılığı ayırdıklarını ve 

dolayısıyla kârlılıklarının da yüksek olduğunu belirtmektedirler. Oysa 

Türkiye bankacılık sektöründe tam tersi yaşanmaktadır. Aşağıdaki 

grafikte de görüldüğü gibi yoğunlaşmanın yüksek olduğu dönemde 

yüksek karşılık ayrıldığı görülmektedir. 
 

 

 
Şekil 4. 5. Sektörel Kredi Yoğunlaşması ve Karşılık Oranları 

 

1999-2018 döneminde ayrılan karşılıklar incelendikten sonra bir alt 

başlık olarak gerçekleşen zarar yaklaşımına göre yapılan kredi karşılık 

düzenlemeleri ve yeni bir yaklaşım olan “beklenen zarar 

yaklaşımından” da bahsetmek gerekirdi. Ancak “Kredi Karşılıklarına 
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İlişkin Düzenlemeler” başlıklı bilgi notunun EK-4’te ve “Kredilerde 

Yasal Sınırlamalar” başlıklı bilgi notunun EK-5’te sunulması daha 

uygun görülmektedir. 
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5. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİNDE 

SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA VE KREDİ RİSKİ İLİŞKİSİ İÇİN 
AMPİRİK ANALİZ 

Bu bölümde önce analizde kullanılan model kurma yöntemine ve 

modelde kullanılan değişkenlere ilişkin iktisadi yazından örnekler, 

ardından yönteme ilişkin bilgiler verilecektir. Sonraki alt bölümde, 

kullanılan yoğunlaşma endeksi ve nasıl oluşturulduğu anlatılacaktır. 

Değişkenler ve veri setinin tanıtılmasından sonra elde edilen modeller 

ve ampirik bulgular rapor edilecektir. 

5.1. Seçilmiş Yönteme İlişkin İktisadi Yazın 

Daha önce üçüncü bölümde de belirtildiği gibi, sektörel kredi 

yoğunlaşması ile ilgili olarak karşılaşılan ilk sorun sektörel 

yoğunlaşmanın ölçümü sorunudur. Yapılan yazın taramasında 

görülmüştür ki bu konuda en etkili ve en çok kullanılan yöntem 

Herfindhl- Hirschman Endeksi (HHI)’dir (Demsetz ve Strahan,1997; 

Acharya ve diğerleri,2002; Hayden ve diğerleri,2006; Behr ve 

diğerleri,2007; Düllmann ve Masschelein,2007:10; Bebczuk ve 

Galindo,2008; Tabak ve diğerleri,2011; Holub,2015). HHI, aynı 

zamanda, BDDK’nın (2016a:2) 56  önerdiği yoğunlaşma 

endekslerinden biridir. 

 
56 “Yoğunlaşma Riski Yönetimi İçin Kullanılan Örnek Göstergeler; 
- Bilanço büyüklüğü, özkaynaklar, net kâr gibi bir ölçüm standardına bağlı olan 
göstergeler: Belli sayıdaki alacağın toplam büyüklüğü (örneğin; en büyük on 
alacak), Birbiriyle bağlantılı belli sayıdaki büyük alacakların toplam büyüklüğü, 
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Chen ve diğerleri (2013a) geleneksel HHI’den bir adım daha ileri 

giderek “riske duyarlı Herfindhl-Hirschman Endeksi” ile kredi 

portföyünün sektörel yoğunlaşmasını her bir sektörü betalarına göre 

ağırlıklandırarak ölçmeyi denemişlerdir. Çalışmalarında 2007-2011 

dönemi 16 Çin ticari banka panel verileri kullanarak sektörel 

yoğunlaşmanın etkilerini araştırmışlar ve bulgularını daha geleneksel 

HHI yoğunlaşma ölçümü ile karşılaştırmışlardır. Onlara göre, sektörel 

yoğunlaşma yüksek riskle ilgili ve bu yeni ölçüm metodu sektörlerin 

sistemik riskine ilişkin değişiklikleri yakalamakta iyi performans 

göstermektedir. Ancak burada Chen ve diğerlerinin (2013a:1236; 

2013b:1739) önerdiği riske uyarlanmış endeks, her sektörün maruz 

kaldığı sistemik risk Türkiye koşullarında hesaplanamadığından 57 

Türkiye bankacılık sektörüne uygulanamamıştır. Farklı bir yöntem 

uygulanmış olsa da söz konusu çalışmanın bu bölümde yapılan 

ekonometrik analize ilham vererek ve kullanılan değişkenleriyle yol 

göstererek temel alındığı söylenebilir. 

 
Önemli sektörel/coğrafi yoğunlaşmaların büyüklüğü, Belli bir finansal ürüne ait 
alacak tutarı.  
- Herfindahl Hirschmann indeksi (HHI), Simpson eşitlik indeksi, Shannon-Wiener 
indeksi, Berger-Parker indeksi, Pielou eşitlik indeksi, Moody's'in çeşitlendirme 
skoru vb. gibi çeşitlendirme skorları,  
-Yoğunlaşma eğrileri,  
-Gini katsayıları,  
- Portföy korelasyonları ve  
- Varyans/Kovaryans” (BDDK,2016a:25).  
 
57 Her bir sektörün sistemik riskini yansıtan beta, piyasa getirisi ile sektör getirisi 
kovaryansının piyasa getirisinin varyansına bölünmesiyle bulunmaktadır. Sözkonusu 
betanın sektör paylarının karesi ile çarpılmasıyle elde edilen yekundur. 
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Benzer yönde, Tunay’ın (2015) panel veri analizi ile “kredi 

portföylerinde yoğunlaşma ve risk ilişkisini” incelediği ve “sektörel 

yoğunlaşmanın kredi riskini artırdığını gösteren çalışması da Chen ve 

diğerlerinin (2013a, 2013b) çalışmalarını temel almıştır. Tunay’ın 

(2015) çalışması ile Çamoğlu ve Akıncı’nın (2012) “1999-2010 

dönemi Türkiye’de banka kredilerinin gelişimini zaman serisi yöntemi 

ile analiz ettiği” çalışmanın ortak özelliği “yoğunlaşma ve risk 

ilişkisi”ne odaklanmış olmaları ve inceleme dönemlerinin kısalığıdır. 

Türkmen ve Yiğit’in (2012) Türk bankacılık sektörüne yönelik 

çalışması da 2007-2011 dönemini ele almasıyla göreli olarak kısadır 

ve sektörel çeşitlendirme ile banka performansını inceler.  

Üçüncü bölümde daha ayrıntılı bahsedilen iktisadi yazından 

örneklerde görüldüğü gibi, sektörel yoğunlaşma endeksi ve 

bankacılığa özgü değişkenlere makroekonomik değişkenler de 

eklenmektedir. Burada, kullanılan makroekonomik değişkenler 

açısından özellikle Castro (2012) ve Nkusu (2011) örnek alınmıştır.  

Castro (2012) Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya ve İtalya’dan 

verilerle panel veri analizi yaptığı çalışmasında, ödenmeyen kredileri 

bağımlı değişken, işsizlik oranı, büyüme hızı, faiz oranı (ki kredi 

riskini pozitif olarak etkilemesi beklenmekte), kredi büyümesi, kamu 

borçları, reel faiz oranı ve enflasyonu (“etkisi net değil”) bağımsız 

değişken olarak almış ve finansal kriz dönemi için bir kukla değişken 

kullanmıştır.  
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Nkusu’nun (2011:7) bağımsız değişkenler seti pek çok 

makroekonomik ve finansal değişkenleri içermektedir. Genel 

makroekonomik performansın göstergesi olarak, büyüme hızı ve 

işsizlik oranı kullanmıştır. Enflasyon, faiz oranı, ev satışlarındaki 

değişiklikler, borsa endeksi de kredi kalitesini etkileyen 

makroekonomik ve finansal çevreyi gösteren ek göstergeler olarak 

dâhil edilmiştir. Bir diğer önemli değişken, bankanın risk yüklenme 

davranışını yansıtan özel sektör borcunun vekil değişkeni olarak 

kullanılan, özel sektöre kullandırılan kredilerin GSYİH’ya oranıdır.  

Daha önce de ifade edildiği gibi Castro (2012:4) “kredi riskinin 

sistemik ve sistemik olmayan” diye ikiye ayrılarak incelendiğini 

belirtmektedir. Bu yönde, değişkenler sistemik ve sistemik olmayan 

şeklinde seçilmiştir. Seçilen sistemik diğer bir deyişle makroekonomik 

değişkenler şunlardır: büyüme hızı, işsizlik oranı, faiz oranı, reel döviz 

kuru ve finansal krizleri dikkate alan kukla değişken.    

Bu çalışmalardan farklı olarak burada, 2007-2018 dönemi Türk 

bankacılık sektörü kredilerinde sektörel yoğunlaşma ve kredi riski 

ilişkisini analiz etmek için bir zaman serisi analizi olan ARDL 

yöntemi kullanılarak uzun dönem ilişkisine odaklanılmıştır. Bu 

seçimde aşağıda Şekil 5.1.’de görülen “Zaman Serileri Analizi Yol 

Haritası” izlenmiştir (Mert ve Çağlar,2019:1). Çalışmada 

değişkenlerin farklı düzeylerde durağan olduğu belirlenmiş ve bu 

nedenle yöntem olarak ARDL yöntemi seçilmiştir. Bu yönde, sektörel 

kredi yoğunlaşması ve kredi riski ilişkisini ARDL yöntemi ile analiz 
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etmeye çalışan, başka bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Yöntem ve 

ilgili yazından örnekler, aşağıda bölüm 5.2.’de incelenmektedir. 

 

Şekil 5. 1. Zaman Serileri Analizi Yol Haritası 
 

5.2. ARDL Yöntemi Hakkında Bilgi 

Zaman serisi verilerine dayalı ekonometrik modellerde serilerin 

zaman serisi özelliklerinin bilinmesi ve bu özelliklerin dikkate 

alınması gerekmektedir. İktisadi zaman serilerinin, değişkenler 

arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkiler elde edilebilmesi, etkin 

ve tutarlı tahminler için durağan olması gerektiği belirtilmektedir 

(Tarı, 2005: 380). Zaman serilerinin ortalaması, varyansı ve 

kovaryansı zamana bağlı olarak değişmemekle birlikte serinin 

dağılımı da zaman içinde değişmiyorsa zaman serisi güçlü durağan 

olarak ifade edilmektedir (Kara ve Özdemir, 2016: 35) .  
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Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelendiği, Engle-

Granger (1987), Johansen ve Juselius (1990), Phillips ve Hansen 

(1990) gibi klasik eş bütünleşme testleri de değişkenlerin aynı 

dereceden bütünleşik olmasını gerektirmektedir. Örneğin, Engle-

Granger yönteminde aynı dereceden entegre serilerden elde edilen En 

Küçük Kareler (EKK) yöntemi tahmin denkleminin kalıntıları 

üzerinden eş bütünleşme ilişkisi sınanırken Johansen yaklaşımında 

aynı dereceden entegre seriler arasındaki vektörel eş bütünleşme 

ilişkisi sınanmaktadır. Oysa Pesaran ve diğerleri (1996), Pesaran ve 

Shin (1998), Pesaran ve diğerleri (2001) analiz edilen zaman serileri 

aynı dereceden entegre olmamaları, I(0) ve I(1) olmaları durumunda 

da sağlam sonuçlar veren otoregresif dağıtılmış gecikme (Auto-

Regresive Distributed Lag-ARDL) ve ya sınır eş bütünleşme testi 

tekniği olarak tanımlanan eş bütünleşme yaklaşımını geliştirmişler ve 

önermişlerdir. Bu yaklaşım Narayan (2005:1987-1990) tarafından 

oluşturulan küçük örneklem kritik değerleri ile küçük örneklemli 

tahmin yöntemine de uygulanabilmekte ve değişkenler I(0) ve I(1) 

veya her ikisinin karışımı gibi farklı durağanlık seviyelerinde de olsa 

uzun dönemli analize imkân vermektedir (Pesaran ve Shin,1998:23; 

Pesaran ve diğerleri,2001:290). Gözlem sayısının az olduğu 

durumlarda Engle-Granger ve Johansen eş bütünleşme testlerine göre 

daha güvenilir sonuçlar vermektedir (Narayan ve Narayan,2005:429; 

Narayan ve Smyth, 2006:338). Ayrıca yanlış ya da yapay regresyonun 

nedeninin birim kök değil de kayıp değişkenin veya gecikmeli 

değerlerin (missing variable or missing lag values) olduğu ve ARDL 

yönteminin gecikmiş değerleri dikkate alarak yapay ya da yanlış 
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regresyon (spurious regression) olasılığını azalttığı ileri sürülmektedir. 

Bu nedenle, ARDL yöntemi geniş dinamik yapısıyla yanlış regresyon 

olasılığına da bir çözüm sunmaktadır (Ghouse ve diğerleri,2018).  

Bu yöntemde birim kök testi uygulanması gerekmese de değişkenlerin 

I(2) olmaları ihtimaline karşı,  yanlış uygulama, tahmin ve yorumdan 

kaçınmak amacıyla yine de birim kök testi yapılması önerilmektedir 

(Nkoro ve Uko,2016:64,69). Çünkü eğer değişkenler I(2) düzey 

durağansa ARDL yöntemi uygulanamamaktadır (aktaran Esen ve 

diğerleri, 2012:256-257; Mert ve Çağlar,2019:284).  

ARDL yöntemi, hem bağımlı değişkenin hem de bağımsız 

değişkenlerin gecikmeli değerlerinin bağımsız değişken (regressor) 

olarak kullanıldığı standart en küçük kareler (EKK) regresyon 

yöntemine dayanmaktadır (Özdamar,2015:84; Nkoro ve 

Uko,2016:86).  

Buna göre, 𝑦𝑡 bağımlı değişken , 𝑥𝑗,𝑡j=1,2,….,k bağımsız değişkenler 

olmak üzere ARDL(p, 𝑞1, 𝑞2,., 𝑞𝑘) modeli aşağıdaki gibidir.  

𝑦𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑡 + ∑ 𝜑𝑖𝑝𝑖=1 𝑦𝑡−𝑖 + ∑ ∑ 𝛽𝑗𝑙𝑗𝑞𝑗𝑙𝑗=0𝑘𝑗=1 𝑥𝑗,𝑡−𝑙𝑗 + 𝜀𝑡   
 (Eşitlik 5.1.) 

Burada 𝛼0 sabit terimi, 𝛼1  doğrusal trend katsayısı, 𝜑𝑖  bağımlı 

değişkenin gecikmeli değerlerinin katsayılarını (i=1,……,p), 𝛽𝑗𝑙𝑗  k 

bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinin katsayılarını, 𝜀𝑡  ise hata 

terimini göstermektedir. Verilere uygun ARDL gecikme sayılarının ne 
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olacağına Akaike Bilgi kriteri (AIC), Schwarz kriteri (SC), Hannan 

Quinn (HQ) kriteri ya da düzeltilmiş 𝑅2  değerleri yardımıyla karar 

verilebilmektedir. Ayrıca söz konusu bilgi kriterleri ya da belirtme 

katsayısının gösterdiği modelde serisel korelasyon, değişen varyans, 

spesifikasyon ya da normallik sorunlarının olmamasına, parametre 

tahminlerinin istikrarlı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir (Mert 

ve Çağlar,2019:280). 

ARDL sınır testi yaklaşımı, temel olarak üç aşamadan oluşmaktadır. 

Birinci aşamada, analize dâhil edilen değişkenler arasında uzun 

dönem ilişkisinin olup olmadığı test edilmektedir. Söz konusu 

değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığı halinde, takip 

eden aşamalarda ise sırasıyla koşullu hata düzeltme modeli ile uzun 

dönem, hata düzeltme modeli (ECM) ile ise kısa dönem ilişkiler 

incelenmektedir.  

İlk aşamada, Pesaran ve diğerleri(2001) ARDL denklemindeki 𝛼0 +𝛼1𝑡  terimlere birtakım kısıtlar vererek ya da bu terimleri kullanmadan 

5 farklı koşullu [sabitsiz ve trendsiz model (Case 1, noconstant, no 

trend), kısıtlı sabitli ve trendsiz model (Case 2, restricted constant and 

no trend), sabitli ve trendsiz model (Case 3, unrestricted constant and 

no trend), sabitli ve kısıtlı trendli model (Case 4, unrestricted constant 

and restricted trend), sabitli ve trendli model (Case 5, unrestricted 

constant and unrestricted trend) ] hata düzeltme modeli önermiş ve 

değişkenler arasındaki eş bütünleşme ilişkisi sınır testi yaklaşımıyla 

bu modeller üzerinden sınanmıştır (aktaran Mert ve Çağlar:280). Bu 
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hata modellerinin hangisi üzerinden ARDL modeli kurulacağına 

ilişkin kararda, en az kısıtlı olan yani hem sabit hem de trend içeren 

modelle başlanmasını önerenler olduğu gibi (Nkoro ve Uko, 2016:74), 

değişkenlerin birim kök testinin sonucuna göre, örneğin değişkenler 

trend özelliği sergiliyorsa trendli modelle başlanması gerektiğini 

önerenler (Özdamar, 2015:87) de vardır. Ama uygulamalarda 

genellikle sabitli ve trendsiz (Case 3) model ile sabitli ve trendli 

model (Case 5) üzerinden eş bütünleşme ilişkisi araştırılsa da diğer 

modellerin de kullanıldığı vurgulanmaktadır (Mert ve Çağlar, 

2019:284). Bu çalışmada pek çok model sınanmış ama sabitli ve 

trendsiz model (Case 3, unrestricted constant and no trend) üzerinden 

oluşturulan modeller kullanılmıştır (çünkü o modeller F testlerini ve 

diğer tüm tanı testlerini geçmiştir) 58.  

Sabitli ve trendsiz hata düzeltme modeli (Case 3, unrestricted constant 

and no trend) aşağıdaki gibidir: 

∆𝑦𝑡 =  𝑎0 + 𝑏0𝑦𝑡−1 + ∑ 𝑏𝑗𝑥𝑗,𝑡−1𝑘𝑗=1    +  ∑ 𝑐0,𝑖𝑝−1𝑖=1 ∆𝑦𝑡−𝑖 + ∑ ∑ 𝑐𝑗,𝑙𝑗𝑞𝑗−1𝑙𝑗=1𝑘𝑗=1 ∆𝑥𝑗,𝑡−𝑙𝑗 + ∑ 𝑑𝑗𝑘𝑗=1 ∆𝑥𝑗,𝑡 + 𝜀𝑡    

     (Eşitlik 5.2.) 

Bu modelden elde edilen hata düzeltme denklemi ise şu şekildedir: 

 

 
58  Diğer koşullu hata düzeltme modelleri için Mert ve Çağlar’a(2019:280-281) 
bakılabilir. 
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 𝐸𝐶𝑡  =  𝑦𝑡 − ∑ 𝑏𝑗𝑏0 𝑥𝑗,𝑡𝑘𝑗=1        

 (Eşitlik 5.3.) 

Değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığını araştırmak 

için 𝐻0: 𝑏0 =  𝑏𝑗 =  0,   ∀𝑗  (eşbütünleşme yoktur) hipotezi F testi 

ile sınanmaktadır. Ancak temel hipotezi sınamak amacıyla kullanılan 

standart F testi, birkaç durum için standart olmayan bir dağılıma 

sahiptir. Narayan ve Narayan (2005:431) çalışmasında bu durumları 

(i) ARDL modelinde yer alan değişkenlerin I(0) veya I(1) olup 

olmaması, (ii) değişken sayısı ve (iii) ARDL modelinin sabit terim 

ve/veya trend içerip içermemesi olarak ifade etmektedir. Dolayısıyla 

test istatistiği ile karşılaştırılması gereken kritik değerler Pesaran ve 

diğerleri (2001) tarafından çizelge halinde sunulmuştur 59. Hesaplanan 

F değeri üst sınır kritik değeri I(1)’den büyükse “eş bütünleşme 

yoktur” hipotezi reddedilecek ve değişkenler arasında bir eş 

bütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna varılabilecektir. Ancak, 

ayrıca, kısıtsız modeller için (Case 1, 3 ve 5) hesaplanan t-sınır testi 

değerlerine de bakmak gerektiği, t-sınır testi ile hata düzeltme 

katsayısının istatistiksel olarak anlamlılığının test edildiği ifade 

edilmektedir (Mert ve Çağlar, 2019:280-283).  

 
59 Pesaran ve diğerleri (2001) tüm değişkenlerin düzeyde durağan varsayıldığı ve alt 
sınır olarak kabul edilen kritik değerler I(0) ile tüm serilerin birinci farkta durağan 
varsayıldığı ve üst sınır olarak kabul edilen kritik değerleri I(1), çeşitli yanılma 
düzeyleri için gözlem sayısının asimptotik olarak sonsuza giderken üretmişlerdir 
(Mert ve Çağlar,2019:282). 
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ARDL modeli hakkında verilen bilgilerden sonra aşağıda bölüm 

5.3.’de analizde kullanılan Herfindhl-Hirschman Endeksi hakkında 

bilgi verilerek endeksin nasıl oluşturulduğu anlatılmaktadır.  

5.3. Herfindhl-Hirschman Endeksi ve Oluşturulması 

Yoğunlaşma endeksi olarak iktisadi yazında sıklıkla kullanılan 

Herfindhl-Hirschman Endeksi seçilmiştir (Demsetz ve Strahan,1997; 

Acharya ve diğerleri, 2002; Hayden ve diğerleri, 2006; Behr ve 

diğerleri, 2007; Düllmann ve Masschelein, 2007:10; Bebczuk ve 

Galindo, 2008; Tabak ve diğerleri, 2011; Holub, 2015). Bu endeks 

hesaplanması ve yorumlanması kolay bir yoğunlaşma endeksidir ve 

diğer yoğunlaşma endekslerine de baz (benchmark) teşkil 

edebilmektedir. Aynı zamanda endeks yoğunlaşmadaki yükselmeyi 

(Düllmann ve Masschelein, 2007:10) ve uzun dönem eğilimleri 

(Holub ve diğerleri, 2015: 137) de yansıtmaktadır. Endeks her sektöre 

açılan kredi payının karesi alınarak toplanmasıyla bulunmuştur 

(Bikker ve Haaf, 2002:7) ve sektör payları yüzde alınarak 

hesaplanabildiği gibi ondalık alınarak da hesaplanabilmektedir 

(Coşkun ve diğerleri, 2012:84) 

Herfindhl-Hirschman Endeksi =  ∑ 𝑥2𝑛𝑖=1       

 (Eşitlik 5.4.) 

BDDK web sitesinden derlenen sektörel kredi dağılımı listesindeki 35 

ana sektör endekse dahil edilmiştir. Sözkonusu sektörlerin listesi EK-

6’da sunulmuştur. Modelde kullanılan HHI değişkeninin grafiği de 
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Şekil 5.2.’de gösterilmektedir. Burada sektör payları ondalık olarak 

alınmıştır.  

Şekilde görüldüğü gibi, 2010 ilk çeyrek, 2011 2. ve 3. çeyrek ile 2013 

4. çeyrek de yoğunlaşma oranları oldukça yükselmiştir. 2017 yılı 4. 

Çeyreğinden sonra yoğunlaşma oranının düşme eğilimine girdiği 

görülmektedir. Dördüncü bölümde yer alan Çizelge 4.11.’de 

görüldüğü üzere, bu dönemde sektördeki kredilerin yarısından çoğu 

ilk 5 banka, %80 ve üzerinde bir oranı ise ilk 10 banka tarafından 

kullandırılmaktadır. İlk 10 banka için hesaplanan HHI değerlerine 

göre, kredi piyasası rekabetçi bir görünümdedir (Coşkun ve diğerleri, 

2012:86). Ama bu sektörel kredi yoğunlaşmasının nedeni büyük 

oranda ilk 10 bankanın tercihi olmasıdır. Bu da Liu’nun (2014:1) 

“sürü davranışı” (herding behaviour) kavramını akla getirmektedir.  

 

Şekil 5. 2. 2007-2018 Dönemi Türk Bankacılık Sektörü Yoğunlaşma Endeksi 
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5.4. Değişkenler ve Veri Seti 

Modellerde kullanılan değişkenler banka temelli değişkenler(spesifik-

idiosyncratic) ve makroekonomik(sistemik-systematic) değişkenler 

olmak üzere 2 gruba ayrılabilir. Ayrıca, bağımsız değişken olarak 

kullanılan yoğunlaşma endeksi de hem banka temelli kredi 

portföyünün yapısını hem de makroekonomik çevreyi yansıtmaktadır.  

Zaten genel olarak kredi modelleri de bankaların kredi portföylerinin 

kalitesi ile makroekonomik koşullar arasında bağlantı kuran 

modellerdir (Kattai,2010:31-32). 

Risk modelinin bağımlı değişkeni burada “kredi riski” olarak 

tanımlanan takipteki krediler diğer bir deyişle ödenmeyen kredilerdir. 

Pek çok çalışmada ödenmeyen krediler (nonperforming loans) kredi 

riskinin vekil değişkeni olarak alınmıştır (Chen ve diğerleri, 2013a ve 

2013b; Tunay, 2015:134-135, Behr ve diğerleri, 2007:21; Castro, 

2012:8; Jiménez ve Saurina, 2003:2195; Mileris, 2012:497). Ancak 

burada söz konusu ham verinin logaritması alınarak dönüştürülmüştür. 

Kârlılık modelinin bağımlı değişkeni özkaynak kârlılığı oranıdır 

(Return on Equity- ROE). Bankaların kârlılığı özkaynak kârlılığı 

(ROE), aktif kârlılığı (Return on Assets-ROA) ve net faiz marjı (faiz 

gelirleri-faiz giderleri) gibi birden fazla değişkenle ölçülebilmektedir. 

İktisadi yazında, kârlılığın ölçümünde sıklıkla aktif kârlılığı (Return 

on Assets- ROA) ve özkaynak kârlılığının (ROE) kullanıldığı 

görülmektedir (Morgan ve Samolyk, 2003; Chen ve diğerleri, 2013b; 
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Pan ve Pan,2014; Albulescu, 2015; Alper ve Anbar, 2011; Türkmen 

ve Yiğit, 2012; Aydın, 2019).  

Bankacılığa özgü bağımsız değişkenler olarak; risk modelinde aktif 

kalitesinin en iyi göstergelerinden biri olan takipli krediler/toplam 

krediler oranı kullanılmıştır. Kârlılık modelinde ise, eşanlılık 

sorunlarına (simultaneity bias) yol açmamak için, onun yerine toplam 

krediler/toplam aktifler oranı tercih edilmiştir. Likidite kalitesini 

gösteren kredi/mevduat oranı ve özkaynak kalitesinin göstergesi olan 

toplam özkaynaklar/toplam aktifler oranı da bankacılığa özgü diğer 

bağımsız değişkenlerdir.  

Daha önce de belirtildiği gibi, “makroekonomik çevre” de kredi 

riskini etkilemektedir. Makroekonomik göstergelerin çokluğuna 

rağmen ARDL yöntemine ilişkin kısıtlar nedeniyle, burada yalnızca 

makroekonomik çevreyi en iyi yansıttığına inanılan değişkenler 

seçilmiştir. Bunlar; büyüme oranı, işsizlik oranı, ağırlıklandırılmış 

ticari TL kredi faiz oranı ve reel kur endeksidir. Kârlılık modelinde de 

aynı değişkenler kullanılmıştır.   

Büyüme oranı ve işsizlik oranı genel makroekonomik performansın 

göstergesi olarak seçilmiştir (Nkusu,2011:7). Büyüme oranının 

ekonomik gelişmeyi yansıtan temel göstergelerden biri olduğu 

düşünülmektedir. İşsizlik oranı ise ekonomik koşulların etkisi ile ilgili 

ek bilgi sağlamaktadır. Örneğin, işsizlik oranı yükseldiğinde kişi ve 

hanelerin nakit akışı düştüğünden bu durum kredi riskini 

yükseltmektedir. Firmalar açısından ise işsizlik oranının yükselmesi 
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üretimin düştüğünün de bir göstergesi olmaktadır. Kredi kalitesini 

etkileyen finansal ve makroekonomik çevrenin bir göstergesi olan 

(Nkusu,2011:7) faiz oranının borç yükünü pozitif etkilemesi 

beklenmektedir. Reel kur ise hem ülke mal ve hizmetlerinin rekabet 

gücünün ve dolayısıyla ekonomik koşulların bir göstergesidir hem de 

ihracat odaklı firmaların borç ödeme kapasitesinin bir göstergesi 

olarak kullanılabilmektedir. Kredi riskini pozitif olarak etkilemesi 

beklenmektedir (Castro,2012:9-11).  

1999-2018 dönemi Türk bankacılık sektörü ve kredilerin anlatıldığı ve 

yıllık verilerin kullanıldığı dördüncü bölümün aksine modelde 2007-

2018 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılmıştır. Çünkü bu uzun 

dönemde Türk bankacılık sektöründe TL’den 6 sıfır atılarak yeni 

TL’ne geçilmiş (2005), ardından Kasım 2006’da muhasebe 

yönetmeliği değiştirilmiştir. Bu nedenledir ki ekonometrik analiz 

kısmında 2007-2018 dönemi üçer aylık verileri kullanılmıştır. 2007-

2018 dönemi aylık sektörel kredi dağılımı (Mart, Haziran, Eylül ve 

Aralık aylarına ait) ve rasyolar BDDK’nın web sitesinde yayımlanan 

aylık bültenlerden, makroekonomik göstergeler ise TC 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın web sitesinden 

derlenmiştir. Modelde kullanılan değişkenler ve kaynakları özet olarak 

çizelge halinde aşağıda gösterilmiştir. 
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Çizelge 5. 1. Çalışmada Kullanılan Değişkenler ve Kaynakları 
 

Değişken  Tanım Kaynak 

LOGRISK Takipteki Krediler BDDK Sektör Bilançoları 

ROESA 

Dönem Net Kârı / Ortalama 
Özkaynaklar (Özkaynak 
Kârlılığı) Oranı BDDK Rasyolar 

HHI 
Herfindhl-Hirschman 
Endeksi  

BDDK Sektörel Kredi Dağılımı 
verilerinden hesaplanmıştır 

KRDAKT 
Toplam Krediler/Toplam 
Aktifler Oranı 

BDDK Sektör Bilançolarından 
derlenmiştir 

KRDMVD 

Toplam Nakdi Krediler 
/Toplam Mevduat 
(Mevduatın Krediye 
Dönüşüm) Oranı BDDK Rasyolar 

OZK 
Toplam Özkaynaklar/ 
Toplam Aktifler Oranı 

BDDK Sektör Bilançolarından 
derlenmiştir 

TKPKRD 

Takipli Alacaklar (Brüt) / 
Toplam Nakdi Krediler 
Oranı BDDK Rasyolar 

FAIZ 
Ağırlıklandırılmış Ticari 
TL Kredi Faiz Oranı  TCMB 

GROWTH GSYİH Büyüme Hızı 
TC Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı 

REELKUR Reel Döviz Kuru Endeksi60 
TC Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı 

UNEMPL İşsizlik Oranı 
TC Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı 

DUMMY 
Finansal Kriz için Kukla 
Değişken   

 

Ayrıca değişkenlere ait grafikler aşağıya eklenmiştir (yoğunlaşma 

endeksi grafiği ise yukarda bölüm 5.3’de verilmişti). Global krizin 

etkisiyle, özellikle 2008 yılı ortalarından başlayarak 2009 yılı 

 
60 1 $+1,5 EUR ağırlığına göre, göreli fiyat hesaplarında ABD için üretici fiyatları, 
EURO bölgesi için HICP ve Türkiye için TÜFE kullanılmıştır. 
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sonlarına kadar makroekonomik değişkenlerde bozulmalar 

görülmektedir. Bu nedenle risk modelinde finansal kriz değişkeni 

olarak kukla değişken kullanılmıştır. Kârlılık modelinin bağımlı 

değişkeni ROESA’da 2011 yılı 2. çeyreğinde yapısal kırılma 

gözlendiğinden kukla değişken kullanılmıştır. 
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Şekil 5. 3. 2007-2018 Dönemi LOGRISK Değişkeni 
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Şekil 5. 4. 2007-2018 Dönemi ROESA Değişkeni 
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Şekil 5. 5. 2007-2018 Dönemi KRDAKT Değişkeni 
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Şekil 5. 6. 2007-2018 Dönemi KRDMVD Değişkeni 
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Şekil 5. 7. 2007-2018 Dönemi OZK Değişkeni 
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Şekil 5. 8. 2007-2018 TKPKRD Değişkeni 
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Şekil 5. 9. 2007-2018 Dönemi FAIZ Değişkeni 
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Şekil 5. 10. 2007-2018 Dönemi GROWTH (Büyüme Oranı) Değişkeni 
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Şekil 5. 11. 2007-2018 Dönemi REELKUR Değişkeni 
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Şekil 5. 12. 2007-2018 Dönemi UNEMPL (İşsizlik Oranı) Değişkeni 

 

5.5. Model ve Ampirik Bulgular  

Yukarıda da belirtildiği gibi farklı durağanlık seviyesindeki –düzey ve 

1.fark- değişkenlerle analize imkan tanıması, göreli olarak küçük 

örneklemli modellerde de sağlam sonuçlar vermesi nedenleriyle 

modeller ARDL Yöntemi’ne göre oluşturulmuştur.  

Chen ve diğerleri (2013a, 2013b) ile Tunay’ın (2015) aksine panel 

data yöntemi yerine belli aşamalardan sonra EKK yöntemi kullanılan 

ARDL yöntemi seçilmiştir.  Bu seçimde tek tek bankaların verilerinin 

paneli yerine tüm bankacılık sektörüne ilişkin kümülatif verilerin 

kullanılmış olması etkili olmuştur. Ayrıca, bilindiği üzere, EKK 
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yöntemi, belli varsayımların 61  sağlanması halinde, bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasındaki ortalama ilişkiyi gerçeğe en yakın 

şekilde tahmin edebilmektedir. Çünkü yöntem hata kareleri toplamını 

minimum yapmaya çalışan bir yöntemdir (Tarı,2005:24).   

Modellerin oluşturulmasında ve tüm ilgili testlerin yapılmasında 

Eviews 10 programından yararlanılmıştır. 

5.5.1. Birim Kök Testi Sonuçları 

Modelde kullanılan değişkenlere(serilere) Arttırılmış Dickey-Fuller 

testi (The Augmented Dickey-Fuller Test-ADF) ve onu tamamladığı 

iddia edilen (Kwiatkowski ve diğerleri,1992:176) Kwiatkowski, 

Phillips, Schmidt, Shin (KPSS) testi kullanılarak durağanlık testleri 

yapılmıştır.  

Bilindiği gibi ADF testi “seri durağandışıdır” sıfır hipotezini, KPSS 

testi ise “seri durağandır” sıfır hipotezini kullanmakta ve aşağıdaki 

özet sonuç çizelgesinde (Çizelge 5.2.) görüldüğü gibi farklı sonuçlar 

verebilmektedir. 

 

 
 

 
61 Bu varsayımlar: 
1- hata terimi stokastik bir değişkendir, 2-hata teriminin ortalaması sıfırdır, 3-hata 
terimi normal dağılımlıdır,4-hata terimi sabit varyanslıdır, 5-hata terimleri arasında 
ilişki yoktur, 6-bağımsız değişken ile hata terimi arasında bir ilişki olmayıp, 
bağımsız değişken sabit değerlidir, 7-bağımsız değişkenler arasında güçlü bir ilişki 
(çoklu doğrusal bağlantı) yoktur, 8-bağımsız değişken stokastik olmayıp, ölçme 
hataları yoktur, 9-modelin kurulması doğrudur (Tarı, 2005: 24-30). 
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Çizelge 5. 2. Değişkenlerin Düzey Değerleri İçin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

 

*Trendsiz değerler üzerinden değerlendirilmiştir. 
 

Çizelge 5.2.’de tüm modellerde analiz edilen değişkenlerin düzey 

değerlerine ait trendsiz (sabitli ve trendsiz hata düzeltme modeli 

kullanıldığı için) model kullanılarak elde edilen ADF ve KPSS birim 

kök testleri sonuçları yer almaktadır. Görüldüğü gibi yalnızca 

TKPKRD ve UNEMPL değişkenleri her iki teste göre (ve trendsiz 

yani sabitli modele göre) düzeyde durağandırlar.  

Çizelge 5.3.’de ise değişkenlerin birinci farkları için birim kök testi 

sonuçları yer almaktadır. Görüldüğü gibi tüm değişkenlerin birinci 

farkları durağan hale gelmiştir. Böylece TKPKRD ve UNEMPL 

değişkenlerinin I(0), LOGRISK, ROESA, KRDAKT, KRDMVD, 

OZK, HHI, FAIZ, GROWTH, REELKUR değişkenlerinin ise I(1) 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Çizelge 5. 3. Değişkenlerin Birinci Farkları İçin Birim Kök Testi Sonuçları 
 

 
*Trendsiz değerler üzerinden değerlendirilmiştir. 
 

Ayrıca değişkenlerin birim kök testleri yapılırken mevsimsellik de 

araştırılmıştır. Bu amaçla tüm değişkenlerin korelogramları 

incelenmiş ve ROE değişkeni hariç mevsimsellik olmadığı 

görülmüştür. ROE değişkeni de “moving average” yöntemi ile 

ayrıştırılmış ve ROESA adını almıştır. 

5.5.2. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

ARDL modelinin ilk aşaması uygun gecikme uzunluğunun 

belirlenmesidir.  Gecikme uzunluğu, eğer otokorelasyon yoksa,  o 

uzunluğa göre seçilmiş en küçük kritik değerin elde edilmesini sağlar 

(Hasan ve Nasır, 2008:507). Bu amaçla değişkenler farklı gecikme 

kombinasyonları ile sınanarak, bilgi kriterlerine göre en düşük değeri 

veren model uygun model olarak seçilir. Gecikme sayısının 

belirlenmesinde, örneğin, Pesaran ve Shin (1999) yıllık veriler için en 

fazla 2 dönem gecikme uzunluğu seçilmesini önermektedirler (aktaran 

Duasa, 2007:93). 
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 Yapılan sınamalar sonucunda, 1-2 gecikme uzunluğuna göre bulunan 

modeller testleri geçemediğinden, 4 gecikme uzunluğuna göre model 

oluşturulamadığından, risk modeli (Model 1) ve karlılık modeli 

(Model 2) için en uygun gecikme uzunluğu 3 olarak belirlenmiştir. 

Pesaran ve diğerlerine (1998:3) göre de küçük sayılı örneklemler için 

her iki kriter (Akaike ve Schwarz kriterleri) de benzer, yakın sonuçlar 

verse de Schwarz (SC) kriterine göre seçilen modeller az da olsa daha 

iyi sonuçlar vermektedir. Bu nedenle Schwarz (SC) kriterine göre risk 

modeli seçilmiştir. Kârlılık modeli (Model 2) için ise bu uzunlukta en 

düşük değer Akaike (AIC) kriterine göre hesaplanan değerdir. 

Görüldüğü gibi LM>0,05 olduğundan, bu gecikme uzunluğuna ve 

kriterlere göre seçilen modellerde otokorelasyon sorunu da yoktur.  

Çizelge 5. 4. ARDL (Case 3 Üzerinden) Modelleri İçin Uygun Gecikme 
Uzunluğunun Belirlenmesi 

 

Model 1   Model 2 

Gecikme 
sayısı AIC SC HQ LM  AIC SC HQ LM 

1 -5,26 -4,6 -5 0,0845 2,25 2,62 2,77 0,064 

2 -5,42 -4,7 -5,15 0,013 2,21 2,88 2,46 0,0311 

3 -6,6 
-

5,27 
-6,1 0,64 1,44 2,52 1,84 0,0553 

4   -    -   -   -   -    -   -   - 

Not: LM , Breush-Godfrey otokorelasyon test istatistiğinin olasılık değerini ifade 
etmektedir. 
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5.5.3. Sektörel Kredi Yoğunlaşması ve Kredi Riski İlişkisi 

Analizi (Model 1) 

 

LOGRISK serisi bağımlı değişken, KRDMVD, OZK, TKPKRD, HHI, 

FAIZ, GROWTH REELKUR ve UNEMPL serileri bağımsız 

değişkenler olmak üzere ARDL (p,q1,q2,q3) model tahmini için 

maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak alınarak  sınırsız sabitli 

(DUMMY ve C) ve trendsiz hata düzeltme modeli (koşullu hata 

düzeltme modeli) üzerinden olası 196608 model arasından  en iyisine 

Schwarz kriterine(SC) göre karar verilerek ARDL(1, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 

2) modeli  elde edilmiştir. Yukarıda bölüm 5.5.2’de belirtildiği gibi 

Pesaran ve diğerlerine (1998:3) göre de küçük sayılı örneklemler için 

her iki kriter (Akaike ve Schwarz kriterleri) de benzer, yakın sonuçlar 

verse de Schwarz (SC) kriterine göre seçilen modeller az da olsa daha 

iyi sonuçlar vermektedir. Modelin tahmin sonuçları aşağıda Çizelge 

5.5.’de verilmiştir. Görüldüğü gibi bu model tahmin sonuçlarına göre 

katsayıların çoğunluğu istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Çizelge 5. 5. ARDL(1, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2) modelinin tahmin sonuçları 
 

Değişken  Katsayı      St. Hata  t Değeri  P Değ.   
LOGRISK(-1) 0,676264 0,050502 13,39094 0,0000 

KRDMVD 0,003882 0,001904 2,038487 0,0642 

KRDMVD(-1) 0,006522 0,002455 2,657152 0,0209 

KRDMVD(-2) -0,001775 0,002895 -0,613346 0,5511 

KRDMVD(-3) 0,003989 0,002588 1,54105 0,1493 

OZK 0,002983 0,007335 0,406691 0,6914 

OZK(-1) 0,034763 0,004978 6,983782 0,0000 

OZK(-2) 0,012166 0,004376 2,780515 0,0166 
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OZK(-3) -0,015351 0,004937 -3,109425 0,009 

TKPKRD 0,30021 0,020944 14,33403 0,0000 

TKPKRD(-1) -0,168051 0,022745 -7,388336 0,0000 

TKPKRD(-2) 0,029793 0,014134 2,107809 0,0568 

HHI 0,126298 0,540044 0,233867 0,819 

HHI(-1) -2,491983 0,515009 -4,838718 0,0004 

HHI(-2) -1,958477 0,551641 -3,550275 0,004 

HHI(-3) 1,358435 0,511655 2,654985 0,021 

FAIZ 0,004175 0,001212 3,444148 0,0049 

FAIZ(-1) -0,001523 0,001273 -1,195764 0,2549 

FAIZ(-2) -0,006907 0,001496 -4,617999 0,0006 

FAIZ(-3) 0,004436 0,001606 2,762429 0,0172 

GROWTH -0,0009 0,000967 -0,930455 0,3705 

GROWTH(-1) 0,002567 0,001103 2,327192 0,0383 

GROWTH(-2) 0,00409 0,000839 4,874684 0,0004 

GROWTH(-3) 0,002144 0,000753 2,847272 0,0147 

REELKUR -0,001855 0,000451 -4,11634 0,0014 

REELKUR(-1) 6.98E-05 0,000397 0,175882 0,8633 

REELKUR(-2) -0,001013 0,000395 -2,562574 0,0249 

REELKUR(-3) 0,001861 0,000569 3,269801 0,0067 

UNEMPL -0,001585 0,002293 -0,691024 0,5027 

UNEMPL(-1) 0,006147 0,003036 2,02438 0,0658 

UNEMPL(-2) -0,004804 0,002758 -1,741781 0,1071 

DUMMY -0,067032 0,01817 -3,689082 0,0031 

C 3,626002 0,546263 6,637832 0,0000 

Düzeltilmiş R-
kare 

0,999806     

F 7089,416    

P 0,0000       

 

Ancak modelin kalıntılarında (residuals) serisel korelasyon ya da 

değişen varyans olup olmadığına karar vermek için ve ayrıca 

spesifikasyon hatası, normallik sorunu ve parametre istikrarı için bir 
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takım tanı (diagnostic) testlerinin de yapılması gerekmektedir (Mert 

ve Çağlar,2019:280). Bu amaçla yapılan testlerin sonuçları Çizelge 

5.6.’da özetlenmiştir. Görüldüğü gibi, modelde serisel korelasyon, 

değişen varyans, spesifikasyon hatası ve normallik sorunu 

bulunmamaktadır.  
 

Çizelge 5. 6. Model 1 Tanı Testleri Sonuçları 
 

Amaç Test F P 

Serisel korelasyon Breush-Godfrey 0,65 0,64 

Model spesifikasyonu Ramsey RESET 0,35 0,56 

Normallik Jarque-Bera = 2,82  0,24 

Değişen varyans 
Breush-Pagan-
Godfrey 0,68 0,80 

 

Ayrıca modelde tahmin edilen parametrelerin istikrarlı olup 

olmadığını bir başka deyişle modelde herhangi bir yapısal kırılma 

olup olmadığını anlamak için CUSUM test ve CUSUM-kare testi 

yapılmıştır. Elde edilen grafikler aşağıda görülmektedir.  

Grafiklerde kesikli çizgiler %95 güven aralığını düz çizgi ise 

parametre tahminlerini göstermektedir. Görüldüğü gibi, her iki 

grafikte de tahminler güven aralığı içerisinde kaldığından parametre 

tahminleri istikrar koşulunu sağlamaktadır. 
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Şekil 5. 13. Model 1 CUSUM Grafiği 
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Şekil 5. 14. Model 1 CUSUM- Kare Grafiği 
 

Model tüm tanı testlerinden geçmiş olmasına rağmen, F-sınır ve t-sınır 

testlerinin de yapılması gerekmektedir. ARDL analizinin en önemli 
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aşaması da burasıdır. Daha önce de belirtildiği gibi model koşullu 

(sınırsız sabitli ve trendsiz) hata düzeltme modeli üzerinden 

seçilmiştir. İşte bu model üzerinden yapılan F-sınır testi ve t-sınır testi 

de değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığını araştırmak 

için yapılmaktadır (Mert ve Çağlar,2019:283,295,331). Testin 

sonuçları aşağıda Çizelge 5.7.’de gösterilmiştir. 

Çizelge 5. 7. Model 1 Sınır Testleri Sonuçları 
 

H0: Eşbütünleşme yoktur     

Test istatistiği Değeri α I(0) I(1) 

     
Asimptotik: 

n=1000 
  

F 6,696182 10%   1,95 3,06 

k 8 5%   2,22 3,39 

   2.5%   2,48 3,7 

    1%   2,79 4,1 

Örneklem 
büyüklüğü 

45   
Finite 

Sample: 
n=45 

  

   10%   -1 -1 

   5%   -1 -1 

   1%   -1 -1 

          

t  -6,410413 10%   -2,57 -4,4 

   5%   -2,86 -4,72 

   2.5%   -3,13 -5,02 

    1%   -3,43 -5,37 

 

Görüldüğü gibi F sınır testi sonucunda F= 6.69 olarak hesaplanmıştır. 

Bu değer üst kritik değerlerin tüm anlamlılık düzeyleri için hepsinden 
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büyük [F>I(1)] olduğundan  “eş bütünleşme yoktur” hipotezi 

reddedilecektir. F sınır testine göre değişkenler eş bütünleşiktir.  

Ama burada belirtilmesi gereken en önemli husus; gerçek örneklem 

büyüklüğü için Narayan (2005) tarafından hesaplanan kritik değerlerin 

(-1) çıkmasıdır. Oysa Narayan (2005:1981) mevcut F kritik 

değerlerinin büyük örneklemler için hesaplandığını ve küçük 

örneklemler için kullanılamayacağını, hesapladığı değerlerin ise 30-80 

gözleme sahip küçük örneklemler için daha başarılı sonuç verdiğini 

iddia etmektedir. Ancak söz konusu F değerleri için bağımsız 

değişken sayısı önemlidir ve Narayan (2005:1987-1990) en fazla 7 

bağımsız değişken için bu değerleri hesapladığından burada 

kullanılamamaktadır.  

Bu eş bütünleşmenin geçerli bir eş bütünleşme olup olmadığını 

sınamak için geriye t-sınır testi kalmaktadır. Görüldüğü gibi yukardaki 

çizelgenin son bölümü t sınır testi sonuçlarını vermektedir. t sınır testi 

için t = -6.41 olarak hesaplanmıştır. Bu değer mutlak değerce tüm 

yanılma düzeyleri için üst kritik değerin mutlak değerinden büyük 

olduğundan seriler arasındaki eş bütünleşme geçerli olmaktadır.  

Seriler arasındaki uzun dönem denge ilişkisine ait tahmin sonuçları da 

Çizelge 5.8.’de verilmiştir. 

 

 

 

 



186 | SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI VE KREDİ RİSKİ 
 

 

Çizelge 5. 8. Model 1 Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 
 

Bağımlı 
Değişken: 
LOGRISK 

Katsayı  St. Hata t P    

KRDMVD 0,038974 0,002072 18,81441 0,0000 

OZK 0,106758 0,020885 5,111735 0,0003 

TKPKRD 0,500258 0,03808 13,13701 0,0000 

HHI -9,160934 4,378042 -2,092473 0,0583 

FAIZ 0,00056 0,005405 0,103619 0,9192 

GROWTH 0,024407 0,00573 4,259697 0,0011 

REELKUR -0,002897 0,000926 -3,126364 0,0088 

UNEMPL -0,000746 0,017491 -0,042624 0,9667 
 

Uzun dönem tahmin sonuçlarına göre, sektörel yoğunlaşma endeksi 

(HHI) ile kredi riski (LOGRISK) arasında uzun dönemde negatif 

yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Yani portföy teorisinin, Chen ve 

diğerleri (2013a,2013b) ve Tunay’ın (2015) bulgularının aksine 62 

yoğunlaşma arttıkça kredi riski düşmektedir. Diğer bir deyişle, 

Türkiye bankacılık sektöründe, uzun dönemde, sektörel kredi 

yoğunlaşması kredi riskini düşürmektedir. Bu da yoğun olarak 

kredilendirilen sektörlere ilişkin bilginin, uzmanlaşmanın ve izleme 

faaliyetlerinin etkinliği ile açıklanabilir ve Winton’un (1999:27) 

bulguları ile örtüşmektedir. Zira Winton’un modeli de “asimetrik bilgi 

sorununu çözdüğünden hem daha az risk hem de göreli olarak daha az 

gözetim maliyeti getirdiği için yoğunlaşmanın daha tercih edilir 

 
62 Bu arada çalışmanın ampirik bölümü ile ilgili olarak 2010-2017 verileriyle ve 
EKK yöntemiyle yapılan önçalışmada (Sarı,2019) elde edilen bulguların Chen ve 
diğerleri (2013a,2013b) ve Tunay’ın (2015) bulguları ile örtüştüğünü belirtmek 
gerekir. Ama tez izleme komitesi önerisi üzerine ampirik çalışmanın veri dönemi 
2007-2018 dönemi ile genişletildiğinde ve makro ekonomik değişkenler de dikkate 
alındığında aksi yönde bulgulara ulaşılmıştır.  
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olduğunu” göstermekte idi. Gönenç ve Kılıçhan’ın (2004:66) bulguları 

da “kredi portföyü sektörel çeşitlendirmesinin, banka risklerini 

azaltarak performansı yükseltmediği (ve riskin izleme faaliyetlerinin 

etkinliğine bağlı olduğu)” yönündedir. Aksine, çeşitlendirme, 

performansı azaltıcı bir etkiye sahip olmaktadır ve vardıkları bu 

sonuç, Acharya ve diğerlerinin (2002) bulgusu ile de tutarlı 

görünmektedir. Tabak ve diğerleri (2011) de “yoğunlaşmanın, 

Brezilya bankalarını performans ve risk açısından geliştirdiği” 

sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmamızın bulguları da kredi yoğunlaşma 

endeksi ile kredi riski ilişkisinin negatif yönlü olduğu, sektörel kredi 

yoğunlaşması arttıkça kredi riskinin azaldığı yönündedir.  

Ayrıca TKPKRD değişkenin katsayısı da pozitif olup bu takipli 

kredilerin toplam kredilere oranının yani takibe dönüşüm oranının 

kredi riskinin geçmiş bilgisi konusunda en iyi gösterge olması ile 

açıklanabilir. Takibe dönüşüm oranı, aynı zamanda asimetrik bilgi 

sorunlarından ters seçim ve ahlaki rizikonun da en iyi göstergesi olup, 

bu oranın artışı kredi riskini pozitif yönlü olarak etkilemektedir.  

Bir diğer bankacılığa özgü değişken olan toplam özkaynakların 

toplam aktiflere oranı (OZK) da uzun dönemde kredi riskini 

(LOGRISK) pozitif yönlü etkilemektedir. Buradan özkaynaklar 

arttıkça riskli faaliyetlerin arttığı sonucu çıkarılabilir. Yani güçlü 

sermaye yapısı olan bankaların daha fazla risk aldıkları yönündeki 

yaygın inanış bankacılık sektörü sermaye oranı ve kredi riski 

arasındaki pozitif ilişki ile bir kez daha doğrulanmış olmaktadır. 

Nitekim bu bulgu iktisadi yazındaki bazı bulgularla örtüşmektedir 
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(Tabak ve diğerleri, 2012:10; Behr ve diğerleri, 2007:22; Tunay, 

2015:140-141).  

Öte yandan, bir likidite göstergesi olan KRDMVD değişkenin yani 

mevduatın krediye dönüşüm oranının kredi riskini pozitif yönlü 

etkilemesi, Tunay’ın (2015:145) kredi riski ile mevduatın krediye 

dönüşüm oranı arasında negatif bir ilişki olduğu bulgusu ile 

çelişmektedir. Şekil 5.6.’da görüldüğü gibi mevduatın krediye 

dönüşüm oranının 2018 yılına kadar artış trendindedir. Kredi riski ise 

2018 yılı dahil artış eğilimindedir. Bu mevduatın krediye dönüşümü 

arttıkça daha riskli faaliyetlerin ve dolayısıyla geri dönmeme 

olasılığının artışı ile açıklanabilir. 

Aynı şekilde yine büyüme oranı (GROWTH) ile kredi riski arasındaki 

ilişkinin pozitif yönlü olması, büyüme oranı yükseldikçe kredi riskinin 

de artacağı anlamına gelmektedir. Bu ekonomideki olumlu 

gelişmelerin bir göstergesi olarak büyüme oranının kredi talebi 

üzerindeki etkisinin kredi genişlemelerine 63  ve dolayısıyla kredi 

riskinin de artmasına neden olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu 

yorumun mevduatın krediye dönüşüm oranı (KRDMVD) ile kredi 

 
63  Stepanyan ve Guo’nun (2011:17) “banka kredilerinin belirleyicileri” üzerine 
aralarında Türkiye’nin de olduğu 32 gelişmekte olan ekonomilerin 2001-2010 
verileriyle yaptığı çalışmaya göre, büyüme oranındaki artış kredi genişlemelerine 
yol açmaktadır. İktisadi yazında benzer yönde başka çalışmalar da bulunmaktadır 
(Alihodžić ve Ekşı̇, 2018: 245). Dahası “kredi büyümeleri-kriz” ilişkisi konusunda 
pek çok çalışma vardır (Mendoza ve Terrones, 2008; Schularick ve Taylor,2009; 
Dell’Ariccia ve diğerleri,2014) . Daha önce de sözedildiği gibi, özellikle Gourinchas 
ve diğerlerine (1999:24) göre ise kredi genişlemeleri daha doğrusu kredi patlamaları 
(lending boom or credit boom) bankacılık krizlerinin anahtar belirleyicilerinden 
biridir.  
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riski(LOGRISK) arasındaki pozitif ilişkiyle de desteklendiği 

düşünülmektedir. Castro’nun (2012:25) bulguları da büyüme hızı ile 

kredi riski arasında pozitif bir ilişki olduğu yönünde idi. Ayrıca 

Louzis ve diğerlerine (2012:14) göre de büyüme oranının kredi riski 

(ödenmeyen krediler) üzerinde güçlü bir pozitif etkisi vardır. 

Fernández de Lis ve diğerlerine (2000:7) göre de hızlı kredi 

genişlemeleri sorunlu kredilerin en önemli nedenlerinden biridir. 

Diğer yandan, Nkusu’nun (2011:18) ve Messai ve Jouini’nin 

(2013:857) makroekonomik çevrede bozulmaların (düşük büyüme, 

yüksek işsizlik gibi) borç ödeme sorunlarına yol açarak kredi riskini 

yükselteceği yönündedir.  

REELKUR ile kredi riski (LOGRISK) arasında negatif bir ilişki tespit 

edilmesi de beklentilerin aksi yönünde bir sonuçtur. Zira Castro’nun 

(2012:25) tespiti gibi reel kurun kredi riskini pozitif yönde 

etkileyeceği, yani kur yükseldikçe kredi riskinin de yükseleceği 

yönünde bir beklenti vardı. Ama reel kurun yükselmesi yani TL’nin 

değerlenmesi ihracat mallarımızı diğer ülkeler için pahalandırmakta, 

ithalatı ise bizim için ucuz hale getirmektedir (Ertuna, 2005:12). 

İthalata bağımlı bir ihracat yapımız 64  olduğundan (Ersungur ve 

diğerleri, 2011:10; Bayraç ve Doğan, 2018:29,38; Sönmez, 2019), 

bunun ithalatı ucuzlatarak ve dolayısıyla ithalata bağımlı ihracat 

mallarının maliyetini düşürerek firmaların borç ödeme kapasitesini 

yükseltmiş olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu durumun 

 
64 Türkiye’nin 2007-2019 yılları dış ticareti EK-7’de görülebilir. 
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kredi riski ile reel kur arasındaki ilişkiyi negatife çevirmiş olabileceği 

şeklinde yorumlanabilir. 

Çizelge 5.8.’de görüldüğü gibi uzun dönemde istatistiki olarak anlamlı 

bulunmasa da işsizlik oranının (UNEMPL) kredi riski ile ilişkisi de 

Nkusu’nun (2011:18) ve Messai ve Jouini’nin (2013:857) bulgularının 

aksine negatif yönlüdür. İktisadi yazında beklentilere uygun olarak 

işsizlik ile kredi riskinin pozitif yönlü tespit edildiği başka çalışmalar 

da bulunmaktadır (Louzis ve diğerleri, 2012:14; Macit ve Keçeli, 

2012: 202). Ayrıca Vatansever ve Hepşen’in (2013:128) “işsizlik 

oranının ödenmeyen krediler (kredi riski) üzerinde belirgin bir etkisi 

olmadığı” tespitini de belirtmek gerekir.  

FAIZ ile kredi riski ilişkisi ise, beklenildiği gibi (Castro,2012), pozitif 

yönde olmasına karşın uzun dönemde istatistiki olarak anlamlı 

değildir. FAIZ ile kredi riski arasındaki ilişkinin yönünün mevduatın 

krediye dönüşümü (KRDMEVD) ve büyüme oranı (GROWTH) ile 

aynı yönde pozitif olması kredi genişlemelerinden kaynaklı risk 

yükselmesi yorumunu desteklemektedir. Eğer FAIZ değişkeni hem 

pozitif hem de istatistiki olarak anlamlı olsaydı kredi faizinin 

yüksekliğinin riskli müşterileri çekmesi (Macit, 2012b:35) ya da kredi 

kullananların borçlarını ödeme kabiliyetinin azalması (Messai ve 

Jouini, 2013:858) nedeniyle kredi riskini yükselttiği şeklinde 

yorumlanabilecekti. ARDL metoduyla 2007-2009 dönemi Malezya 

İslami bankalarını çalışan Adebola ve diğerlerine(2011:28) göre de 

faizin (ortalama kredi faizi)  yükselmesi kredi riskini aynı nedenlerle 

artırmaktadır. Ayrıca Louzis ve diğerlerine(2012:14) göre de kredi 
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faiz oranının kredi riski üzerinde pozitif güçlü etkisi olduğunu tespit 

ettiğini eklemek gerekir.  

Görüldüğü gibi, makroekonomik değişkenlerden reel kurun kredi riski 

üzerindeki etkisi beklentinin aksi yönünde tespit edilirken, işsizlik ve 

kredi faizinin etkisi de istatistiki olarak anlamlı çıkmamıştır. Ganioğlu 

ve Us’a (2014:23) göre global krizden sonra makroekonomik 

değişkenlerin Türk bankaları üzerindeki etkisi daha azdır. 

Çalışmalarında kullandıkları makroekonomik değişkenlerden (reel 

büyüme oranı, enflasyon, politika faizi, döviz kuru) yalnızca büyüme 

oranının global krizden sonra banka kredilerini etkilediğini iddia 

etmektedirler.   

Aşağıda çizelge halinde gösterilen kısa dönem regresyon tahmin 

sonuçlarına göre yani hata düzeltme modeline (Error Correction 

Model-ECM) göre hata düzeltme katsayısı olan CointEq (-1)=-0,32 

olarak hesaplanmıştır. Bilindiği üzere, zaman serisi analizlerinde hata 

düzeltme modeli, kısa dönem ile uzun dönem ilişkisi arasındaki 

dengesizliğin yok edilmesi ve eş bütünleşen değişkenler arasında kısa 

ve uzun dönemli nedenselliğin test edilmesi için kullanılmaktadır. 

Hata düzeltme katsayısı kısa dönemdeki dengesizliklerin hangi hızla 

dengeye döndüğünü açıklaması açısından önemlidir (Tarı,2005:417; 

Altunöz, 2019:59; Kara ve Baş, 2020:113; Özdamar,2015:86; Uslu ve 

Uzkaralar,2020:190). Hata düzeltme mekanizmasının çalışması için 

hata düzeltme katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 

olması gerekmektedir (Tarı,2005:418; Mert ve Çağlar, 2019:292; 

Altunöz, 2019:60, Özdamar, 2015:86; Üçler ve Kızılkaya, 2013:26; 
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Esen ve diğerleri, 2012:262). -0,32 olan katsayı, beklenildiği gibi 

negatif olup katsayıya ait t=-10,02211 olarak hesaplanmıştır. 

Katsayının 0 ile -1 arasında olması uzun dönem denge değerine 

tekdüze(monoton) yakınsaması 65  anlamına gelmektedir (Gümüş ve 

Altıntaş, 2019:293). Bu sonuçlara göre, hata düzeltme katsayısı hem 

beklenildiği gibi negatif hem de istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Yani, hata düzeltme modeli çalışmaktadır ve kısa 

dönemde oluşacak dengeden sapmaların %32’si bir dönem sonra yani 

3 ay sonra kapanmakta, buna göre sapmalar 1/0.323736= 3.08 dönem 

sonra yani 9 ay sonra düzelmektedir. Kısa dönemdeki dengesizlikler 

bu şekilde kapanmaktadır. Bunun anlamı, eşbütünleşik seriler arasında 

kısa dönemde gerçekleşen sapmaların belli bir süre sonra ortadan 

kalkarak serilerin uzun dönem denge değerine tekrar yakınsamasıdır. 

Bu durum ortaya çıkan uzun dönem analiz sonuçlarının güvenilebilir 

olduğunu ifade etmektedir. Diğer bir deyişle kısa dönem sapmalara 

karşın uzun dönem dengesi geçerlidir (Akçayır ve Albeni, 2016: 576; 

Demirel, 2019: 474, Banerjee ve diğerleri,1998’den aktaran Polat, 

2019: 85). 

 

 

 

 

 
65  Hata düzeltme katsayısının -1 ve -2 arasında bir değer alması ise sistemin 
dalgalanarak dengeye geldiğini ortaya koymaktadır (Narayan ve Smith, 2005:339; 
Kaya ve diğerleri, 2017: 378). 
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Çizelge 5. 9. Model 1 Kısa dönem sonuçları ve sınır testleri  
Bağımlı Değişken: D(LOGRISK) 
 

Değişken Katsayı St.Hata t P 

C 3,626002 0,356265 10,17781 0,0000 

D(KRDMVD) 0,003882 0,000919 4,224601 0,0012 

D(KRDMVD(-1)) -0,002213 0,001142 -1,938504 0,0764 

D(KRDMVD(-2)) -0,003989 0,00088 -4,530431 0,0007 

D(OZK) 0,002983 0,004322 0,690145 0,5032 

D(OZK(-1)) 0,003185 0,003147 1,012054 0,3315 

D(OZK(-2)) 0,015351 0,002878 5,334155 0,0002 

D(TKPKRD) 0,30021 0,010314 29,10575 0 

D(TKPKRD(-1)) -0,029793 0,007911 -3,765981 0,0027 

D(HHI) 0,126298 0,264492 0,477514 0,6416 

D(HHI(-1)) 0,600042 0,281865 2,128829 0,0547 

D(HHI(-2)) -1,358435 0,274194 -4,954287 0,0003 

D(FAIZ) 0,004175 0,000495 8,440722 0 

D(FAIZ(-1)) 0,002471 0,000633 3,902886 0,0021 

D(FAIZ(-2)) -0,004436 0,000815 -5,444144 0,0001 

D(GROWTH) -0,0009 0,000442 -2,037749 0,0642 

D(GROWTH(-1)) -0,006234 0,000634 -9,832099 0 

D(GROWTH(-2)) -0,002144 0,00046 -4,657216 0,0006 

D(REELKUR) -0,001855 0,000297 -6,242184 0 

D(REELKUR(-1)) -0,000848 0,000271 -3,123932 0,0088 

D(REELKUR(-2)) -0,001861 0,000307 -6,060126 0,0001 
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D(UNEMPL) -0,001585 0,001057 -1,499573 0,1596 

D(UNEMPL(-1)) 0,004804 0,001282 3,74687 0,0028 

DUMMY -0,067032 0,008792 -7,624338 0 

CointEq(-1) -0,323736 0,032302 -10,02211 0 

Düzeltilmiş R-kare 0,98752       

F  146,0696     

P 0     

H0:Eşbütünleşme yoktur 

Test istatistiği Değeri α I(0) I(1) 

F  6.696182 10%   1,95 3,06 

k 8 5%   2,22 3,39 

    2.5%   2,48 3,7 

    1%   2,79 4,1 

          

t -10,02211 10%   -2,57 -4,4 

    5%   -2,86 -4,72 

    2.5%   -3,13 -5,02 

    1%   -3,43 -5,37 

 

Çizelge de görüldüğü gibi değişkenlerin her dönemde yani gecikmesiz 

ve gecikmeli katsayıları farklı yönde değerler alabilmektedir. Çünkü 

her dönemde düzeltme mekanizması farklı yönde hareket etmektedir. 

Sonuçta, modele göre uzun dönemde negatif yönde ise düzeltme 

pozitif yönde çalışabilmektedir (Greene,2002:580; Apaydın,2018: 7).  

Bu bağlamda, KRDMVD değişkenin gecikmesiz değerinin yönü uzun 

dönemde olduğu gibi pozitif ve istatistiki olarak anlamlı iken bir ve iki 

dönem gecikmeli değerleri negatife dönmüştür ve istatistiki olarak 

anlamlıdır. Bu KRDMVD değişkeninin kısa dönem gecikmeli 
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değerlerindeki yükselmenin kredi riskini yükseltmediğini 

göstermektedir. OZK değişkeninin gecikmesiz ve bir dönem 

gecikmeli değerleri pozitiftir ama istatistiki olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Ama iki dönem gecikmeli tahmin sonuçları uzun 

dönemde olduğu gibi pozitif ve istatistiki olarak anlamlıdır. TKPKRD 

değişkeninin kısa dönem gecikmesiz tahmin sonucu uzun dönemde 

olduğu gibi pozitif yönlü ve istatistiki olarak anlamlı iken bir dönem 

gecikmeli tahmini negatif yönlüdür. Sektörel yoğunlaşma endeksi 

(HHI) gecikmesiz sonuçları pozitif ama istatistiki olarak anlamlı 

değilken bir dönem gecikmeli tahmin sonuçları pozitif yönlü ve 

istatistiki olarak anlamlıdır. 2 dönem gecikmeli sonuçları ise uzun 

dönem tahmin sonuçları gibi negatif yönlüdür ve istatistiki olarak 

anlamlıdır. Yani hata düzeltme mekanizması çalışmakta, değişken 

uzun dönem dengesine, sektörel yoğunlaşmanın kredi riskini 

yükseltmediği sonucuna yakınsamaktadır. FAIZ değişkeninin 

gecikmesiz ve bir dönem gecikmeli tahmin sonuçları pozitif yönlü ve 

istatistiki olarak anlamlı iken yani faiz oranındaki artışlar kredi riskini 

artırırken, 2 dönem gecikmeli tahmin sonuçlarının da istatistiki olarak 

anlamlı ama aksi yönde yani negatif olduğu görülmektedir. Bu 

negatife dönen ilişki yüksek faizin ekonomideki kötü gidişin bir 

göstergesi olması ve böyle zamanlarda hem bankalardaki kredi 

izleme, kontrol ve gözetim faaliyetlerinin(monitoring) hem de 

bankacılık sektörü gözetim ve denetim faaliyetlerinin artışı ile 

açıklanabileceği düşünülmektedir. Bu aynı zamanda FAIZ değişkeni 

uzun dönemde kredi riski üzerinde etkili değilken kısa dönemde etkili 

olduğunu da göstermektedir. GROWTH ve REELKUR 



196 | SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI VE KREDİ RİSKİ 
 

 

değişkenlerinin kısa dönemde hem gecikmesiz hem de gecikmeli 

tahmin sonuçları negatif yönlüdür ve istatistiki olarak anlamlıdır. Yani 

bu değişkenlerdeki artışlar kısa dönemde kredi riskini 

yükseltmemektedir. İşsizlik oranındaki (UNEMPL) kısa dönem 

gecikmesiz tahmin sonucu negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamışken bir dönem gecikmeli tahmin sonucu beklentilere 

uygun bir şekilde pozitif yönlü ve istatistiki olarak anlamlıdır. İşsizlik 

oranındaki artışlar kişilerin borç ödeme gücünü olumsuz etkileyerek 

kısa dönemde kredi riskinin yükselmesine neden olmaktadır.   

Narayan (2005:1987-1990) tarafından küçük örneklemler için en fazla 

7 bağımsız değişkene göre hesaplanan kritik değerlerden 

yararlanabilmek amacıyla, değişkenlerden işsizlik oranı (UNEMPL) 

modelden çıkarılarak ve TCMB reel effektif kuru kullanılarak 7 

bağımsız değişkenli yeni bir model elde edilmiştir.  Söz konusu 

modelde de sektörel kredi yoğunlaşma endeksi ile kredi riski 

arasındaki ilişki yine negatif yönlüdür ve istatistiki olarak anlamlıdır. 

Alternatif modelin ampirik bulguları EK-8’de sunulmuştur. 

Ayrıca iktisadi yazında belirtildiği gibi düşük risk ve yüksek kârlılık 

arasında bir değiş-tokuş olup olmadığını anlamak amacıyla, sektörel 

kredi yoğunlaşması ile kârlılık ilişkisi de araştırılmıştır. Ancak burada 

eşanlılık sorunu (simultaneity bias) ile karşılaşmamak için kredilerin 

takibe dönüşüm oranı olan TKPKRD değişkeni yerine aktif kalitesinin 

bir başka göstergesi olan toplam kredilerin toplam aktiflere oranı 

kullanılmıştır. Diğer bağımsız değişkenler aynı kalmıştır. Söz konusu 
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modelin ampirik bulguları da aşağıda bölüm 5.5.4.’de 

açıklanmaktadır.  

5.5.4. Sektörel Kredi Yoğunlaşması ile Kârlılık İlişkisi 

Analizi (Model 2) 

ROESA serisi bağımlı değişken, KRDAKT, KRDMVD, OZK, HHI, 

FAIZ, GROWTH, REELKUR ve UNEMPL bağımsız değişkenler 

olmak üzere ARDL( p, 𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 ) model tahmini için maksimum 

gecikme uzunluğu 3 olarak alınarak kısıtsız sabitli ve trendsiz hata 

düzeltme modeli (Case 3) üzerinden olası 196608 model arasından en 

iyisine AIC kriterine göre karar verilerek yeni bir ARDL(1, 3, 0, 2, 3, 

2, 0, 3, 3) modeli elde edilmiştir. Bu ARDL(1, 3, 0, 2, 3, 2, 0, 3, 3) 

modelinin tahmin sonuçları aşağıda Çizelge 5.10.’da verilmiştir. 

Görüldüğü gibi sektörel yoğunlaşma endeksi (HHI) ve kukla değişken 

dahil katsayıların çoğunluğu istatistiki olarak anlamlıdır.  

Çizelge 5. 10. ARDL(1, 3, 0, 2, 3, 2, 0, 3, 3) Modelinin Tahmin Sonuçları 
 
Değişken Katsayı St. Hata t P 

ROESA(-1) 0,170433 0,112427 1,515937 0,1469 

KRDAKT 0,51064 0,236261 2,161342 0,0444 

KRDAKT(-1) 0,301783 0,229175 1,316826 0,2044 

KRDAKT(-2) -0,247832 0,179175 -1,383182 0,1835 

KRDAKT(-3) 0,20137 0,054219 3,71402 0,0016 

KRDMVD -0,233627 0,076775 -3,042991 0,007 

OZK 0,046829 0,216901 0,2159 0,8315 

OZK(-1) 0,426367 0,203388 2,096325 0,0505 

OZK(-2) 0,778483 0,243853 3,192423 0,005 

HHI 139,1453 22,86812 6,084683 0 

HHI(-1) 75,98992 21,91718 3,46714 0,0028 
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HHI(-2) 57,17051 24,06276 2,375892 0,0288 

HHI(-3) 57,84576 18,74865 3,08533 0,0064 

FAIZ 0,143429 0,048452 2,960247 0,0084 

FAIZ(-1) 0,084914 0,056131 1,512791 0,1477 

FAIZ(-2) 0,128365 0,062411 2,056784 0,0545 

GROWTH 0,029655 0,052774 0,56191 0,5811 

REELKUR 0,032965 0,016985 1,940797 0,0681 

REELKUR(-1) -0,005975 0,018225 -0,327829 0,7468 

REELKUR(-2) 0,032575 0,019961 1,631915 0,1201 

REELKUR(-3) -0,032048 0,012269 -2,612129 0,0176 

UNEMPL 0,280092 0,072902 3,842022 0,0012 

UNEMPL(-1) 0,264903 0,085577 3,09548 0,0062 

UNEMPL(-2) 0,240353 0,094813 2,535006 0,0207 

UNEMPL(-3) 0,130269 0,081522 1,597967 0,1275 

DUMMY -1,523842 0,665908 -2,288369 0,0344 

C -68,02276 13,17609 -5,162591 0,0001 

Düzeltilmiş R-kare 0,90988     

F 18,08613    
P 0       

 

Aşağıdaki tanı testleri sonuçları çizelgesinde de görüldüğü gibi 

modelde serisel korelasyon ya da değişen varyans, spesifikasyon 

hatası, normallik sorunu bulunmamaktadır.  

Çizelge 5. 11. Model 2 Tanı Testleri Sonuçları 
 

Amaç Test F P 

Serisel korelasyon Breush-Godfrey 3 0,0553 

Model spesifikasyonu Ramsey RESET 1,65 0,21 

Normallik Jarque-Bera =0,41   0,81 

Değişen varyans Breush-Pagan-Godfrey 
1,12 0,4 
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Ayrıca modelde tahmin edilen parametrelerin istikrarlı olup 

olmadığını anlamak için CUSUM test ve CUSUM-kare testi 

yapılmıştır. Aşağıda görüldüğü gibi her iki grafikte de tahminler 

güven aralığı içerisinde kaldığından parametre tahminleri istikrar 

koşulunu sağlamaktadır.  
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Şekil 5. 15. Model 2 CUSUM Grafiği 
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Şekil 5. 16. Model 2 CUSUM- Kare Grafiği 
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Aşağıdaki çizelgede seriler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığını 

araştırmak için kısıtlı sabitli ve trendsiz hata düzeltme modeli (Case 3) 

üzerinden yapılan sınır testi sonuçları verilmiştir.  
 

Çizelge 5. 12. Model 2 Sınır Testleri Sonuçları 
 

H0: Eşbütünleşme yoktur 
    α I(0) I(1) 

     Asymptotic: n=1000   

F  11,40648 10%   1,95 3,06 

k 8 5%   2,22 3,39 

   2.5%   2,48 3,7 

   1%   2,79 4,1 

Gerçek gözlem 
sayısı 45   Finite Sample: n=45   

   10%   -1 -1 

   5%   -1 -1 

    1%   -1 -1 

t -7,378687 10%   -2,57 -4,4 

   5%   -2,86 -4,72 

   2.5%   -3,13 -5,02 

    1%   -3,43 -5,37 

 

Çizelge 5.12.’de görüldüğü gibi F=11.40 olarak hesaplanmıştır. Bu 

değer üst kritik değerlerin tüm yanılma düzeyleri için hepsinden 

büyük (F>I(1)) olduğundan F-sınır testine göre değişkenler eş 

bütünleşiktir. Ancak bu sonucun t testi ile sınanması gerekmektedir. 

Görüldüğü gibi yukarıdaki çizelgenin son bölümü t sınır testi 
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sonuçlarını vermektedir ve t sınır testi için t = -7.37 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değer mutlak değerce tüm yanılma düzeyleri için 

üst kritik değerin mutlak değerinden büyük olduğundan değişkenler 

arasındaki eş bütünleşme geçerli olmaktadır.  

Değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkisine ait tahmin 

sonuçları da Çizelge 5.13.’de gösterilmektedir. 
 

Çizelge 5. 13. Model 2 Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 
 

Bağımlı 
Değişken: 
ROESA 

Katsayı S.Hata t P 

KRDAKT 0,923326 0,244682 3,77358 0,0014 

KRDMVD -0,281625 0,086039 -3,273236 0,0042 

OZK 1,508835 0,300491 5,021229 0,0001 

HHI 397,9804 82,3335 4,833761 0,0001 

FAIZ 0,429993 0,124323 3,458675 0,0028 

GROWTH 0,035747 0,065285 0,547549 0,5907 

REELKUR 0,033171 0,023642 1,403051 0,1776 

UNEMPL 1,103728 0,230604 4,786242 0,0001 

EC = ROESA - (0.9233*KRDAKT  -0.2816*KRDMVD + 
1.5088*OZK + 397.9804 
*HHI + 0.4300*FAIZ + 0.0357*GROWTH + 0.0332*REELKUR + 
1.1037 

*UNEMPL ) 
 

Görüldüğü gibi sektörel kredi yoğunlaşması (HHI) ile kârlılık 

(ROESA) arasında uzun dönemde istatistiki olarak anlamlı pozitif 

yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgu Chen ve 

diğerlerinin(2013b:1743) “yoğunlaşmanın banka kârlılığını pozitif 

yönde etkilediği” şeklindeki bulguları ile aynı yöndedir. Onların da 

belirttiği gibi kredilerin birkaç sektöre yoğunlaşması kredi izleme, 
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kontrol ve gözetim(monitoring) maliyetlerini düşürerek kârın 

artmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu bulgu iktisadi yazındaki 

diğer çalışmaların bulguları ile de tutarlılık göstermektedir, uyumludur 

(Türkmen ve Yiğit, 2012; Akbaş, 2012; Aydın, 2019).  

Bu bulgu yukardaki model 1’in bulguları 66  ile birlikte 

değerlendirildiğinde yoğunlaşma ve çeşitlendirme stratejileri arasında 

yapılan seçimle düşük risk ve yüksek kârlılık arasında bir değiş-

tokuş(tradeoff) olmadığını da göstermektedir. Yani Dell’Ariccia’nın 

(2000) “denetim ve gözetim maliyetlerini düşürmek için 

yoğunlaşmaya giden bankaların kredi portföy kalitesinin bozulması ve 

kârlarında düşüşle karşılaşabileceği” sonucu Türk bankacılık sektörü 

için geçerli olmamaktadır. Ayrıca iktisadi yazındaki diğer bazı 

çalışmaların bulguları (Diamond,1984; Dell’Ariccia,2000; Behr ve 

diğerleri, 2007:25; Deng ve Elyasiani, 2008; Hayden ve 

diğerleri,2006:19) ile de örtüşmemektedir.  

Aktif kalitesini gösteren toplam kredilerin toplam aktiflere oranı olan 

KRDAKT değişkeni ile kârlılık (ROESA) arasında da pozitif yönlü bir 

ilişki tespit edilmiş olup bu geleneksel kredi faaliyetlerinin artışıyla 

açıklanabilir. Yani beklenildiği gibi bankaların ana faaliyet konusu 

krediler üzerine eğilmeleri kârlılığı artırmaktadır, bankacılık sektörü 

kredi portföyündeki genişlemeyi kârlılığa yansıtabilmiştir. Bu 

durumun ölçeğin artmasının maliyet azaltıcı tasarrufların ortaya 

çıkmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Bu bulgu iktisadi yazından 

 
66  Hatırlanacağı üzere, yukarıdaki modelde sektörel yoğunlaşma ile kredi riski 
arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmişti. 
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seçilmiş bazı çalışmalarla aynı yönde iken (Taşkın, 2011:296; Abreu 

ve Mendes,2014:8; Okuyan ve Karataş, 2017:402; Güzel ve İltaş, 

2018: 528,531; Al-Homaidi ve diğerleri, 2018:19,21; Ali ve Puah, 

2019:60) bazı çalışmaların aksi yönündedir (Alper ve Anbar, 2011: 

148; Doğru, 2011: 64; Lin ve diğerleri, 2012: 105). 

Beklenildiği gibi özkaynak yapısı (OZK) güçlendikçe kârlılık 

(ROESA) da yükselmektedir. Bu da özkaynak yapısı güçlendikçe 

bankaların özellikle dış kaynak ihtiyacının azalması ile fonlama 

maliyetlerinin düşmesi ve kredi verme kapasitesi ve davranışının artışı 

ile yorumlanabilir. Ayrıca sermaye yapısı güçlü bir bankacılık 

sektöründe bankalar, yüksek kredi standartları belirleyerek kârlılık 

düzeyini arttırma olanağına sahip olabilirler (Aydın, 2019:184; Özden, 

2017:72). Yüksek özkaynak oranının finansal sistem ve 

makroekonomiden gelecek negatif şoklara karşı bankalara ve sektöre 

olan güveni artırdığı ve bunun faaliyet ve kâra olumlu yansıdığı da 

söylenebilir (Rahman ve diğerleri, 2020:13). Ama hatırlanacağı üzere, 

yukarıdaki model 1’in bulgularına göre özkaynak oranı ile kredi riski 

arasındaki ilişki pozitiftir. Yani bu iki modelin bulguları birlikte 

değerlendirildiğinde, özkaynak oranı hem riskli faaliyetleri artırmakta 

hem de kârlılığı yükseltmektedir. Etkili bir kredi risk yönetimi 

politikası ile bu sorunun üstesinden gelinerek yine de kârlılığın 

artırılabilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir.  
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Özkaynak kârlılığı ve özkaynak oranı arasındaki bu pozitif ilişki 

iktisadi yazındaki bazı çalışmalarla örtüşmektedir (Abreu ve Mendes, 

2014:8; Albulescu, 2015:207; Căpraru ve Ihnatov, 2014:590; 

Samırkaş ve diğerleri, 2014:131; Dizgil, 2017:48; Rahman ve 

diğerleri,2020:12). Diğer yandan bu bulgunun Tabak ve diğerlerinin 

(2012:9) özkaynak oranı ile özkaynak kârlılığı arasında negatif yönlü 

ilişki tespitiyle çeliştiğini 67 , Chen ve diğerlerinin tespitinin 

(2013b:1743) özkaynak oranının aktif kârlılığı ile ilişkisi pozitif iken 

özkaynak kârlılığı ile ilişkisinin de negatif yönlü olduğunu da 

belirtmek gerekmektedir.  

Bankacılığa özgü diğer değişken olan likidite durumunu gösteren 

mevduatın krediye dönüşüm oranı (KRDMVD) istatistiki olarak 

anlamlı ama özkaynak kârlılığı (ROESA) ile ilişkisi negatif yönlüdür. 

Mevduatın krediye dönüşümü yükseldikçe kârlılığın azalması giderek 

riskli kredilerin kullandırılması ve bunun maliyetleri (fonlama 

maliyeti, operasyonel maliyetleri ve alternatif maliyeti) ve kredinin 

geri dönmeme olasılığını yükseltmesi ile açıklanabilir. Nitekim bu 

sonuç model 1’de KRDMVD’ın artışının riski yükseltmesi ile de 

uyumludur. Fernández de Lis ve diğerlerine (2000) göre banka 

yöneticileri kredi genişlemeleri halinde özkaynak kârlılığından ziyade 

 
67  Toplam özkaynakların toplam aktiflere oranı yerine yasal özkaynakların riskli 
kalemlere oranı yani sermaye yeterlilik rasyosu kullanılmış olsaydı sonuç (Türk 
bankacılık sektörüne yönelik bu analizde) farklı olabilirdi ve Tabak ve diğerlerinin 
(2012:9) özkaynak rasyosu ile özkaynak kârlılığı arasındaki negatif ilişki bulgusu ile 
aynı yönde olabilirdi. Ama Tabak ve diğerlerinin(2012) hangi sermaye rasyosunu 
kullandıkları da açık değildir. Bu arada aynı çalışmada aktif karlılığı (ROA) ile 
özkaynak oranı arasında pozitif yönlü ilişki tespit edildiğini de belirtmek gerekir. 
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piyasadan pay kapma telaşında olurlar, hisse sahiplerince iyi kontrol 

edilemezler ve o yüzden bu riskli stratejinin tehlikelerini anlamak 

zaman alabilir. Bu nedenle bu bulgu da banka risk yöneticilerine ve 

sektör düzenleyicilerine bir uyarı niteliğindedir.  

KRDMVD’ın kârlılık ile negatif yönlü ilişki içinde olduğu bulgusu 

iktisadi yazında kârlılık ve kredi/mevduat oranı ilişkisini inceleyen 

bazı çalışmalarla aksi yönde (Ata, 2009:148-149; Doğru, 2011:63) 

iken bazı çalışmalarla aynı yöndedir (Bourke68 1989:76 ; Molyneux ve 

Thornton, 1992:1176-1177; Çiftçi ve Durusu-Çiftçi69, 2019:124; Reis 

ve diğerleri, 2016:31 ; Rahman ve diğerleri, 2020: 12-13 ; Iskandar ve 

diğerleri, 2019: 36). Ayrıca Bordeleau ve Graham (2010:9) kârlılık ile 

likidite oranının ilişkisinin likiditenin belirli bir oranına kadar pozitif 

bu oranın üzerine çıkması halinde negatife döndüğünü tespit 

etmişlerdir.  

Makroekonomik değişkenler olan FAIZ, GROWTH (büyüme hızı), 

REELKUR, UNEMPL (işsizlik oranı) ile kârlılık oranı (ROESA) 

arasında da pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiş olmasına rağmen 

büyüme hızı ve reel kur ile kârlılık ilişkisi istatistiki olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Eğer bu pozitif yönlü ilişkiler de istatistiki olarak 
 

68  Bourke’un (1989:72) bu çalışmasında likiditenin bir ölçüsü olarak kullanılan 
kredi/mevduat oranı yerine onun vekil değişkeni olarak likit varlıklar/ toplam 
varlıklar oranı kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada aktif karlılığı ile likidite 
rasyosunun ilişkisinin pozitif yönlü olduğunu da belirtmek gerekir. 
 
69 Sözkonusu çalışmada bankaların yüksek kârlı bankalar ile düşük kârlı bankalar 
ayrımı yapılarak analiz edildiğini, buna göre kârlılık ile kredi/mevduat oranının 
(likidite riski olarak tanımlanan) ilişkisinin yüksek kârlı bankalar da negatif 
olduğunu belirtmek gerekir. 
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anlamlı çıkmış olsaydı, ekonomideki büyüme ve TL’nin değerlenmesi 

gibi olumlu gelişmelerin bankaların faaliyetlerini genişleterek kârlılığa 

pozitif katkısı ile açıklanabilecekti. İktisadi yazında büyüme oranı 

(GROWTH) ve özkaynak kârlılığı (ROESA) arasında pozitif yönlü 

ilişki beklentisine rağmen istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 

bulunamayan başka çalışmalar da bulunmaktadır (Alexiou ve 

Sofoklis, 2009:111; Alper ve Anbar, 2011: 149; Macit,2012a:591; 

Căpraru ve Ihnatov, 2014:590; Güneş, 2015:279; Sarıtaş ve diğerleri, 

2016:102; Aydın, 2019:187; Çiftçi ve Durusu-Çiftçi, 2019: 124, 127). 

FAIZ değişkeninin özkaynak kârlılığını pozitif yönde etkilediği 

bulgusu iktisadi yazındaki bazı çalışmalarla aynı yönde (Alper ve 

Anbar, 2011:149; Macit, 2012a: 591) iken bazı çalışmaların aksi 

yönündedir (Al-Homaidi ve diğerleri, 2018:21,23).  

Öte yandan, her ne kadar kârlılığı doğrudan etkilemese de işsizlik 

artışının toplam talebi azaltarak ve kullanılan kredilerin ödenmeme 

riskini yükselterek kârlılık üzerinde negatif yönlü etkide bulunması 

gerekirdi (Heffernan ve Fu, 2008:15; Abreu ve Mendes, 2014:8). 

Ancak özkaynak kârlılığı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkinin yönü 

pozitiftir. Çünkü işsizlik oranındaki özellikle 2013 yılından sonra 

görülen yükseliş trendine rağmen kredilerin toplam aktifleri oranında 

(Şekil 5.5. 2007-2018 dönemi KRDAKT değişkeni) 2010 yılından 

sonra artış eğilimi açıkça görülmektedir ve sözkonusu değişkenin 

kârlılıkla ilişkisi de pozitif yönlüdür. Yani ekonomideki kötü gidişin 

bir göstergesi olan işsizlik oranındaki artış eğilimine rağmen 

bankacılık kredi faaliyetlerinde de artış eğilimi görülmektedir. 4. 
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Bölümde yer alan “Kredilerin Aktifler ve GSYİH’na Oranı” başlıklı 

Şekil 4.1’de de açıkça görüldüğü gibi global kriz dönemi hariç 2010-

2018 döneminde bankacılık sektörü büyümeye devam etmiştir 

(TBB,2019b:72). Ayrıca cari işlemler açığındaki artışı sınırlandırmak 

amacıyla alınan makro ihtiyati tedbirler 70  kapsamında bireysel 

kredilerde büyüme hızını düşürücü tedbirler alınırken kurumsal 

kredilerde teşvik edici tedbirler getirilmiştir (TBB,2019b:77). Tüm bu 

gelişmelerin işsizlik oranı ile kârlılık ilişkisini beklentinin aksi 

yönünde pozitife dönüştürdüğü düşünülmektedir.  

Görüldüğü gibi, makroekonomik değişkenlerden işsizlik oranının 

kârlılık üzerindeki etkisi beklentinin aksi yönünde tespit edilirken, 

büyüme oranı ve reel kurun etkisi de istatistiki olarak anlamlı 

çıkmamıştır. Bu Ganioğlu ve Us’un (2014:23) “özellikle global 

krizden sonra makroekonomik değişkenlerin Türk bankacılığı 

üzerindeki etkisinin azaldığı” tespitiyle tutarlılık göstermektedir. Yani 

Türkiye bankacılık sektörü kârlılığı üzerinde bankacılığa özgü 

değişkenler daha belirleyicidir (Taşkın, 2011:297; Akbaş, 2012:108; 

Ata, 2009:137).  

Ayrıca kısa dönem regresyon tahmin sonuçları da aşağıda Çizelge 

5.14.’de gösterilmektedir. Hata düzeltme modeline göre, hata 

düzeltme katsayısı olan CointEq(-1) =- 0,82 olarak hesaplanmıştır. 

Katsayı beklenildiği gibi negatif olup katsayıya ait t= -12,13958 

olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre, hata düzeltme katsayısı 

 
70 Sözkonusu makro ihtiyati tedbirler için TBB(2019b:78)’ne bakılabilir. 



208 | SEKTÖREL KREDİ YOĞUNLAŞMASI VE KREDİ RİSKİ 
 

 

beklenildiği gibi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Ayrıca hata düzeltme katsayısının -1’e yakın olması kısa dönemde 

meydana gelen dengesizliklerin çok hızlı bir şekilde uzun dönem 

dengesine yakınsayacağını göstermektedir (Ulutürk ve diğerleri, 

2016:33,34,36). Nitekim kısa dönemde oluşacak dengeden sapmalar 

1/0.82=1,21 dönem sonra (3,5 ay sonra) düzelerek uzun dönem 

dengesine ulaşılacaktır. Yani negatif bir şok halinde Türkiye 

bankacılık sektörü kârlılığı çok kısa bir sürede dengeye 

yakınsayacaktır. Ayrıca Bannerjee ve diğerlerine (1998) göre, bu hayli 

yüksek hata düzeltme katsayısı kararlı bir uzun dönem dengesinin 

varlığına da ilave kanıt sağlamaktadır (aktaran Pahlavani, 2005:50). 

Çizelge 5. 14. Model 2 Kısa Dönem Tahmin Sonuçları 
 

Bağımlı Değişken: D(ROESA) 

Değişken Katsayı St.Hata t P 

C -68,02276 5,589797 -12,16909 0 

D(KRDAKT) 0,51064 0,099826 5,115277 0,0001 

D(KRDAKT(-1)) 0,046462 0,093864 0,494997 0,6266 

D(KRDAKT(-2)) -0,20137 0,033481 -6,014452 0 

D(OZK) 0,046829 0,139601 0,335449 0,7412 

D(OZK(-1)) -0,778483 0,16971 -4,587148 0,0002 

D(HHI) 139,1453 14,46507 9,619398 0 

D(HHI(-1)) -115,0163 18,02775 -6,379956 0 

D(HHI(-2)) -57,84576 13,11059 -4,41214 0,0003 

D(FAIZ) 0,143429 0,027811 5,157293 0,0001 

D(FAIZ(-1)) -0,128365 0,029624 -4,333205 0,0004 
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D(REELKUR) 0,032965 0,010919 3,018892 0,0074 

D(REELKUR(-1)) -0,000527 0,009739 -0,054143 0,9574 

D(REELKUR(-2)) 0,032048 0,007172 4,468359 0,0003 

D(UNEMPL) 0,280092 0,053963 5,190447 0,0001 

D(UNEMPL(-1)) -0,370621 0,060733 -6,102504 0 

D(UNEMPL(-2)) -0,130269 0,047469 -2,744274 0,0133 

DUMMY -1,523842 0,500026 -3,047526 0,0069 

CointEq(-1) -0,829567 0,068125 -12,1772 0 

Düzeltilmiş R-kare 0,816126       

F 11,84972     

P 0       

H0:Eşbütünleşme yoktur 

F  11.40648 10%   1,95 3,06 

K 8 5%   2,22 3,39 

   2.5%   2,48 3,7 

    1%   2,79 4,1 

t  -12,1772 10%   -2,57 -4,4 

   5%   -2,86 -4,72 

   2.5%   -3,13 -5,02 

    1%   -3,43 -5,37 

 

Çizelge de görüldüğü gibi ve yukarıda da belirtildiği gibi kısa dönem 

denge tahmin sonuçlarında değişkenlerin gecikmesiz ve gecikmeli 

katsayıları farklı yönde değerler alabilmektedir. Çünkü her dönemde 

düzeltme mekanizması farklı yönde hareket etmektedir. Sonuçta, 
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modele göre uzun dönemde negatif yönde ise düzeltme pozitif yönde 

çalışabilmektedir (Greene,2002:580).  

Bu doğrultuda, KRDAKT değişkeni gecikmesiz kısa dönem tahmin 

sonucunun uzun dönemde olduğu gibi pozitif yönlü ve istatistiksel 

olarak anlamlı iken 1 dönem gecikmeli tahmin sonucunun istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı, 2 dönem gecikmeli kısa dönem tahmin 

sonucunun ise istatistiki olarak anlamlı ve negatif olduğu 

görülmektedir ki bunun iktisadi açıdan bir anlamı olmayıp hata 

düzeltme mekanizmasının çalıştığını göstermektedir. OZK 

değişkeninin ise kısa dönem gecikmesiz tahmin sonucu uzun dönemde 

olduğu gibi pozitif olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı, bir dönem gecikmeli değerlerinin ise istatistiki olarak 

anlamlı ama negatif olduğu görülmektedir. Sektörel yoğunlaşma 

endeksinin (HHI) gecikmesiz kısa dönem tahmin sonuçları uzun 

dönemde olduğu gibi pozitif yönlü ve istatistiki olarak anlamlı iken 1 

dönem ve 2 dönem gecikmeli tahmin sonuçlarının uzun dönemin 

aksine negatif yönlü olduğu görülmektedir. Greene’in (2002:580) 

belirttiği gibi her dönemde düzeltme mekanizması farklı yönde 

hareket edebilmekte ve modele göre uzun dönemde pozitif yönde ise 

düzeltme negatif yönde çalışabilmektedir. Nitekim FAIZ değişkeninin 

kısa dönem gecikmesiz tahmin sonuçları istatistiki olarak anlamlı ve 

pozitif yönlü olup kârlılığı olumlu etkilerken 1 dönem gecikmeli 

tahmin sonucu yine istatistiki olarak anlamlı olsa da negatif yönlüdür. 

REELKUR değişkeninin kısa dönem gecikmesiz ve 2 dönem 

gecikmeli tahmin sonucu istatistiki olarak anlamlı ve pozitif iken, 1 
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dönem gecikmeli tahmini negatif yönlü ama istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. İşsizlik oranının (UNEMPL) gecikmesiz değeri 

pozitif iken 1 ve 2 dönem gecikmeli tahmini negatiftir. Yani işsizlik 

oranındaki artış kısa dönemde bankacılık faaliyetlerini daraltarak 

kârlılığın düşmesine neden olmaktadır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. Özet ve Sonuç  

Finansal sistemin %83’ünün bankalardan oluştuğu Türkiye gibi 

ekonomilerde finansal aracılar olarak bankaların önemi büyüktür. 

Bankalar sistemik öneme sahip kurumlardır. Bankacılığın, sektör 

olarak, ülkenin ekonomik yapısının şekillenmesinde, piyasaların 

genişlemesinde ve finansal piyasalara dönük politikaların 

geliştirilmesinde etkisi büyüktür.   

Bankaların en önemli işlevi “mali aracılık” ve dolayısıyla en temel 

faaliyeti de “kredi vermek”tir. Kökeni “güven, saygınlık, itibar” 

anlamına gelen krediye aracılık eden bankaların kredi faaliyetleri 

kısaca üretimin ve tüketimin finansmanı olduğundan hem 

makroekonomiden etkilenir hem de etkiler. Örneğin, Minsky (2013) 

için “bankacılık” hem “yatırımları ve ekonomik büyümenin 

finansmanını sağlayan esas faktör” hem de “istikrarsızlığa neden olan 

ve bunu büyütme eğiliminde olan yıkıcı bir güç” tür. Bu nedenle kredi 

analizleri temeldir, önemlidir. Çünkü en temel faaliyeti kredi vermek 

olan bankaların maruz kaldıkları en temel risk de kredi riskidir. Bir 

bankanın bilançosunun %80’inden fazlası kredi riski ile ilişkilidir ve 

dolayısıyla bir bankayı başarısızlığa uğratan sorunların en başında 

kredi riski gelmektedir. O yüzden kredi riskinin yükselmesi bir alarm 

sinyalidir ve iyi bir kredi analizi kredi risk yönetimini de 

kapsamalıdır.  
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Kredi riski, en temel tanımıyla, “ödünç alanın banka ile yaptığı 

anlaşma gereklerine uymaması sonucu bankanın verdiği kredinin 

anapara ve faizlerini zamanında ve tam olarak tahsil edememesi 

olasılığı ve bankaların cari ve gelecek dönemlerdeki sermayeleri ile 

gelirlerinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açabilecek zarar 

riskidir”.  

Kredi riskindeki yoğunluklar da ayrıca bir risk taşımaktadır. “Sektörel 

kredi yoğunlaşması” yani bankaların kredilerini belirli sektörlerde 

yoğunlaştırmaları da bu zarar olasılığını yani “kredi riskini” artıran 

unsurlardan biri olarak görülmektedir. Kredilerin hangi alanlarda ve 

hangi bölgelerde yoğunlaştığı yani bankaların kredi portföy tercihleri 

sadece bankaların risk ve kârlılığı için önemli değildir. Kümülatif 

olarak sektörün ve dolayısıyla ekonominin finansal istikrarı için de 

önemlidir. Özellikle küresel kriz sonrası finansal istikrara verilen 

önemin artması, kredileri ve dolayısıyla kredilerde sektörel 

yoğunlaşmayı ön plana çıkarmıştır.  

Bu yönde, iktisadi yazında, üçüncü bölümde özetlenmeye çalışıldığı 

gibi, sektörel yoğunlaşmanın kredi riskini artırdığına ve bu yolla 

makroekonomik istikrarsızlığı ve sistemik riski artırdığına ilişkin pek 

çok çalışma vardır. Öte yandan, yoğunlaşmanın, bir diğer deyimle 

uzmanlaşmanın bankaların o sektör ve müşterileri hakkında daha çok 

bilgi sahibi olmasını sağlayarak birçok asimetrik bilgi sorununu 

çözdüğünü, kredi riskini düşürdüğünü ileri süren çalışmalar da vardır. 

Hatta düşük risk ve kârlılık arasında bir değiş tokuş olduğunu, yani 
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riski artırırken kârlılığı da artırdığını ileri süren pek çok çalışma da 

vardır. Uygulamalı çalışmalar da yoğunlaşma ve çeşitlendirme 

şeklindeki kredi portföy stratejileri arasında hangisinin daha doğru 

olduğu konusunda ülke, ekonomik sistem, banka türü, amaç ve 

döneme göre değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle, Behr ve 

diğerlerinin (2007:1) belirttiği gibi risk ve kârlılık açısından 

yoğunlaşma ve çeşitlendirme stratejileri birbirlerine alternatifmiş gibi 

görünse de aslında gerçek hayatta her iki strateji de gözlenebilmekte 

ve birinin diğerinden daha iyi olduğu açık ve net bir şekilde ifade 

edilememektedir. Yoğunlaşma lehine bulgulara ulaşan Winton 

(1999:30) bile son tahlilde yoğunlaşma ve çeşitlendirme tercihinde 

dikkatli olunması gerektiğini önermektedir.  

Kredi yoğunlaşması, sektörel kredi yoğunlaşması konusunda çok 

sayıda uluslararası çalışma olmasına karşın Türkiye bankacılık 

sektörüne ilişkin olarak az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu az sayıda 

çalışmalarda da benzer tartışmalar sürmektedir. Sektörel kredi 

yoğunlaşmasının kredi riskini artırdığını ileri süren çalışmalar 

(Tunay,2015) olduğu gibi çeşitlendirmenin banka performansını 

düşürdüğünü ileri süren, yoğunlaşmayı destekleyen çalışmalar 

(Türkmen ve Yiğit;2012; Akbaş, 2012; Aydın, 2019) da vardır.  Son 

tahlilde bir karara varamayıp “bankalar için cevap verilmesi gereken 

soru çeşitlendirme yapıp yapmamak değil, hangi şartlar altında 

çeşitlendirme yapmanın banka açısından daha uygun olacağı” şeklinde 

sonuçlara varan çalışma da vardır (Gönenç ve Kılıçhan,2004:66). 

Türkiye bankacılık sektörü ile ilgili yapılan bu çalışmaların tamamı, 
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banka veya bir grup bankalardan elde edilen verilerle yapılmış 

çalışmalardır ve çoğunluğunun inceledikleri dönem göreli olarak 

kısadır. Yani sektörel kredi yoğunlaşması ve kredi riski ilişkisini 

Türkiye finans sisteminin temelinde olan bankacılık sektörü üzerinden 

bir bütün olarak değerlendiren bir çalışma bugüne kadar 

yapılmamıştır. Oysa tek tek bankaların seçimleri yerine, bankacılık 

sektörüne bir bütün olarak bakılması gerekmektedir.  

Bu yönde, “sektörel kredi yoğunlaşması kredi riskini artırarak finansal 

istikrarı tehlikeye atar mı?” sorusuna bankacılık sektörü üzerinden 

yanıt aranmaya çalışılmıştır. Bunun için, önce 1999-2018 dönemi 

Türk bankacılık sektörü ve kredilerin gelişimi tarihsel olgularla ele 

alınmıştır.  

Bilindiği üzere, Türkiye’de 2000’li yıllara girilirken, küçülmüş, 

sermayesi erimiş, vade uyumsuzluğu olan, reel sektörden ziyade kamu 

finansmanının destekleyen, mevduatın krediye dönüşümünün zayıf 

olduğu, yeni girişlere açık ve piyasa yoğunlaşmasının az olduğu ve 

risk yönetimi kültürünün tam olarak yerleşmediği, takipteki 

alacakların brüt kredilere oranının sürekli artarak %11,1 gibi oldukça 

yüksek bir düzeye çıktığı, faiz ve kur risklerine karşı aşırı duyarlı bir 

sektör olarak giren bankacılık sektörüne çekidüzen vermek”, 

ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için, alınması gereken en 

önemli yapısal önlemlerden biri haline gelmiştir (BDDK,2010). İlk iş 

olarak da 1999 yılında, finansal sektörün denetim ve gözetim sürecini 

yürüten çok başlı sistemin ortadan kaldırılması ve sektöre ilişkin 
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düzenleme ve denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla tek bir 

bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumun kurulması 

kararlaştırılmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak Haziran 1999’da, 

uluslararası bankacılık ilkelerini ve AB bankacılık kriterlerini referans 

alan 4389 sayılı Bankalar Kanunu çıkarılmış, Ağustos 2000’de BDDK 

faaliyetlerine başlamıştır. Yapılan düzenlemelere ve bankacılık 

sektörüne yönelik tüm önlemlere rağmen yine de 2000-2001 krizleri 

yaşanmıştır. Sonucunda bankacılık sektöründe kârlılık gerilemiş, bazı 

bankaların sermayeleri büyük ölçüde erimiş ve bankalar kredi 

veremez hale gelmişlerdir. Ardından yaşanan yeniden yapılandırma 

döneminden sonra Türk bankacılık sektörü tüm dünyayı etkisi altına 

alan Global krize daha güçlü bir durumda yakalanmıştır ve bu yüzden 

göreli olarak daha az etkilenmiştir. Yine de tüm dünyada olduğu gibi 

Türk bankacılık sektöründe de kredilerin takibe dönüşüm oranı 

yükselmiştir.  

Tüm bu gelişmeler altında bankacılık sektörüne ilişkin 1999-2018 

verileri derlenmiş, ancak 2005 yılında Türk lirasından 6 sıfır atılması, 

Kasım 2006’da “bankaların; muhasebe ve raporlama sisteminde 

şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında 

kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun 

olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, 

konsolide ve konsolide olmayan bazda mali durumları, mali 

performansları ile yönetimin etkinliği hakkında bilgileri 

içeren finansal tablolarının zamanında ve doğru bir şekilde 

hazırlanması, raporlanması ve yayımlanmasına ve belgelerin 
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saklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olan yeni bir 

Yönetmelik çıkarılması gibi gelişmeler nedeniyle, çalışmanın ampirik 

analizi 2007-2018 dönemi verileri ile yapılmıştır. Ama, çalışmanın 

dördüncü bölümünde, Türk bankacılık sektörü 1999-2018 dönemi 

verileriyle çizelgeler(tablolar) analizi yapılmaya çalışılmıştır.  

Buna göre, Türkiye’de para ve para benzeri araçların finansal aktifler 

içindeki payı 2018 yılında GSMH’nın %59 seviyesindedir. Aralık 

2018 itibariyle sektördeki mevduat bankalarının payı toplam 

bankacılık sektörü aktiflerinde %88, kredilerde %87, mevduatta %93 

olmuştur. AB ile kıyaslandığında derinliği az olan Türk finans sistemi 

bankalar ve mevduat bankaları ağırlıklıdır. Sektörde faaliyet gösteren 

53 bankanın 34 tanesi mevduat bankası, 13 tanesi kalkınma ve yatırım 

bankası, 6’sı da katılım bankasıdır. Türk bankacılık sektöründe 

faaliyet gösteren 34 mevduat bankasının 3’ü kamusal sermayeli, 9’u 

özel sermayeli, 21’i yabancı sermayeli ve 1’i TMSF’ye devredilmiştir. 

Görüldüğü gibi mevduat bankalarının çoğunluğunu da yabancı 

sermayeli bankalar oluşturmaktadır.  

1999-2018 döneminde Türk bankacılık sektöründe toplam aktif, kredi, 

mevduat ve özkaynak açısından ilk 5 ve ilk 10 banka yoğunlaşması 

görülmektedir. Özellikle 2000-2001 krizlerinin yol açtığı 

konsolidasyonun bir sonucu olarak 2000’lerden sonra toplam 

aktiflerinin, kredilerin, mevduatın ve toplam özkaynağın yarısından 

çoğu ilk 5 büyük bankadadır.  İlk 10 banka söz konusu olduğunda 

oranlar %80’nin üzerine çıkmaktadır. Ama, ilk 10 banka yüzde 
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paylarına göre hesaplanmış Herfindhl-Hirschman Endeksi’ne göre, 

Türk bankacılık sektörü kredilerde rekabetçi bir yapıdadır. Herfindhl-

Hirschman Endeksi ve ilk 5 banka yoğunlaşma rasyoları esas 

alındığında, AB ülkeleri ile Türkiye’nin yoğunlaşma göstergelerinin 

birbirlerine paralellik arz ettiği, Türkiye’nin AB üyesi olan gelişmiş 

ülkelerden daha yüksek, AB üyesi olup gelişmekte olan ülkelerden ise 

daha düşük bir piyasa yoğunlaşmasına sahip olduğu 

söylenebilmektedir.  

1999-2018 döneminde kredilerin bankacılık sektörü toplam aktifler 

içindeki payı 2000-2001 kriz yılları hariç genelde artış trendindedir, 

ama Aralık 2017’den sonra aşağı doğru yöneldiği görülmektedir. 

Aralık 2018 itibariyle toplam krediler 2.366,9 Milyar TL’ye 

ulaşmıştır. 1999 yılında kredilerin toplam aktifler içindeki payı %30 

iken 2017 yılında %67’e çıkmış, 2018 yılında %65 olmuştur.  

Özellikle 2010 yılından itibaren artış trendinde olan kredilerin payı 

hep %50’nin üzerindedir. Ama öncesinde bu oranın düşüklüğü 

özellikle 1990-2000’li yıllardaki sorunlu yapıyı ve bankacılık 

sektörünün asli fonksiyonundan uzaklaştığının göstergesidir. Bu 

nedenle kredilerin GSMH’ya oranı da düşüktür. Krediler/GSYH oranı 

Aralık 2007’den itibaren yükselmeye başlamış 2018 yılı itibariyle 

%64’e çıkmıştır.  
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Türk bankacılık sektöründe YP kredilerin oranı 1999 yılında %51 iken 

özellikle Aralık 2012’den itibaren TL kredilerin oranının artmasıyla 

2018 yılında %41 olmuştur.  

1999 yılında kredilerin %61’i kısa vadeli iken 2018 yılında %73’ü 

uzun vadelidir. Bu durum bir görüşe göre kredi riskini artırıcı bir 

unsurdur. Bir başka görüşe göre ise kredilerde vadenin uzaması, etkili 

kredi izleme faaliyeti sayesinde, ödenmeme olasılığının düşmesini 

sağlamaktadır ve dolayısıyla Türk bankacılık sektöründe vadenin 

uzaması risklilik açısından olumlu bir gelişmedir. 

Türk bankacılık sektörü kredilerinde 1999 yılından 2018 yılına kadar 

İstanbul’un da içinde yer aldığı Marmara Bölgesi’nde coğrafi 

yoğunlaşma gözlenmektedir. 2002 yılından itibaren ayrı bir bölge 

olarak gösterilen İstanbul, neredeyse kredilerin yarısına yakınını 

kullandırmaktadır. İstanbul, diğer en çok kredi kullandırılan 2 

bölgeyle birlikte değerlendirildiğinde %60-70 kredi oranına 

ulaşılmaktadır.  

Aynı şekilde kredilerde sektörel yoğunlaşma da gözlenmektedir. 

Örneğin, tekstil ve inşaat sektörü, 1999’dan 2008 yılına kadar en 

yoğun ilk altı sektör içinde yer almıştır.  2004 yılından itibaren 

sektörel kredi dağılımına yeni eklenen bireysel krediler birinci sırada, 

toptan ve perakende ticaret sektörü ise ikinci sıradadır. 2007-2018 

döneminde üçüncü sıraya yerleşen “inşaat” sektörü olmuştur. İnşaat 

sektörünün toplam nakdi krediler içindeki payı 2007 yılında %6 iken 

2018 yılında %9,6’a çıkmıştır.  
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Kredilerdeki sektörel yoğunlaşmaya paralel olarak sözkonusu 

sektörlerin takibe dönüşüm oranını da yüksektir. Ama genel olarak 

bakıldığında 2002-2007 döneminde takipteki kredilerin toplam 

krediler içindeki payı, %18,5’ten %3,5’e düşmüştür. Bunun nedenleri; 

ekonomik istikrarın sağlanması, bankaların sermayelerinin artırılması, 

sorunlu bankaların TMSF’ye devri ve sorunlu kredilerin tasfiyesi, 

İstanbul Yaklaşımı, kamusal gözetim ve denetimin etkinliğinin 

artması ve bankacılıkta risk yönetimi anlayışının öneminin artması, 

faaliyet ortamının iyileşmesi ve sektörde hızlı büyümedir. Bankacılık 

sektöründeki bu iyileşme ve gelişmelerin sonucu olarak, takibe 

dönüşüm oranı 2008-2018 yıllarında da %2,7 ile %3,9 aralığında 

seyretmiştir.  

Bu bilgiler ışığında, sektörel kredi yoğunlaşması ile kredi riski 

arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu ama özellikle 2000-2001 

krizlerinden sonra yapılan düzenlemeler ve uygulamalarla Türkiye 

bankacılık sektörünün istikrara kavuştuğu ve son yıllarda sektörün 

kredi riskinin karşılaştırmalı olarak makul seviyede olduğu 

söylenebilir.  

Bu tablolar analizinden sonra, Türkiye bankacılık sektöründe sektörel 

kredi yoğunlaşması ve kredi riski ilişkisi 2007-2018 dönemi 3’er aylık 

verileriyle ve ilk kez bankacılığa özgü değişkenler (toplam mevduatın 

toplam nakdi krediye oranı bir diğer deyişle mevduatın krediye 

dönüşüm oranı, toplam özkaynakların toplam aktiflere oranı, toplam 

takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı, toplam kredilerin 
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toplam aktiflere oranı) ile makroekonomik değişkenler 

(ağırlıklandırılmış Ticari TL kredi faiz oranı, büyüme oranı, reel kur, 

işsizlik oranı) bir arada kullanılarak ve ARDL yöntemiyle ampirik 

olarak da analiz edilmeye çalışılmıştır. Sektörel yoğunlaşma endeksi 

olarak iktisadi yazında sıklıkla kullanılan ve yoğunlaşmadaki 

yükselme ve uzun dönem eğilimleri yansıtabilen Herfindahl 

Hirschman endeksi (HHI) kullanılmış ve endeks nakdi krediler içinde 

her sektörün payının karesi alınıp, bunların toplanmasıyla 

hesaplanmıştır. ARDL yöntemi banka kredilerinde sektörel 

yoğunlaşma ve kredi riski-kârlılık ilişkisi analizinde ilk kez 

kullanılmıştır.  

Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen otoregresif 

dağıtılmış gecikme (Auto-Regresive Distributed Lag-ARDL) yöntemi 

aynı dereceden entegre olmayan, I(0) ve I(1) düzeyinde durağan olan 

değişkenlerle ve küçük örneklemlerle de sağlam sonuçlar veren bir eş 

bütünleşme yaklaşımıdır. ARDL yöntemi, hem bağımlı değişkenin 

hem de bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerinin bağımsız 

değişken olarak kullanıldığı standart en küçük kareler regresyon 

yöntemine dayanmaktadır. Temel olarak üç aşamadan oluşan 

yöntemin birinci aşamasında, analize dâhil edilen değişkenler arasında 

uzun dönem ilişkisinin olup olmadığı test edilmektedir. Eş bütünleşme 

ilişkisinin varlığı halinde, ikinci aşamada koşullu hata düzeltme 

modeli ile uzun dönem tahminler vermekte ve üçüncü aşamada hata 

düzeltme modeli ile kısa dönem ilişkiler incelenmektedir. Zaman 

serisi analizlerinde hata düzeltme modeli, kısa dönem ile uzun dönem 
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ilişkisi arasındaki dengesizliğin yok edilmesi ve eş bütünleşen 

değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli nedenselliğin test edilmesi 

için kullanılmaktadır. Hata düzeltme katsayısı kısa dönemdeki 

dengesizliklerin hangi hızla dengeye döndüğünü açıklaması açısından 

önemlidir. Hem bağımlı değişkenin hem de bağımsız değişkenlerin 

gecikmiş değerlerini de dikkate alan ARDL yöntemi bu geniş dinamik 

yapısıyla yapay ya da yanlış regresyon (spurious regression) 

olasılığını da azaltmaktadır. 

ARDL yöntemi ile yapılan ve tüm tanı testlerini geçen kredi riski 

modelinin uzun dönem analiz sonuçlarına göre, sektörel kredi 

yoğunlaşması ile kredi riski arasında bir ilişki olduğu ama bu ilişkinin 

yönünün beklentinin aksine uzun dönemde negatif olduğu tespit 

edilmiştir. Chen ve diğerleri (2013a,2013b) ve Tunay’ın (2015) 

bulgularının aksine yoğunlaşma arttıkça kredi riski düşmektedir. Yani, 

sektörel yoğunlaşma bazı sektörlerde uzmanlaşmayı getirmekte ve 

Türkiye bankacılık sektörünün kredi riskini düşürmektedir. Bu da 

yoğun olarak kredilendirilen sektörlere ilişkin bilginin ve izleme 

faaliyetlerinin etkinliği ile açıklanabilir. Mishkin (2007) de “belirli bir 

sektöre odaklanmanın bankayı bu sektörde uzmanlaştırdığını ve bu 

sayede firmanın borcunu zamanında geri ödeyip ödemeyeceği 

konusunda daha iyi tahmin yapabilmesini sağladığını” belirterek, 

bankacılığın bir “bilgi üretme işi” olduğunu vurgulamakta ve “kredi 

izleme ve denetleme faaliyetlerinin” önemine dikkat çekmektedir. 

Çalışmanın bulguları Winton’un (1999) Acharya ve diğerlerinin 

(2002) ve Tabak ve diğerlerinin (2011) bulguları ile de tutarlılık 
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göstererek sektörel yoğunlaşmanın kredi riskini yükseltmediği 

yönünde olsa da Gönenç ve Kılıçhan’ın (2004:66) da ifade ettiği gibi 

bankalar için cevap verilmesi gereken soru hangi şartlar altında hangi 

stratejinin doğru olacağıdır.  

Çalışmanın verilerinin başladığı 2007 yılından itibaren başarılı risk 

yönetimi uygulamaları ve finansal istikrara dönük politikalar 

sayesinde aktif kalitesinde iyileşmeler olmuş ve ödenmeyen kredilerin 

oranı özellikle 2009-2011 arasında hızla düşmüş, 2011-2017 

döneminde de diğer ülkelerle karşılaştırıldığında kredi riski makul 

seviyelerde kalmıştır. Ancak 2017 yılından itibaren ödenmeyen takipli 

kredilerin yükseliş trendine girdiği de görülmektedir. Ayrıca, Aralık 

2018 itibariyle yapılandırılan alacakların miktarı bir önceki yıla göre 

%38 oranında artarak 108 milyar TL olduğunu (TBB,2019a:I-21) ve 

BDDK Eylül 2019'da bankalardan 46 milyar TL’lik kredinin 

yılsonuna kadar Tahsili Gecikmiş Alacaklar olarak sınıflandırılmasını 

istediğini de belirtmek gerekir. Nitekim Aralık 2019 itibariyle takibe 

dönüşüm oranı %5,36’ya çıkmıştır.  

Mishkin’in (2007:207) bankaların gelişmiş ve gelişmekte olan tüm 

ekonomilerdeki önemli rolü nedeni ile “bankacılık sektöründeki 

sorunlarına” ve özellikle “gelişmekte olan ülkelerde bankacılık 

sektörü sorunlarının finansal krizlere dönüşme riski ya da finansal 

krizlerdeki etkisinin daha büyük olduğuna” dikkat çektiğini 

hatırlatmak gerekmektedir. Zira dördüncü bölümde anlatılan tarihsel 

gelişmelere ve model sonuçlarına göre, banka kredilerinde sektörel 
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yoğunlaşma ile kredi riski arasında bir ilişki vardır. Sektörel 

yoğunlaşma kredi riskini etkileyen önemli bir unsurdur.  Bu nedenle, 

özetle, sektörel kredi yoğunlaşması dikkatle izlenmeye devam 

edilmelidir. 

İkinci olarak, çalışmanın bulguları, “ekonomilerin genişleme 

dönemlerinde bankaların kredi riski azalırken daralma dönemlerinde 

arttığı” teziyle (aktaran Demirel, 2015:9) örtüşmezken, Castro’nun 

(2012:5) bulguları ile aynı yöndedir. Çünkü kredi riski ile büyüme 

oranı arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir ve bu tespit mevduatın 

krediye dönüşüm oranı ile kredi riski arasındaki pozitif ilişkiyle de 

desteklenmektedir. Bu da kredi değerlendirmelerinin genişleme 

dönemlerinde de dikkatli yapılması gerektiği yönünde bir uyarıdır ve 

kredi risk yönetiminin makroekonomik açıdan ne kadar önemli 

olduğunun bir göstergesidir. Zira iktisadi yazında kredi genişlemeleri 

ile kriz ilişkisini inceleyen pek çok çalışma vardır ve yukarıda 

örnekleri verilmiştir. 

Aynı yönde, üçüncü olarak, özkaynak oranı ile kredi riski arasında 

pozitif bir ilişki tespit edilmiş olup özkaynak oranı yükseldikçe riskli 

faaliyetlerin ve dolayısıyla kredi riskinin yükseldiği sonucuna 

varılmıştır. Bu bulgu iktisadi yazındaki bazı bulgularla örtüşmektedir 

(Tabak ve diğerleri, 2012:10; Behr ve diğerleri, 2007:22; Tunay, 

2015:140-141 ). 
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Dördüncü olarak, yine büyüme oranının kredi riski üzerindeki 

etkisinin pozitif yönlü olması, ekonomideki olumlu gelişmelerin kredi 

genişlemelerine ve dolayısıyla kredi riskinin de artmasına neden 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu hem mevduatın krediye dönüşüm 

oranı ile kredi riski arasındaki pozitif ilişkiyle hem de iktisadi 

yazındaki çalışmalarla (Castro, 2012; Louzis ve diğerleri,2012) 

desteklenmektedir. Yine bu bulgu da ekonominin genişleme 

dönemlerinde kredi genişlemelerine dikkat edilmesi gerektiği yönünde 

bir uyarı olarak değerlendirilebilir. 

Beşinci olarak, reel kur ile kredi riski arasında negatif bir ilişki tespit 

edilmesi beklentilerin aksi yönünde bir sonuçtur. Bu Türkiye’nin 

ithalata bağımlı ihracat yapısı nedeniyle, reel kurun yükselmesi yani 

TL’nin değerlenmesi, ihracat mallarını diğer ülkeler için 

pahalandırarak, ithalatı ise ucuz hale getirerek yani ithalata bağımlı 

ihracat mallarının maliyetini düşürerek, firmaların borç ödeme 

kapasitesini yükseltmiş olabileceği ve dolayısıyla kredi riski ile reel 

kur arasındaki ilişkiyi negatife çevirmiş olabileceği şeklinde 

yorumlanabilir. 

Altıncı olarak, modellere göre tüm değişkenler uzun dönemde eş 

bütünleşik olmasına rağmen, faiz oranı ile kredi riski arasında uzun 

dönemde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulanamamıştır. Eğer 

modelde pozitif yönlü olan kredi faizi istatistiki olarak da anlamlı 

çıkmış olsaydı kredi faizinin yüksekliğinin riskli müşterileri çekmesi 
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ya da kredi kullananların borçlarını ödeme kabiliyetinin azalması 

nedeniyle kredi riskini yükselttiği şeklinde yorumlanabilecekti. 

Yedinci olarak, yine uzun dönemde istatistiki olarak anlamlı 

bulunmasa da işsizlik oranının kredi riski ile ilişkisi de beklentinin 

(Nkusu,2011; Messai ve Jouini,2013; Louzis ve diğerleri,2012) aksine 

negatif yönlüdür. Ama iktisadi yazında işsizlik oranının kredi riski 

üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını tespit eden çalışmalar da 

bulunmaktadır.  

Sekizinci olarak, kredi risk analizi ile ilgili olarak bankacılığa özgü 

değişkenlerin kredi riski üzerinde daha belirleyici olduğu, 

makroekonomik değişkenlerin ise daha az belirleyici olduğu ileri 

sürülebilir. Bu Ganioğlu ve Us’un (2014) özellikle global krizden 

sonra makroekonomik değişkenlerin Türk bankacılık sektörü 

üzerindeki etkisinin azaldığı tespitiyle de tutarlılık göstermektedir. Bu 

nedenle Türkiye bankacılık sektörünün istikrarı yani finansal sektörün 

istikrarı için banka yöneticilerine çok büyük sorumluluklar 

düşmektedir.  

Dokuzuncu olarak, çalışmada sektörel kredi yoğunlaşması ve 

özkaynak kârlılığı (ROE) ilişkisi de ARDL yöntemiyle ayrıca 

araştırılmış ve tüm tanı testlerini geçen kârlılık modelinin uzun dönem 

analiz sonuçlarına göre, sektörel kredi yoğunlaşmasının kârlılığı 

pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Çünkü kredilerin birkaç 

sektöre yoğunlaşması kredi izleme, kontrol ve gözetim maliyetlerini 

düşürerek kârın artmasına katkıda bulunmaktadır.  
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Dolayısıyla, onuncu olarak, her iki modelin bulguları doğrultusunda 

sektörel kredi yoğunlaşmasının risk ve kârlılıkla ilişkileri birlikte 

değerlendirildiğinde, iktisadi yazındaki bazı çalışmaların bulgularının 

(Diamond,1984; Dell’Ariccia,2000; Behr ve diğerleri, 2007:25; 

Hayden ve diğerleri,2006:19) aksine düşük kredi riski ile kârlılık 

arasında bir değiş tokuş olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Onbirinci olarak, ayrıca toplam kredilerin aktiflere oranı, özkaynak 

oranı, kredi faiz oranı ve işsizlik oranı ile kârlılık arasında da pozitif 

yönlü bir ilişki, likidite durumunu gösteren mevduatın krediye 

dönüşüm oranı ile kârlılık arasında ise negatif yönlü bir ilişki tespit 

edilmiştir. Mevduatın krediye dönüşümünün risk modelinde kredi 

riskini yükseltirken kârlılık modelinde kârlılığı düşürmesi birbiriyle 

tutarlılık göstermektedir. Büyüme hızı ve reel kur ile kârlılık arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. İktisadi yazında 

büyüme oranı ve özkaynak kârlılığı arasında pozitif yönlü ilişki 

beklentisine rağmen istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit 

edilemeyen başka çalışmalar da bulunmaktadır. Sonuç olarak, kârlılık 

üzerinde de bankacılığa özgü değişkenlerin daha belirleyici olduğu 

söylenebilir.  

Onikinci ve son olarak, ARDL yöntemiyle oluşturulan her iki modelin 

kısa dönem analiz sonuçlarına göre hata düzeltme katsayılarının (0)  

ile (-1) arasında olması uzun dönem dengesinden sapmaların kısa 

sürede tekdüze(dalgalanmaksızın) bir şekilde uzun dönem dengesine 

yakınsayacağı yani dengesizliklerin giderilerek düzeleceği sonucuna 
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varılmıştır. Bu da değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkiyi inceleyen 

hata düzeltme modellerinin çalıştığını ve uzun dönem analizlerinin de 

güvenilir olduğunu göstermektedir.  

6.2. İktisadi Yazına Katkısı 

Bu çalışmanın bankaların kredilerde sektörel yoğunlaşma ve kredi 

portföy çeşitlendirmesi arasında kârlılık ve veya risk açısından 

yaptıkları tercihlerin kredi riski ile ilişkisini, kümülatif olarak 

bankacılık sektörü kredi riskini artırıp artırmadığını ya da nasıl 

etkilediğini, bunun tüm bankacılık sektörü istikrarı ve dolayısıyla 

finansal istikrarı etkileme potansiyelinin analizi yönünde Türk 

bankacılık sektörü özelinde bir katkı sunması beklenmektedir. 

Çalışma kredi risk yönetiminin yalnızca bankalar için değil finansal ve 

dolayısıyla makroekonomik istikrar için de önemini göstermektedir. 

Tüm bankacılık sektörü kredileri gözetim faaliyetlerinde bir araç 

sunması da beklenmektedir. Bu araç örneğin sermaye gereksiniminin 

hesaplanmasında kredi riskine göre ilave sermaye gereksinimine karar 

verilmesinde ya da özellikle genişleme dönemlerinde, bir erken uyarı 

mekanizması olarak, sektörel kredi yoğunlaşması, kredi genişlemeleri 

ve sermaye ilişkisine dikkat edilmesi, ülkenin kalkınmışlık ve 

gelişmişlik seviyesini de dikkate alan, ülke tercihlerine göre politika 

oluşturulmasında ve bankalara önerilmesinde kullanılabilir. Yani, 

çalışma, ülkeye, zamana ve içinde bulunduğu koşullara göre bir kredi 

politikası belirlenmesinde ve kredi izleme faaliyetlerinde araç olabilir. 

BDDK’nın (2016a), bankalara “portföyler ve alacaklar için trend 
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tahminlerini de içeren analizleri düzenli olarak yapmaları ve 

sonuçlarını yoğunlaşma riski yönetimi kapsamında; limitlerin, eşik 

değerlerin ve süreçlerin oluşturulması ve bunların yeterliliğinin teyit 

edilmesinde göz önünde bulundurmaları” şeklinde önerdiği gibi tüm 

bankacılık sektörü için trend tahminlerinde kullanılabilir. Zira, 

dünyada ve Türkiye’de yaşanan deneyimler ve tarihsel olgular da 

göstermiştir ki trend tahminleri yapılmaz ya da yeterince iyi 

yapılmazsa yol açtığı zayıf risk yönetimi uygulamaları finansal 

kırılganlıkları artırmakta ve özellikle finansal sisteminin %83’den 

çoğu bankalar ve iştiraklerinden oluşan Türkiye gibi ekonomilerde 

krizlere yol açabilmektedir.  

6.3. Kısıtlar ve Araştırma Önerileri 

Görüldüğü gibi farklı yöntemlerle farklı sonuçlar alınması nedeniyle, 

kredilerde her türlü yoğunlaşmanın, risk ve performans açısından, 

farklı yöntemlerle ve farklı değişkenlerle incelenmesi, analize dahil 

edilmeyen diğer makroekonomik değişkenlerin etkilerinin de 

değerlendirilmesi ve bu araştırmaların tekrarlanmasında fayda vardır. 

Ayrıca, bu tür incelemelerin hem sektör bazında hem de banka 

bazında verileri içeren örneklemlerle yapılması önerilmesine rağmen 

banka bazında sektörel kredi verilerinin paylaşılmadığını da belirtmek 

gerekmektedir.  
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Özellikle, banka gruplarına (kamu, özel ve yabancı) göre izleme 

faaliyetleri ve politikalar üretilebilmesi amacıyla sektörel kredi 

yoğunlaşmasının banka gruplarına göre de araştırılması 

gerekmektedir. İlerde hem grup bazında sektörel kredi verileriyle hem 

de riske göre ağırlıklandırılmış yoğunlaşma ölçütünü kullanabilme 

olanağı sunan veriler üretilmesiyle çalışmanın bu yönlerde 

geliştirilmesi umulmaktadır. Zira krediler her zaman özel ilgiye 

haizdir ve kredilerde sektörel yoğunlaşma hem bankaların risk ve 

performansı için hem de bankacılık sektörü yani finansal istikrar ve 

dolayısıyla makroekonomik istikrar için her zaman izlenmelidir.  
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Nedenleri  

 

Banka  Devir Nedeni Açıklama 

Türk Ticaret 
Bankası AŞ. 

3182 B.K. 64/2 • Sümer Holding ve Bağlı Kuruluşları 
ile KİT Kredileri 

•  1995-1996 Dönemi Kredileri  

• Turizm Yatırım Bankası ve Marmara 
Bank Depoları  

• Açık Pozisyon  

• Diğer 

Bank Ekspress 
A.Ş 

3182 B.K. 
1,5,64 Fon yön. 
12.md. 

• Banka Alımında Kredi Kullanılması  

• Doğrudan Kullandırılan Krediler  

• Fiduciary Krediler  

• Karşılıklı (Back to Back) Krediler 

Interbank A.Ş. 3182 B.K. 64/2 • Sorunlu Krediler  
• Bankanın satın alınmasında banka 
kaynaklarının kullanılması  
•Paravan firmalara kullandırılan 
kredilerin hakim ortakların hesabına 
aktarılması  
• 1998 yılında kredi yoğunlaşması  
• Fiduciary krediler  
• Protokole bağlanan Çukurova 
kredileri  
• Alacağın Temliki  
• Nergis grubuna ait şirketlerin satın 
alınması yoluyla bu şirketlere kaynak 
aktarılması 

   

EK-1 (devam)  
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Egebank A.Ş. 4389 B.K. 14/3 
ve 14/4  

• Ege Bank'ın Ege Bank kaynakları 
kullanılarak Demirel Grubu tarafından 
satın alınması  

• Demirel Grubunun Banka 
Kaynaklarını kullanması  

• Diğer Bankalarla Yapılan back to 
back işlemlerle Demirel grubu 
şirketlerine kaynak kullandırılması  

• Bankanın sermaye artırımının banka 
kaynaklarıyla yapılması  

• Demirel Grubunun üçüncü şahıs 
firmaları üzerinden kredi kullanması  

• Yurtiçi ve Yurt dışı bankalar yapılan 
mevduat ve depolar yoluyla kaynak 
kullanılması 

• Demirel grubuna firmalarına banka 
tarafından iştirak edilmesi  

• Fiktif kar yaratılması ve temettü 
dağıtımı  

•Banka yöneticilerine ve bağlantılı 
şirketlere banka kaynaklarının 
kullandırılması  

• Aşırı reklam, onarım ve dekorasyon 
harcamalarının yapılması  

Yurtbank 
A.Ş. 

4389 B.K. 
14/3 ve 14/4 

• Doğrudan Krediler  

• Karşılıklı (Back to Back) Krediler  

• Fiduciary Krediler  

• Çamlıca Konut Kredileri 
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EK-1 (devam) 

Yaşarbank 
A.Ş. 

4389 B.K. 
14/3  

• Hâkim Ortak Kredileri  
• Banka İştiraklerine Usulsüz 
Kaynak Aktarımı 
 • Sorunlu Krediler  
• Yaşarbank GmbH'ye Yapılan 
Depolar  
• Fiktif Kâr Üzerinden Temettü 
Dağıtımı  
• Yaşarbank Depoları ve Yaşar 
Foreign Trade Kredileri  
• Ortak Konut Pazarlama Kredileri  
• Yaşar Holding Kredileri  

Esbank A.Ş. 4389 B.K. 
14/3 ve 14/4 

• Hâkim Ortak Kredileri  
• Duran Varlık Yatırımları  
• Reel Olmayan Kârlar Üzerinden 
Temettü Dağıtımı  • Diğer 

Sümerbank 
A.Ş. 

4389 B.K. 
14/3 ve 14/4 

• Özelleştirme Bedelinin 
Ödenmesinde Banka Kaynaklarının 
Kullanılması  
• Hâkim Ortağa Doğrudan Kredi 
Kullandırımı  
• Efektifbank Off-Shore Üzerinden 
Kullandırılan Krediler Karşılıklı 
(Back to Back) Krediler  
• Fiduciary Krediler  
• Paravan Firmalar ve Üçüncü Şahıs 
Firmaları Aracılığıyla Kullandırılan 
Krediler  
• Kredi İşlemlerindeki 
Usulsüzlükler 

Kıbrıs Kredi 
İstanbul A.Ş. 

4389 B.K. 
14/3 ve 16/1 

• Sermaye yetersizliği, yabancı 
kaynakların artırılamaması,  
• Yabancı kaynakların 
artırılamaması,   
• Gelirlerin yükseltilememesi,  
• KKTC merkezinden olan 
alacakların tahsil edilememesi,  
• Kurumsal yapı ve yeterli bilgi ve 
tecrübeye sahip personel eksikliği 
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EK-1 (devam) 

Bank 
Kapital 
T.A.Ş. 

4389 B.K. 
14/3 ve 14/4 

• Hâkim Ortağa Kullandırılan 
Doğrudan Krediler  

• Fiduciary Krediler  

• Karşılıklı (Back to Back) 
Krediler  

• Paravan Firmalar Üzerinden 
Kullanılan Krediler 

• İştirakler Aracılığıyla 
Kullanılan Krediler  

• Reeskont ve Karşılıklar 
Yoluyla Fiktif Gelir Yaratılması 

 • Diğer 

Etibank 
A.Ş. 

4389 B.K. 
14/3 ve 14/4 

• Etibank Depoları üzerinden 
kullandırılan krediler  

•Özelleştirme Borcunun 
ödenmesinde Etibank 
Kaynaklarının Kullanılması  

• Nergis Grubuna kullandırılan 
krediler  

• Medya grubuna kullandırılan 
krediler  

• Medya grubu şirketlerine 
iştirak edilmesi 

Kaynak: BDDK, TMSF ve TBB kaynaklarından derleyen BDDK 
(2010) 
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EK-2 Krizin Kronolojisi 

Tarih Açıklama 

20 
Kasım 
2000 

İMKB %7,1 düştü, yabancı yatırıcımlar borsa ve 
bonodaki portföylerini boşaltmaya başladılar. Kısa 
sürede 7 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, faizler 
yükseldi. Demirbank’a ilişkin söylentiler yayılmaya 
başladı. Artan döviz talebi ve yükselen faizler 
özellikle kamu bankalarında likidite sıkışıklığı yarattı. 

22 
Kasım 
2000 

Piyasada bazı bankalara el konulacağı söylentileri, 
paniğe yol açmış ve ortalama gecelik faizler %100’ün 
üzerine çıktı. 

28 
Kasım 
2000 

İMKB %9 düşerken gecelik faizler %240 civarına 
yükseldi. Merkez Bankası 17 Kasım-5 Aralık 2000 
arasında 7,4 milyar dolar döviz sattı. 

29 
Kasım 
2000 

Hükümet ve ekonomi yönetimi piyasalardaki 
dalgalanmayı görüştü ve IMF ile acil yardım paketi 
görüşmeleri yapıldı. 

30 
Kasım 
2000 

Merkez Bankası artan likidite ihtiyacına karşılık, IMF 
programı çerçevesinde piyasaya fon sağlamayacağını 
duyurması üzerine faizler yükseldi, dövize talep 
düştü. 

4 Aralık 
2000 

15 Kasımdan itibaren İMKB-100 endeksindeki düşüş 
%45’i buldu. 

6 Aralık 
2000 

Demirbank’ın yönetim ve denetimi TMSF’ye 
devredildi.  IMF’den 10,4 milyar dolar geleceğinin 
açıklanması piyasaları rahatlattı. Hükümet 100.000 
TL olan mevduat güvencesini %100 pasif 
güvencesine dönüştürdüğünü açıkladı. 

7 Aralık 
2000 

TMSF bünyesindeki 10 bankaya, Hazine tarafından 
arz edilen DİBS ile sermaye yeterlilik oranları asgari 
düzeye ulaşacak şekilde kaynak sağlandı. 
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13 
Aralık 
2000 

Hükümet’in kamu bankalarının yeniden 
yapılandırılarak özelleştirilmesi hususunda Bakanlar 
Kurulu kararı yayımlandı. 

18 
Aralık 
2000 

IMF’ye ek niyet mektubu verildi. 

28 
Aralık 
2000 

IMF tarafından yapılacak yardımın 2,8 milyar doları 
Hazine hesaplarına geçti. 

8 Şubat 
2001 

Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri 
Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 

10 
Şubat 
2001 

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı. 
İhlas Finans Kurumunun faaliyet izni kaldırıldı. 

21 Şubat 
2001 

Milli Güvenlik kurulunda Cumhurbaşkanı ile 
Başbakan arasında yaşanan gerilim, Kasımdan beri 
piyasalardaki hassaslığın da etkisiyle ekonomik krize 
dönüştü. Gecelik faizler %7500’e çıkarken İMKB 
endeksi %18,1 düştü. 

22 Şubat 
2001 

Hükümet Türk Lirasını serbest dalgalanmaya bıraktı. 

23 Şubat 
2001 

TCMB Başkanı Gazi Erçel istifa etti. 

26 Şubat 
2001 

Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp istifa etti. 

2 Mart 
2001 

Kemal Derviş Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı 
oldu. 

3 Mart 
2001 

BDDK Başkanı Zekeriya Temizel istifa etti. 
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14 Mart 
2001 

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 
basın toplantısıyla Ulusal Programın Genel 
Stratejisini açıkladı. 

17 Mart 
2001 

BDDK Başkanlığına Engin Akçakoca atandı. 

14 Nisan 
2001 

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş 
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programını açıkladı. 

30 Nisan 
2001 

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası’nın 
görev zararı alacaklarının tasfiye edilmesi esas ve 
usulleri hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 
yayımlandı. Bu tarih itibarıyla söz konusu bankaların 
görev zararı alacaklarına karşılık 23,6 milyar TL özel 
tertip hazine tahvili ihraç edildi. 

29 
Mayıs 
2001 

Bankalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle BDDK 
ikinci başkanı ve Kurul üyelerinin görev süreleri sona 
erdi. 

7 
Haziran 
2001 

Bakanlar Kurulu kararıyla BDDK ikinci başkan ve 
üyeliklerine atama yapıldı. 

18 
Haziran 
2001 

Hazine İç Borç Takas Operasyonu gerçekleştirildi.  

 

Kaynak BDDK (2010) 
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EK-3 Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Eylem 

Planı 
 Zamanlama 

I.Gözetim ve Denetim Çerçevesine İlişkin Düzenlemeler 

a-Sermaye Yeterliliği  

-Sermaye yeterliliği hesabında piyasa 
risklerinin solo bazda dikkate alınması 

1 Ocak 2002 

-Sermaye yeterliliği hesabında piyasa 
risklerinin Konsolide bazda dikkate alınması 

1 Temmuz 2002 

-Bankaların minimum %8 olan yasal sermaye 
yeterliliği rasyosu yükümlülüklerini yerine 
getirmelerinin sağlanması 

Aralık 2001 

b-Yabancı Para (YP) Pozisyonu   

-Bankaların YP açık pozisyonlarını 
kapatabilmek amacıyla kullandıkları 
enstrümanların belirlenmesine yönelik bir 
komite oluşturulması ve gerekirse bu tür 
enstrümanlardan kaynaklanan risklerin 
azaltılmasına yönelik yeni düzenlemeler 
getirilmesi 

Aralık 2001 

Konsolide YP pozisyon limitlerine, raporlama 
tarihleri arasındaki dönemlerde de uyulup 
uyulmadığının belirlenmesi amacıyla, 
gerektiğinde bankaların yurtdışı şube ve 
temsilcilikleri için yabancı denetim kurumları 
ile işbirliği içinde, yerinde denetimlerin 
yapılması 

Sürekli 

c-Kredi Karşılıkları ve Kredi Limitleri  

-Yeni dolaylı kredi limitlerini yerine 
getirmeyen bankalar ile zamana bağlı eylem 
planları üzerinde anlaşma sağlanması ve 
anlaşmaların uygulanması  

Anlaşmanın 
sağlanması: Ağustos 
2001 
Uygulama ve izleme: 
Sürekli 
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-Bankaların kötü alacaklarının ve reel 
sektörün yeniden yapılandırılması amacıyla 
uygulanması düşünülen İstanbul yaklaşımı 
çerçevesinde karşılıklara ilişkin yönetmelikte 
yapılabilecek değişikliklerin gözden 
geçirilmesi 

 

d-Repo İşlemleri  

-repo işlemlerinin bilanço içine alınması 1 Ocak 2002 

e-Risk Yönetimi  

-Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi 
Sistemi oluşturmalarının sağlanması 

1 Ocak 2002 

f-Muhasebe ve Dış Denetim  

-Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 
yayınlanması 

Ocak 2002 

-Bankalar için Uluslararası Muhasebe 
Standartlarının eksiksiz bir biçimde 
uygulanmaya başlanması 

Haziran 2002 

-Bağımsız Denetim Kuruluşlarının kuruluş ve 
faaliyet esaslarının yeniden düzenlenmesi 

Kasım 2001 
 

-Bankaların iç ve dış denetimi 
önemsemelerinin ve bağımsız dış denetimler 
sırasında iç kontrol ve risk yönetim sistemleri 
ile kredi portföyü ve piyasa risklerinin de 
incelenmesinin özendirilmesi  

Sürekli 

g-Finansal Holdingler  

-Finansal holdinglerin oluşumu için yasal 
altyapının oluşturulması çerçevesinde vergi 
ve kurumsal düzenlemelerin gözden 
geçirilmesi; gerekli yasal ve kurumsal 
değişikliklerin yapılması ve finansal 
aktiviteler ile sınai faaliyetlerin ayrımının 
tamamlanması 

Aralık 2002 

-Finansal holdinglerin faaliyetlerinin 
konsolide gözetim ve denetiminin sağlanması 

Aralık 2002 
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h-BDDK’nın Denetim Faaliyetleri  

- Bankalar veya hakim ortakları tarafından 
kurulmuş olan off-shore bankaların sıkı 
denetim altına alınması 

Sürekli 

-Bankaların yurtdışı şubelerinin de yerinde 
denetime tabi tutulması 

Sürekli 

-BDDK’nın yolsuzluk ve kara parayla 
mücadele bağlamında eğitim amaçlı projeler 
oluşturulması 

Aralık 2002 

i-Diğer   

-Mali işlemlere ilişkin vergi düzenlemelerinin 
gözden geçirilmesi ve ayrıma neden olan tüm 
vergi düzenlemelerinin belirlenerek gerekli 
yasal değişikliklerin yapılması 

Aralık 2002 

-Tüm mali sisteme yönelik etkin gözetim ve 
denetimin sağlanması ve gerekli görülürse 
gözetim ve denetim organlarının tek çatı altında 
toplanmasına yönelik çalışmaların yapılması 

Aralık 2002 

-Takipteki alacakların daha hızlı ve etkin bir 
biçimde çözümlenmesi için iflas ve teminata 
el konulmasına ilişkin düzenlemelerin 
gözden geçirilmesi ve gerekli yasal 
değişikliklerin yapılması; bu sürecin devamı 
olarak taşınır mallar kayıt sistemi 
oluşturulmasına yönelik bir plan 
hazırlanması 

Aralık 2001 

-Belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde 
veya manyetik ortamlarda saklanabilmesine 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

Haziran 2002 

II. TMSF Kapsamındaki Bankaların Çözümlenmesi 
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-Etibank ve İktisat Bankası Satış ihalelerinin 
sonuçlandırılması -10.10.2001’de yeniden 

satışa çıkarılan Etibank 
A.Ş. ile ilgili olarak 
OYAK’ın başvurusu 
kabul edilerek, anılan 
Kurumun söz konusu 
Bankada inceleme 
yapmasına izin 
verilmiştir. 

-16.01.2001’de Uni 
Credito Italino 
S.p.A’dan alınan 
yazıda, İktisat Bankası 
T.A.Ş. için bir teklif 
sunulmayacağı 
belirtilmiştir. 

-Sitebank Satış İhalesinin Sonuçlandırılması Novabank 
30.10.2001’de teklifini 
vermiş ve 1.11.2001’de 
hisse devir sözleşmesi 
görüşmelerinin 
başlatılmasına karar 
verilmiştir. 

-Tarişbank, Bayındırbank, Kentbank ve EGS 
Bank’ın çözümlenmesi 

Kentbank 
30.10.2001’de satışa 
çıkarılmış, ilgilenenlerin 
9.11.2001’e kadar 
BDDK’ya başvurmaları 
gerekmektedir. Diğer 
bankaların da devir 
bilançoları gelmiş olup, 
yılsonuna kadar 
çözümlenmeleri 
beklenmektedir. 
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-Tahsilat Dairesinin bünyesindeki kötü 
alacakların üçüncü taraflara satış veya 
hızlandırılmış tasfiye yollarıyla 
çözümlenmesi  

Aralık 2002 

-Tahsilat Dairesinin bünyesindeki kötü 
varlıklarının çözümlenmesine yönelik 
bağlayıcı yasal süreler verilmesi 

Aralık 2002 

-75 Milyar liranın üzerindeki tüm sorunlu 
kredilerin Tahsilat Dairesine aktarılmasının 
tamamlanması ve TMSF Tahsilat Dairesi ile 
kredi borçluları arasında ödeme planı 
yapılması ve bunun gerçekleşmemesi 
durumunda yasal işlem başlatılması ve 75 
Milyar liranın altındaki orunlu kredilerin 
çözümü 

Aralık 2001 

III. Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması  

- Vakıfbank hisselerinin özel girişimcilere 
satılması 

Piyasa koşulları uygun 
hale geldiğinde satış 
süreci yeniden 
başlatılacaktır. 

-Ziraat ve Halk bankalarının yeniden 
yapılandırılarak özelleştirilmesi 

Kasım 2003 

-Ziraat Bankası’nın diğer kurumlara transfer 
edilecek tüm kamu hizmetleri 
fonksiyonlarının belirlenmesi ve bir transfer 
planının oluşturulması 

 

-Kamu bankaları aracılığıyla sağlanacak 
destekler için bütçeye önceden yeterli 
ödeneğin konulması 

Sürekli 

-Verimsiz şubelerin kapatılması ve personel 
sayısının azaltılması 
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IV.Özel Bankaların Daha Sağlıklı Bir Yapıya Kavuşturulması 

-Mali yapılarının güçlendirilmesi ihtiyacı 
bulunan bankalardan alınan taahhüt 
mektuplarının uygulanmasının sağlanması 
veya gerekli önlemlerinin alınması 

Sürekli 

-Banka birleşmelerinin teşvik edilmesi, 
yabancı bankaların sisteme girişinin ve 
yabancılarla ortakların önündeki engellerin 
kaldırılması 

 

V.BDDK ve TMSF’nin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik 
Düzenlemeler 

a-BDDK’nın kurumsal yapısının ve 
kapasitesinin güçlendirilmesi 

 

-İnsan Kaynakları Politikalarının 
Oluşturulması (iş ve görev tanımları, norm 
pozisyonlarının tespiti, yurt içi ve yurt dışı 
eğitim programları ve rotasyon usul ve 
esasları) 

Aralık 2001 

-Yönetim Sürecinin İyileştirilmesi Şubat 2002 

-Sorunlu bankalara yönelik özel birim 
kurulması ve sorunlu bankalarla ilgili olarak 
personelin kullanımı için anında müdahale 
stratejilerinin ve eylem planlarının 
geliştirilmesi  

 

-Yeni ortak veri tabanının hizmete girmesi; 
etkin gözetim ve denetim yöntem ve 
araçlarının geliştirilmesi 

Eylül 2002 

-Uygulama usullerinin ve kullanım 
kılavuzlarının geliştirilmesi 

31 Ağustos 2002 
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- BDDK Stratejik Planının uygulanmasına 
devam edilmesi ve tüm unsurları ile 
gerçekleştirilmesi 

Aralık 2002 

b-TMSF’nin kurumsal kapasitesinin 
güçlendirilmesi 

 

-TMSF’nin kurumsal kapasitesini 
güçlendirecek stratejik plan hazırlanması ve 
onaylanması 

Aralık 2001 

-Organizasyon yapısının görev ve 
sorumlulukları net bir biçimde tanımlayacak 
çerçevede yeniden düzenlenmesi 

Aralık 2001 

-Fondaki bankaların tasfiyeleri ve varlık 
yönetimleri için performans hedeflerinin 
belirlenmesi 

Aralık 2001 

-İhtiyaç duyulması durumunda konuyla ilgili 
tecrübeli elemanlar alınması 

Aralık 2001 

-TMSF’nin daha etkin bir tasfiye, tahsil ve 
varlık yönetimi sağlayabilmesi için merkezi bir 
bilgi yönetim sistemi kurulması  

Aralık 2001 

-TMSF’nin idari ve mali özerkliğinin 
güçlendirilmesi 

Aralık 2002 

Kaynak: BDDK (2001) 
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EK-4 Kredi Karşılıklarına İlişkin Düzenlemeler 

 

2018 yılına kadar, küresel düzeyde olduğu gibi Türk bankacılık 

sistemindeki bankalar da kredi zarar karşılıklarını “gerçekleşen zarar 

yaklaşımına” göre ayırmıştır. Ancak, 2008 küresel finansal krizinde 

bankalar ve diğer kredi kuruluşlarının yüksek kredi zararlarına maruz 

kalmaları, bu zararların finansal tablolara geç ve olması gerekenden 

daha az düzeyde yansıtılmasına neden olan “gerçekleşen kredi zararı” 

yaklaşımının gözden geçirilmesine zemin hazırlamıştır 

(TCMB,2017:8). Çünkü geriye dönük kriterleri esas alan bu 

yaklaşımın, döngüsel nitelikli ekonomik etkileri olmuştur ve buna bir 

alternatif olarak “dinamik karşılık uygulaması” gösterilmektedir. 

Ancak BDDK tarafından 2009’da, uygulamanın nasıl yapılacağına 

dair henüz açık ve genel bir yaklaşım ya da belirlenmiş genel bir 

tanım bulunmadığı, ama bir kredinin verildiği tarihten itibaren 

beklenen zararı karşılamak için bir tampon oluşturulduğunu ifade 

edilmektedir. Zararların beklenen düzeyi aştığı yıllarda bu tampon 

rezerv kullanılırken, gerçekleşen zararın beklenen zarardan az olduğu 

yıllarda rezerv artmaktadır. Burada temel ilke, banka gelirinin, 

gerçekleşen net zararlara değil, beklenen zarar karşılığına olan net 

katkılara göre hesaplanması, karşılıkların, uzun vadeli beklenen zarar 

tahmini doğrultusunda, her bir muhasebe dönemindeki ödenmemiş 

kredi miktarına göre ayarlanmasıdır. Böylece, gerçekleşen zararlardan 

ziyade beklenen zararların esas alınması nedeniyle, bankaların 

kârlılığı üzerindeki döngüsel etkiler azaltılmış olmaktadır (BDDK; 

2009: 62). Bu durum elbette banka kârlılığına olumlu etki etmektedir. 
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Küresel kriz sonrasında G20 liderleri, ülkelerin yasal otoriteleri ve 

düzenleyici kurumların çağrısı ile Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurumu (IASB- International Accounting Standards Board) bu 

konuda çalışmalar yapmış ve 2014 yılında “Uluslararası Mali 

Raporlama Standardını (IFRS-International Financial Reporting 

Standards)– 9” yayımlamıştır. Burada “salt geçmişi esas alan” 

yaklaşım yerine, “krediye ilişkin gelecekteki nakit akış tahminlerini 

etkileyebilecek mevcut ve geçmiş tüm verilerden yararlanılması” 

yaklaşımı benimsenmekte ve “beklenen kredi zararı (BKZ)” esas 

alınmaktadır. Buna göre, “beklenen kredi zararı”, finansal aracın 

beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre 

ağırlıklandırılmış bir tahminidir (TCMB,2017:8) ve dolayısıyla bu 

yöntem “dinamik” bir yöntemdir. 

22.06.2016 tarihli 29750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 

bankaların kredilerinin niteliklerine göre sınıflandırılmasını ve bunlar 

için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esasları düzenleyen 

“Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de bu doğrultuda 

hazırlanmıştır. Bu yeni Yönetmelik ile 01.11.2006 tarih 26333 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer 

Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak 

Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 01.01.2018 

tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu bu 

yönetmelikler 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Karşılıklar ve 

Teminatlar” başlıklı 53. Maddesine dayanmaktadır.  
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Buna göre, Çizelge 4.20.’nin sorunlu krediler ve karşılıklara ilişkin 

çizelgenin Aralık 2017’ye kadar eski Karşılıklar Yönetmeliğine göre 

yani “gerçekleşen kredi zararları” esas alınarak hazırlandığını ama 

2018 yılında “beklenen zarar yaklaşımına” göre karşılık ayrıldığını da 

belirtmek gerekir.  

Ocak 2018 itibariyle bankalar, 22.06.2016 tarihli 29750 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan ve “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin 

Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

doğrultusunda “beklenen zarar yaklaşımına” göre karşılık ayırmak 

zorundadırlar.  

Buna göre, yeni Yönetmeliğin 4. Maddesi, bankaların yurt dışı 

şubeleri dahil, kredilerini hangi esaslara göre sınıflandıracağını 

düzenlemektedir. Burada kredilerin 5 grupta sınıflandırıldığı 

görülmektedir: 1-Standart nitelikli krediler, 2- Yakın izlemedeki 

krediler, 3- Tahsil imkanı sınırlı krediler, 4-Tahsili şüpheli krediler, 5- 

Zarar niteliğindeki krediler. Bunlardan 3., 4. ve 5. Gruptakiler veya 

borçlusunun temerrüt ettiği kabul edilen veya borçlunun temerrüdü 

dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına 

tabi olanlar 5. Madde de “donuk alacak” olarak kabul edilmiştir. 

Yönetmeliğin 9. Maddesine göre, bankalar kredileri için TFRS 9 

kapsamında karşılık ayırmaları gerekmektedir. Burada TFRS, “Kamu 

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını” ifade etmektedir. 9. 

Maddenin 1. Fıkrasında daha önceki Yönetmelikte olduğu gibi “genel 

ve özel karşılık” tanımları yer almaktadır.  
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Düzenlemede, IFRS 9 (International Financial Reporting Standards-

Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) ile uyumlu olacak şekilde 

“12 aylık beklenen kredi zararı ve kredi riskinde önemli bir artış 

nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı yaklaşımı ile ayrılan 

karşılıklar genel karşılık” olarak nitelendirilmektedir. “Borçlunun 

temerrüdü dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi zararı yaklaşımı ile 

belirlenerek ayrılacak karşılıklar ise özel karşılık” olarak 

adlandırılmaktadır. Buna göre, TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi 

riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar 

kadar genel karşılık ayıracaktır. Söz konusu kredinin riskinde önemli 

bir artış olduğunda ömür boyu beklenen zarar ölçüsünde karşılık 

ayrılacak ve kredi kalitesinde kötüleşme ile doğru orantılı olarak 

karşılık oranı da artacaktır. Düzenlemeye göre ilgili otorite, banka 

bazında TFRS 9 uygulamasına geçilmesi konusunda ilave süre 

tanınmasına karar verebilmektedir. Bu durumda, TFRS 9 

uygulamasına geçmesi uygun olmayan bankalar standart nitelikli 

kredileri için %1,5, yakın izlemedeki kredileri için %3 oranında asgari 

genel karşılık ayıracaktır. Söz konusu bankalar için özel karşılık 

oranları ise üçüncü, dördüncü ve beşinci grup krediler için sırasıyla 

asgari %20, 50 ve 100 seviyelerinde belirlenmiştir (TCMB,2017:10). 

Ayrıca, 4. Maddenin 5. fıkrasında “kredilerdeki her türlü 

yoğunlaşmaya” dikkat çekilmektedir: 

“Kurul kredilerin büyüklüğü, türü, vadesi, para birimi, faiz 
yapısı, kullandırıldığı sektör ve coğrafi dağılımı, teminatları ile 
benzeri hususlarda zaman içerisinde gözlenen yoğunlaşmaları, 
kredi risk yüzeyini ve yönetimini dikkate alarak, banka veya 
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kredi bazında bankalardan bu madde uyarınca ayrılan 
karşılıklardan daha yüksek tutarda karşılık ayrılmasını 
isteyebilir”.  

Bu yeni dinamik karşılık uygulamasının bankaların kredi riski 

yönetimini güçlendireceği öngörülmektedir. Yukarıda da belirtildiği 

gibi bu yeni uygulamanın, yani beklenen kredi zararının (BKZ), 

gerçekleşmeler yerine gelecekteki risklere göre belirlenmesini 

sağlayarak finansal sistemin döngüselliğini azaltacağı ve bunun da 

olası şokların etkilerini hafifletebileceği iddia edilmektedir. Bunun 

aynı zamanda, finansal varlıklar için önceden karşılık ayrılması 

sağlanarak bankalara daha sağlıklı sermaye yeterliliği değerlendirmesi 

yapabilme imkânı sağlayacağı da öngörülmektedir (TCMB,2017:11).  
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EK-5 Kredilerde Yasal Sınırlamalar 

24 Ocak Kararları çerçevesinde, Temmuz 1983’te 70 nolu kararla 

Bankaların sağlayacağı krediler sınırlandırılmış ve sıkı bir denetime 

alınmıştır. 1985 yılında ise bankaların gecikmiş alacaklarına karşılık 

ihtiyati karşılık ayırma ve verilen kredilerin bir bölümünü rezerv 

olarak tutma zorunluluğu getirilmiştir. 

Bankacılık sektörüne ilişkin olarak, 2000 yılı “Enflasyonu Düşürme 

Programı” kapsamında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu konuda 

en önemli değişiklik 4389 sayılı Bankalar Kanunu’dur. 4389 sayılı 

yeni Bankalar Kanunu ile getirilen temel yenilikler; idari ve mali 

açıdan tamamen bağımsız bir denetim ve gözetim otoritesinin 

kurulması, risk izleme ve yönetim anlayışının değiştirilmesi, mali 

bünye sorunları olan bankaların sistemik bir risk doğurmasını 

engelleyerek bankacılık sektörünün etkin olarak çalışmasını 

sağlayacak tedbirlerin alınması ve bunun için gerekli mekanizmanın 

oluşturulması olarak özetlenebilir (Sarı,2004:162-165): 

- Haziran 1999’da yürürlüğe giren 4491 ve 4672 sayılı Kanunlarla 

değişik 4389 sayılı Bankalar Kanunu, bankaları “etkin bir iç denetim 

sistemi ile risk kontrol ve yönetim sistemi kurmakla yükümlü” hale 

getirmiştir (Md. 9/4). 

- Kredi sınırları ve standart oranların hesaplanmasında kullanılmak 

üzere AB düzenlemelerindeki özkaynak tanımına paralel olarak 

“konsolide özkaynak” tanımı yapılmıştır. 
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- Bankaların kullandırdıkları kredilerde risk yoğunlaşmalarının 

önlenmesi için bir gruba kullandırılacak kredilerin hesabında 

doğrudan ve dolaylı kredilerin birlikte dikkate alınması yönünde 

yapılan düzenlemelerle (Madde 11) banka kaynaklarının belirli 

gruplar üzerinde yoğunlaşmasının engellenmesi amaçlanmıştır. 4672 

sayılı Kanun ile değişik Bankalar Kanunu’nda; Kanun uygulamasında 

dolaylı pay sahipliği, dolaylı kredi ve dolaylı iştirak tanımları ile kredi 

sınırlarının hesabında gayri nakdi kredilerin dikkate alınma oranları, 

ortaklık payları ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri 

diğer sözleşmelerin kredi sınırlarının hesabında dikkate alınma oran, 

esas ve usullerinin Kurulca belirlenmesi öngörülmüştür. BDDK 

tarafından 27.06.2001 tarihinde yayımlanan ve 14.09.2001 tarihli 

Yönetmelikle değişikliğe uğrayan “Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri 

Hakkında Yönetmelik”te söz konusu esas ve usullere yer verilmiştir. 

- Kredi ve iştirak sınırları değiştirilmiş, kredi tanımı genişletilmiştir. 

Eski Bankalar Kanunu’ndan farklı olarak toplam krediler ile özkaynak 

ilişkisi kaldırılmıştır. Ancak bir bankanın gerçek ve tüzel kişilere 

açacağı doğrudan ve dolaylı krediler toplamı özkaynakların %25’i ile 

sınırlandırılmıştır (Madde 11/2). Dolaylı kredi ile dolaylı iştirak 

tanımları ile bunların kredi sınırları hesabında dikkate alınma 

esaslarını belirleme yetkisi Kurul’a bırakılmıştır. Kredi tanımının içine 

önemli olarak aktiflerin vadeli satışından doğan alacaklar, 

bankalararası tevdiat, ortaklık payları ile vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri ilave edilmiştir (Madde 11/1).  
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- Bankalar kanunundaki bu değişiklikler kapsamında, Aralık 1999’da 

yeni Karşılık Kararnamesi yayımlanmıştır. AB düzenlemesine paralel 

olarak hazırlanan yeni düzenleme Ocak 2000 tarihinden itibaren kredi 

alacaklarının geri dönebilirlik ve teminat özelliklerine göre beş ayrı 

kategoride sınıflandırmasını getirmiştir. Ancak bu Karşılık 

Kararnamesi ve Kararnameye ilişkin tebliğ iptal edilerek “Bankalarca 

Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin 

Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik” 30.06.2001 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

- 27.06.2001 tarihinde yayımlanan “Bankaların Kuruluş ve Faaliyete 

Geçme Esasları Hakkında Yönetmelik” ile temel olarak bankaların 

organizasyon yapıları, kredi açma esas ve usulleri, kredi 

sınırlamasında dikkate alınacak dolaylı pay sahipliği, dolaylı kredi ve 

dolaylı iştirak tanımları ve banka faaliyetlerine ilişkin esas ve usuller 

belirlenmiştir. Yönetmelikte ana sermaye yanında özkaynak tanımı 

içine alınan katkı sermaye tanımları yapılmış, katkı sermaye tanımına; 

genel kredi karşılığı, banka sabit kıymet yeniden değerleme fonu, 

iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile sermayelerine katılınan diğer 

ortaklıklar sabit kıymet yeniden değerleme karşılığı, alınan sermaye 

benzeri krediler, muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar ve 

menkul değerler değer artış fonu toplamından oluşan değerler 

alınmıştır.  

Bugün yürürlükte olan Bankacılık Kanunu ise, 19.10.2005 tarihinde 

kabul edilmiştir. Bilindiği üzere, amacı, “finansal piyasalarda güven 
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ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde 

çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” ve 2.maddesinde belirtildiği 

gibi “Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, 

kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki 

kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, finansal holding şirketleri, TBB, 

TKBB, BDDK, TMSF ve bunların faaliyetleri bu Kanun hükümlerine 

tâbidir”. Kanun 48 maddesinde “krediler” tanımlanmıştır: 

“Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, 
kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayri nakdî 
krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve 
benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle 
ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların 
vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, 
tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayri nakdî 
kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden 
alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer 
sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve 
Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendikleri hesaba 
bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.  

Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım 
bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı 
finansmanlar ile 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 da 
bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.” 
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Ardından 49. Madde de “risk grubu” tanımlanmaktadır.  

Bu çerçevede, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ndaki kredi 

sınırlamaları şu şekildedir:  

- 50.maddede, “Dâhil Olunan Risk Grubu ve Mensuplara Kredi 

Kullandırma Koşulları” başlığı altında belirtilen risk grubu ve 

mensuplar tanımına dahil olanlara hangi durumlarda kesinlikle kredi 

kullandırılmayacağı ve hangi koşullarda kredi kullandırılacağı 

düzenlenmiştir. 

- “Kredi Sınırları” başlıklı 54. Madde; “Bankalarca bir gerçek ya da 

tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin 

toplamı özkaynakların yüzde yirmi beşini aşamaz. Bu oran, 49 uncu 

maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan risk grubu71 bakımından yüzde 

yirmi olarak uygulanır. Kurul, bu oranı yüzde yirmi beşe kadar 

yükseltmeye veya kanunî haddine kadar indirmeye yetkilidir. Bir adi 

ortaklığa verilen krediler, sorumlulukları oranında ortaklara 

kullandırılmış sayılır.  

Bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadıklarına 

bakılmaksızın bankaların sermayesinin yüzde bir ve daha fazla payına 

sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına ve bunlarla risk 

grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı 

özkaynaklarının yüzde ellisini aşamaz.   

 
71 “Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel 
müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol 
ettikleri ya da bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi 
ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar bankanın dahil olduğu risk grubu” 
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Birlikte kontrol edilen ortaklıklara kullandırılan krediler, bu 

ortaklıkları birlikte kontrol eden hissedarların her birinin ortaklık 

sermayesinde sahip olduğu payların, birlikte kontrol ettikleri toplam 

paya oranı ölçüsünde ortaklığı birlikte kontrol eden her bir hissedarın 

dâhil olduğu risk grubuna kullandırılmış sayılır.  

Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların 

yüzde onu veya daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük 

kredi sayılır ve bunların toplamı özkaynakların sekiz katını aşamaz.” 

-56. Maddede; “Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar 

dışındaki bir ortaklıktaki payı kendi özkaynaklarının yüzde on beşini, 

bu ortaklıklardaki paylarının toplam tutarı ise kendi özkaynaklarının 

yüzde altmışını aşamaz.” 

Bu arada Kanunun 55. Maddesinde de “Kredi Sınırlamalarına Tâbi 

Olmayan İşlemler” düzenlenmiştir. Buna göre, örneğin, “karşılığı 

nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan 

işlemler”, “ Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan 

işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen 

bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler” ve 

“Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya kanunla teşkilatlanmış 

diğer para piyasalarında yapılan işlemler” 54. Madde deki 

sınırlamalara tabi değildir. 
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EK-6 Sektörler Listesi 

 
  

Sektörler 

1 Tarım, Avcılık ve Ormancılık 

2 Balıkçılık 

3 Madencilik ve Taş Ocakçılığı 
4 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 
5 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 
6 Deri ve Deri Ürünleri San. 
7 Ağaç ve Ağaç Ürünleri San. 
8 Kağıt Hammaddesi ve Kağıt Ürünleri San. 
9 Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San. 
10 Kimya Ürünleri San. 
11 Kauçuk ve Plastik Ürünler San. 
12 Diğer Metal Dışı Madenler San. 
13 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 

14 Makina ve Teçhizat San. 

15 Elektrikli ve Optik Aletler San. 

16 Ulaşım Araçları San. 
17 Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San. 

18 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 
19 İnşaat 

20 
Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Araçlar Servis Hizm. 
İle Kişisel ve Hane Halkı Ürünleri 

21 Otel ve Restoranlar (Turizm) 

22 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 

23 Finansal Aracılık 

24 Emlak Komisyonculuğu, Kiralama ve İşletmecilik Faal. 

25 
Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güvenlik 
Kurumları 

26 Eğitim 

27 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
28 Diğer Hizmetler 
29 İşçi Çalıştıran Özel Kişiler 
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30 Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar 
31 Ferdi Kredi Konut 

32 Ferdi Kredi Otomobil 

33 Ferdi Kredi Diğer 
34 Kredi Kartları 
35 Diğer 
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EK-7 Yıllara Göre Dış Ticaret, 2007-2019 (Değer: Bin ABD $ / 

Value: Thousand US $) 
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EK-8 Sektörel Kredi Yoğunlaşması ve Kredi Riski İlişkisi 

Alternatif Model  

LOGRISK serisi bağımlı değişken, KRDMVD, OZK, TKPKRD, HHI, 

FAIZ, GROWTH ve REELEFKUR 72  serileri bağımsız değişkenler 

olmak üzere ARDL(p,q1,q2,q3) model tahmini için maksimum 

gecikme uzunluğu 3 olarak alınarak  sınırsız sabitli (C) ve trendsiz 

hata düzeltme modeli (koşullu hata düzeltme modeli) üzerinden olası 

49152 model arasından  en iyisine Schwarz kriterine(SC) göre karar 

verilerek ARDL(2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2) modeli elde edilmiştir. Burada 

önceki risk modelinden farklı olarak herhangi bir kukla değişken 

kullanılmamıştır. Modelin tahmin sonuçları aşağıda çizelge halinde 

verilmiştir. Görüldüğü gibi bu model tahmin sonuçlarına göre 

katsayıların çoğunluğu istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 Burada model 1’de kullanılan reel kur yerine TCMB’nin veri sistemi EVDS’den 
elde edilen reel efektif kur kullanılmıştır. REELEFKUR değişkeninin ADF ve KPSS 
birim kök testleri sonuçlarına göre birinci farkı durağandır.  
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ARDL(2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2) Alternatif Modeli Tahmin Sonuçları   

     

Değişken  Katsayı Std. Hata t P   

LOGRISK(-1) 0,341229 0,140801 2,423491 0,0261 

LOGRISK(-2) 0,364309 0,126506 2,879767 0,01 

KRDMVD 0,004198 0,001748 2,401697 0,0273 

KRDMVD(-1) 0,002017 0,002254 0,894865 0,3827 

KRDMVD(-2) 0,000495 0,001943 0,254588 0,8019 

KRDMVD(-3) 0,005276 0,00173 3,048648 0,0069 

OZK -0,007434 0,005059 -1,4694 0,159 

OZK(-1) 0,023825 0,004451 5,352559 0,0000 

OZK(-2) 0,025757 0,006576 3,916629 0,001 

TKPKRD 0,234162 0,018013 12,99943 0,0000 

TKPKRD(-1) -0,07 0,037853 -1,849265 0,0809 

TKPKRD(-2) -0,059358 0,032011 -1,854302 0,0802 

TKPKRD(-3) 0,03209 0,016252 1,974507 0,0639 

HHI 0,44226 0,501025 0,882709 0,389 

HHI(-1) -1,685417 0,49946 -3,374479 0,0034 

HHI(-2) -2,323831 0,592881 -3,919556 0,001 

FAIZ 0,003773 0,000983 3,840046 0,0012 

FAIZ(-1) 0,000698 0,001303 0,535551 0,5988 

FAIZ(-2) -0,003881 0,001255 -3,092412 0,0063 

GROWTH -0,001698 0,000966 -1,757755 0,0958 

GROWTH(-1) 0,000598 0,000872 0,685684 0,5016 

GROWTH(-2) 0,002555 0,000775 3,295433 0,004 

GROWTH(-3) 0,00168 0,000671 2,504663 0,0221 

REELEFKUR -0,001477 0,000735 -2,008662 0,0598 

REELEFKUR(-1) -7.37E-05 0,000607 -0,121388 0,9047 

REELEFKUR(-2) -0,001911 0,000616 -3,101089 0,0062 

C 3,465752 0,609611 5,685191 0,0000 

Düzeltilmiş R-
kare 

0,99973     

F 6269,473    

P 0,0000       
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Aşağıdaki çizelgede de görüldüğü gibi modelde serisel korelasyon, 

değişen varyans, spesifikasyon hatası ve normallik sorunu 

bulunmamaktadır.  
 

Alternatif Model Tanı Testleri Sonuçları 

    

Amaç Test F P 

Serisel korelasyon Breush-Godfrey 0,25 0,89 

Model spesifikasyonu Ramsey RESET 3,65 0,07 

Normallik Jarque-Bera =0,031   0,98 

Değişen varyans 
Breush-Pagan-
Godfrey 1,58 0,15 

 

Ayrıca modelde tahmin edilen parametrelerin istikrarlı olup 

olmadığını anlamak için CUSUM test ve CUSUM-kare testi 

yapılmıştır. Aşağıdaki grafiklere göre tahminler güven aralığı 

içerisinde kaldığından parametre tahminleri istikrar koşulunu 

sağlamaktadır. 
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Model tüm tanı testlerinden geçmiş olmasına rağmen, F-sınır ve t-

sınır testlerinin de yapılması gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği 

gibi koşullu (sınırsız sabitli ve trendsiz) hata düzeltme modeli 

üzerinden yapılan F-sınır testi ve t-sınır testi de değişkenler arasında 

eş bütünleşme ilişkisinin varlığını araştırmak içindir ve testin 

sonuçları aşağıda çizelge halinde gösterilmiştir. 
 

Alternatif Model Sınır Testleri Sonuçları  

H0:Eşbütünleşme yoktur 
    α I(0) I(1) 

     
Asymptotic: 

n=1000 
  

F 8,520742 10%   2,03 3,13 

k 7 5%   2,32 3,5 

   2.5%   2,6 3,84 

    1%   2,96 4,26 
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Örneklem 
Büyüklüğü 

45   
Finite Sample: 

n=45 
  

   10%   2,238 3,461 

   5%   2,643 4,004 

    1%   3,595 5,225 

         

t -6,289146 10%   -2,57 -4,23 

   5%   -2,86 -4,57 

   2.5%   -3,13 -4,85 

    1%   -3,43 -5,19 
 

Görüldüğü gibi F sınır testi sonucunda F= 8.52 olarak hesaplanmıştır. 

Bu değer üst kritik değerlerin tüm anlamlılık düzeyleri için hepsinden 

büyük  [F>I(1)] olduğundan  “eş bütünleşme yoktur” hipotezi 

reddedilecektir. F sınır testine göre değişkenler eş bütünleşiktir.  

Ama Narayan(2005:1981) mevcut F kritik değerlerinin büyük 

örneklemler için hesaplandığını ve küçük örneklemler için 

kullanılamayacağını, hesapladığı değerlerin ise 30-80 gözleme sahip 

küçük örneklemler için daha başarılı sonuç verdiğini iddia etmektedir. 

Yukarıdaki çizelgenin ortasında görülen Narayan’ın(2005:1987-1990) 

45 gözlem sayısına göre hesapladığı kritik değerlerin tüm anlamlılık 

düzeyleri için F değeri hepsinden büyük olduğundan değişkenler 

eşbütünleşiktir. 
 

Bu eş bütünleşmenin geçerli bir eş bütünleşme olup olmadığını 

sınamak için geriye t-sınır testi kalmaktadır. Görüldüğü gibi yukardaki 

çizelgenin son bölümü t sınır testi sonuçlarını vermektedir. t sınır testi 

için t = -6.28 olarak hesaplanmıştır. Bu değer mutlak değerce tüm 
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yanılma düzeyleri için üst kritik değerin mutlak değerinden büyük 

olduğundan seriler arasındaki eş bütünleşme geçerlidir.  

 

Seriler arasındaki uzun dönem denge ilişkisine ait tahmin sonuçları da 

aşağıda verilmiştir. 

Alternatif Model Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 
     

  Katsayı Std. Hata t P    

KRDMVD 0,040704 0,001516 26,85288 0,0000 

OZK 0,143137 0,020039 7,143067 0,0000 

TKPKRD 0,464896 0,025331 18,353 0,0000 

HHI -12,11359 4,161625 -2,910784 0,0093 

FAIZ 0,002003 0,004 0,50077 0,6226 

GROWTH 0,010642 0,005043 2,110196 0,0491 

REELEFKUR -0,011757 0,002202 -5,338607 0,0000 

 

Uzun dönem tahmin sonuçlarına göre, sektörel yoğunlaşma 

endeksi(HHI) ile kredi riski(LOGRISK) arasında uzun dönemde 

negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Yani portföy teorisinin, Chen 

ve diğerleri(2013a,2013b) ve Tunay’ın(2015) bulgularının aksine 

yoğunlaşma arttıkça kredi riski düşmektedir. Diğer bir deyişle, 

Türkiye bankacılık sektöründe, uzun dönemde, sektörel kredi 

yoğunlaşması kredi riskini düşürmektedir. Bu da yoğun olarak 

kredilendirilen sektörlere ilişkin bilginin, uzmanlaşmanın ve izleme 

faaliyetlerinin etkinliği ile açıklanabilir ve Winton’un(1999:27) 

bulguları ile örtüşmektedir. Zira Winton’un modeli de “asimetrik bilgi 

sorununu çözdüğünden hem daha az risk hem de göreli olarak daha az 

gözetim maliyeti getirdiği için yoğunlaşmanın daha tercih edilir 
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olduğunu” göstermekte idi. Gönenç ve Kılıçhan’ın(2004:66) bulguları 

da “kredi portföyü sektörel çeşitlendirmesinin, banka risklerini 

azaltarak performansı yükseltmediği (ve riskin izleme faaliyetlerinin 

etkinliğine bağlı olduğu)” yönündedir. Aksine, çeşitlendirme, 

performansı azaltıcı bir etkiye sahip olmaktadır ve vardıkları bu 

sonuç, Acharya ve diğerlerinin(2002) bulgusu ile de tutarlı 

görünmektedir. Tabak ve diğerleri (2011) de “yoğunlaşmanın, 

Brezilya bankalarını performans ve risk açısından geliştirdiği” 

sonucuna ulaşmışlardı.  

Ayrıca TKPKRD değişkenin katsayısı da pozitif olup bu takipli 

kredilerin toplam kredilere oranının yani takibe dönüşüm oranının 

kredi riskinin geçmiş bilgisi konusunda en iyi gösterge olması ile 

açıklanabilir. Takibe dönüşüm oranı, aynı zamanda asimetrik bilgi 

sorunlarından ters seçim ve ahlaki rizikonun da en iyi göstergesi olup, 

bu oranın artışı kredi riskini pozitif yönlü olarak etkilemektedir. Bir 

diğer bankacılığa özgü değişken olan toplam özkaynakların toplam 

aktiflere oranı (OZK) da uzun dönemde kredi riskini (LOGRISK) 

pozitif yönlü etkilemektedir. Buradan özkaynaklar artıkça riskli 

faaliyetlerin arttığı sonucu çıkarılabilir. Yani güçlü sermaye yapısı 

olan bankaların daha fazla risk aldıkları yönündeki yaygın inanış 

bankacılık sektörü sermaye oranı ve kredi riski arasındaki pozitif ilişki 

ile bir kez daha doğrulanmış olmaktadır. Nitekim bu bulgu iktisadi 

yazındaki bazı bulgularla örtüşmektedir (Tabak ve diğerleri, 

2012:10;Behr ve diğerleri, 2007:22;Tunay, 2015:140-141). Öte 

yandan, bir likidite göstergesi olan KRDMVD değişkenin yani 
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mevduatın krediye dönüşüm oranının kredi riskini pozitif yönlü 

etkilemesi, Tunay’ın(2015:145) kredi riski ile mevduatın krediye 

dönüşüm oranı arasında negatif bir ilişki olduğu bulgusu ile 

çelişmektedir. Şekil 5.6.’da görüldüğü gibi mevduatın krediye 

dönüşüm oranının 2018 yılına kadar artış trendinde olduğu 

görülmektedir. Kredi riski ise 2018 yılı dahil artış eğilimindedir. Bu 

mevduatın krediye dönüşümü arttıkça daha riskli faaliyetlerin ve 

dolayısıyla geridönmeme olasılığının artışı ile açıklanabilir. Aynı 

şekilde yine büyüme oranı (GROWTH) ile kredi riski arasındaki 

ilişkinin pozitif yönlü olması, büyüme oranı yükseldikçe kredi riskinin 

de artacağı anlamına gelmektedir. Bu ekonomideki olumlu 

gelişmelerin bir göstergesi olarak büyüme oranının kredi talebi 

üzerindeki etkisinin kredi genişlemelerine ve dolayısıyla kredi riskinin 

de artmasına neden olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu yorumun 

mevduatın krediye dönüşüm oranı(KRDMVD) ile kredi 

riski(LOGRISK) arasındaki pozitif ilişkiyle de desteklendiği 

düşünülmektedir. Castro’nun(2012:25) bulguları da büyüme hızı ile 

kredi riski arasında pozitif bir ilişki olduğu yönünde idi. Ayrıca 

Louzis ve diğerlerine(2012:14) göre de büyüme oranının kredi riski 

(ödenmeyen krediler) üzerinde güçlü bir pozitif etkisi vardır. Diğer 

yandan, Nkusu’nun(2011:18) ve Messai ve Jouini’nin(2013:857)  

makroekonomik çevrede bozulmaların (düşük büyüme, yüksek işsizlik 

gibi) borç ödeme sorunlarına yol açarak kredi riskini yükselteceği 

yönündedir. REELEFKUR ile kredi riski (LOGRISK)  arasında 

negatif bir ilişki tespit edilmesi de beklentilerin aksi yönünde bir 

sonuçtur. Zira Castro’nun(2012:25) tespiti gibi reel efektif kurun kredi 
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riskini pozitif yönde etkileyeceği, yani kur yükseldikçe kredi riskinin 

de yükseleceği yönünde bir beklenti vardı. Ama reel effektif kurun 

yükselmesi yani TL’nin değerlenmesi ihracat mallarımızı diğer ülkeler 

için pahalandırmakta, ithalatı ise bizim için ucuz hale getirmektedir. 

İthalata bağımlı bir ihracat yapımız olduğundan (Ersungur ve 

diğerleri, 2011:10; Bayraç ve Doğan, 2018:29,38; Sönmez, 2019), 

bunun ithalatı ucuzlatarak ve dolayısıyla ithalata bağımlı ihracat 

mallarının maliyetini düşürerek firmaların borç ödeme kapasitesini 

yükseltmiş olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu durumun 

kredi riski ile reel efektif kur arasındaki ilişkiyi negatife çevirmiş 

olabileceği şeklinde yorumlanabilir. FAIZ ile kredi riski ilişkisi ise 

beklenildiği gibi (Castro,2012) pozitif yönde olmasına karşın uzun 

dönemde istatistiki olarak anlamlı değildir. FAIZ ile kredi riski 

arasındaki ilişkinin yönünün mevduatın krediye dönüşümü 

(KRDMEVD) ve büyüme oranı (GROWTH) ile aynı yönde pozitif 

olması kredi genişlemelerinden kaynaklı risk yükselmesi yorumunu 

desteklemektedir. Eğer FAIZ değişkeni hem pozitif hem de istatistiki 

olarak anlamlı olsaydı kredi faizinin yüksekliğinin riskli müşterileri 

çekmesi (Macit, 2012b:35) ya da kredi kullananların borçlarını ödeme 

kabiliyetinin azalması (Messai ve Jouini, 2013:858) nedeniyle kredi 

riskini yükselttiği şeklinde yorumlanabilecekti.  

Aşağıda çizelge halinde gösterilen kısa dönem regresyon tahmin 

sonuçlarına göre yani hata düzeltme modeline göre hata düzeltme 

katsayısı olan CointEq(-1)=-0,29 olarak hesaplanmıştır. Hata düzeltme 

mekanizmasının çalışması için hata düzeltme katsayısının negatif ve 
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istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir. -0,29 olan katsayı, 

beklenildiği gibi negatif olup katsayıya ait t= -9,730104 olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre, hata düzeltme katsayısı hem 

beklenildiği gibi negatif hem de istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Yani, hata düzeltme modeli çalışmaktadır ve kısa 

dönemde oluşacak dengeden sapmalar, şokların %29’u bir dönem 

sonra yani 3 ay sonra kapanmakta, sapmalar 1 / 0,294462= 3.39 

dönem sonra yani 9-10 ay sonra düzelmektedir. Kısa dönemdeki 

dengesizlikler bu şekilde kapanmakta seriler uzun dönem denge 

değerine tekrar yakınsamasıdır. Bu uzun dönem analiz sonuçlarının 

güvenilebilir olduğuna da ek kanıt sunmaktadır.  

Alternatif Model Kısa Dönem Tahmin Sonuçları Ve Sınır Testleri 

     
  Katsayı Std. Hata t P    

Bağımlı Değişken:D(LOGRISK) 
C 3,465752 0,351657 9,855497 0,0000 

D(LOGRISK(-1)) -0,364309 0,100465 -3,626212 0,0019 

D(KRDMVD) 0,004198 0,00119 3,527276 0,0024 

D(KRDMVD(-1)) -0,00577 0,001179 -4,893802 0,0001 

D(KRDMVD(-2)) -0,005276 0,001163 -4,53444 0,0003 

D(OZK) -0,007434 0,004059 -1,831539 0,0836 

D(OZK(-1)) -0,025757 0,00495 -5,20354 0,0001 

D(TKPKRD) 0,234162 0,010995 21,29694 0,0000 

D(TKPKRD(-1)) 0,027268 0,021093 1,292749 0,2124 

D(TKPKRD(-2)) -0,03209 0,012404 -2,587001 0,0186 

D(HHI) 0,44226 0,27228 1,624285 0,1217 

D(HHI(-1)) 2,323831 0,389829 5,961154 0,0000 

D(FAIZ) 0,003773 0,000591 6,385111 0,0000 

D(FAIZ(-1)) 0,003881 0,000784 4,947499 0,0001 
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D(GROWTH) -0,001698 0,000551 -3,083558 0,0064 

D(GROWTH(-1)) -0,004234 0,000599 -7,064839 0,0000 

D(GROWTH(-2)) -0,00168 0,000463 -3,62413 0,0019 

D(REELEFKUR) -0,001477 0,000473 -3,125598 0,0058 

D(REELEFKUR(-1)) 0,001911 0,000388 4,927258 0,0001 

CointEq(-1) -0,294462 0,030263 -9,730104 0,0000 

Düzeltilmiş R-kare 0,979159     

F-statistic 109,8    

Prob(F-statistic) 0       

H0:Eşbütünleşme 
yoktur 

  α I(0) I(1) 

F 8,520742 10%   2,03 3,13 

k 7 5%   2,32 3,5 

    2.5%   2,6 3,84 

    1%   2,96 4,26 

t -9,730104 10%   -2,57 -4,23 

    5%   -2,86 -4,57 

    2.5%   -3,13 -4,85 

    1%   -3,43 -5,19 
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