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Özet 

Bu çalışmada, gerek karlılık ve gerekse de finansal istikrar açısından önemli etkileri olan banka sorunlu 
kredilerinin, makroekonomik belirleyicileri ve döviz kuru ilişkisi, katılım bankaları ve özel sermayeli mevduat 
bankaları karşılaştırılarak analiz edilmektedir. Analizlerde farklı döviz kurları incelenerek, farklı kurların net etkisi 
değerlendirilmiştir. Ayrıca, bankaların önemli tüketici ve sektör kredileri detaylı analiz edilerek, kredi türlerine 
göre sorunlu kredi performanslarındaki farklılaşma irdelenmiştir. 2006 sonrası Türkiye ekonomisinin 
değerlendirilmesiyle ulaşılacak sonuçların, risk yönetimi açısından banka yönetimleri ve finansal istikrar açısından 
da politika yapıcılar açısından önemli çıkarımları olacağı düşünülmektedir. İslami bankacılığın gelişiminde 
arzulanan sonuçlara ulaşılması adına bu çıkarımların kredi performansının iyileştirilmesinde önem taşımaktadır. 
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1. Giriş 

Bankacılıkta sorunlu krediler (SK), gerek İslami usullere göre faaliyette bulunan Katılım 
Bankaları (KB)1, gerekse de faizli çalışmakta olan mevduat bankaları için önemli konuların 
başında gelmektedir. Katılım bankaları için de bu olgu gerek karlılık gerekse de finansal 
istikrar özelinde önemlidir. 

Katılım bankaları, ekonomik kayıpları mevduat müşterilerine yansıtma olanağına sahip olsa 
da, karlılık üzerinde etkili olan sorunlu krediler, mevduat sahiplerinin kar ve zarar oranlarına 
karşın duyarlılığı sebebiyle mevduat bankalarına kıyasla daha da önem taşımaktadır.2 

Sorunlu krediler, ekonomi politikası amaçları açısından günümüzde nispeten önemi artmış 
olan finansal istikrar açısından değerlendirildiğinde de ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü 
banka riskleri, bankaların finansal istikrar üzerindeki etkilerinde, önemli bir şekillendiricidir. 

Katılım bankaları, çalışma prensipleri sebebiyle faaliyette bulundukları ekonomik yapılarda 
oldukça önemli roller üstlenmektedirler. Bu kurumların, mevduat bankalarına kıyasla finansal 
sistemde istikrara daha olumlu katkılar sağladığı ve ekonominin gelişme ivmesini arttırma 
potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Literatürde, bu kurumların nasıl olumlu etkiler 
yaratabileceğini incelemiş birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda vurgulanan olumlu 
etkilerin başında, katılım bankalarının finansal istikrara katkıları gelmektedir.3  

Daha istikrarlı olma potansiyeli taşımalarına neden olabilecek sebepler başında, kredi verme 
sürecinde uyguladıkları kar ve zarar ortaklığı (KZO) sistematiği gelmektedir. Bu sistematik 
sayesinde, katılım bankaları, kayıplarını mevduat müşterilerine yansıtma olanağına 
sahiptirler. Bu imkân, katılım bankalarının dışsal şokları daha iyi dengeleyebilmeleri 
anlamına gelmektedir. (Errico ve Farahbaksh, 1998, 11; Khan ve Mirakhor, 1990, 356-357, 
Iqbal 1997). Kayıplarını yansıtma olanağı, kriz zamanlarında katılım bankalarının mevduat 
bankalarına kıyasla daha düşük iflas olanağı taşımalarına sebep olmaktadır (Al-Jarhi, 2009, p. 
14) Bankaların kredi sürecindeki kararlarının, yatırımların karlılığına daha duyarlı olması 
sebebiyle, KZO sistematiği aynı zamanda kaynak tahsisinin daha etkin gerçekleşmesi imkânı 
yaratmaktadır. (Iqbal, 1997, 42; Khan,1986). Bu sistematik gereği, katılım bankaları iyi ve 
kötü müşteri ayrımı için mevduat bankalarına kıyasla daha çok çaba sarf etmek 
durumundadır. Bunun yanında ayrıca katılım bankaları, ödünç alanları ve yatırımlarını, kar ve 
zararları gerçekçi raporlamaları için daha iyi takip etmek durumundadır. Benzer biçimde, 
katılım bankalarına mevduat yatıran müşteriler de, mevduat bankası müşterilerine kıyasla 
bankalarını, fonların geri dönüş oranlarına ilgileri sebebiyle daha yakından ve de dikkatli 
                                                           
1 İslami usullere göre faaliyet göstermekte olan bankalar, uluslararası literatürde genellikle “İslami Bankacılık” 
olarak, faizli çalışmakta olan bankalar ise “Geleneksel Bankacılık” olarak tanımlanmaktadır. Ancak ülkemizde 
faizsiz çalışan bu kurumlar “Katılım Bankaları” olarak isimlendirilmektedir. Bu sebeple bu çalışmada, faizsiz 
çalışmakta olan bu kurumlar için “katılım bankacılığı” kavramı, faizli çalışan mevduat toplayan bankalar için ise 
“mevduat bankaları” kavramı tercih edilmiştir.  
2Bir çok ampirik çalışma, faiz oranlarının katılım bankası mevduatlarını nasıl etkilediğini incelemiş ve bu 
etkileşimi ampirik olarak kanıtlamıştır. (Chong ve Liu, 2009; Bacha, 2004; Kaleem ve Isa, 2003; Rosly, 1999; 
Haron ve Ahmad, 2000; Kasri ve Kassim, 2009; Sukmana ve Kassim, 2010 ve Zaionol ve Kassim, 2010). 
Benzer sonuçlara, Türkiye Ekonomisi için yapılan çalışmalarda da rastlanmıştır. (Ergeç ve Arslan, 2013; Ergeç 
ve Kaytancı, 2014). Bu durum, kar payları ve mevduat faizleri arasındaki farkın, katılım bankaları için, dikkate 
alınması gerektiği anlamına gelmektedir.  
3 Literatürde bu kurumların finansal istikrarı olumlu etkileyebileceğini ortaya koyan çalışmalarda, bu duruma 
sebep olabilecek olası gerekçelere örnek; faizsiz çalışıyor olmaları (Khan 1985, Kia ve Darat 2003, Kassim, 
Shabri ve Yousuf 2009), global finansal piyasalara nispeten kısıtlı eklemlenmeleri (Zarqa, 1983, 184-185) ve 
spekülasyondan kaçınmaları (Al-Jarhi, 2009, 14) gösterilebilir. 
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takip etmek durumundadır. (Chong ve Liu, 2009).4 Literatürde vurgulanan katılım 
bankalarının bu olası olumlu etkilerinin pratiğe nasıl yansıdığı birçok amprik çalışmada 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Son yaşanan global kriz karşısında bu bankaların tepkileri 
yine bir çok çalışmaya konu olmuştur5. Bu çalışmalarda genel anlamda, mevduat bankalarına 
kıyasla daha iyi performans gösterdiği fikrinin yaygın olduğu görülmektedir. Katılım 
bankalarının kredi kullandırma süreçlerinin bir uzantısı gereği, bu kurumların kullandırdığı 
kredilerde SK performansının mevduat bankalarına kıyasla daha iyi seyretmesi muhtemel bir 
durumdur.  

2006’dan günümüze, Türk bankacılık sistemi içinde KB, özel mevduat bankalarına6 (ÖMB) 
kıyasla önemli bir gelişme ivmesi yakaladıkları bilinmektedir. Aşağıdaki grafik, 2006 ve 2014 
yıllarını kıyaslamak amacıyla sunulmuştur. KB’nın özel sermayeli bankacılıkta toplam kredi 
ve aktifler içindeki payları yükselmiştir. Ancak bu kurumların, sorunlu krediler içindeki 
paylarının, aynı dönem aralığında daha büyük bir artış gösterdiği görülmektedir. 2014 yılında 
KB’nın sorunlu krediler içindeki payları, 2006 yılına göre ikiye katlamıştır. Bu görünüm, bu 
bankalar için sorunlu kredi performansının ÖMB’na kıyasla daha olumsuz seyretmesi 
anlamına gelmektedir. 

Grafik 1. Özel Sermayeli Mevduat Bankacılığı İçinde Katılım Bankalarının Performansı 

 

SK performansında yaşanacak bir iyileşme, sektörde banka karlılığını olumlu etkileyecektir. 
Bu durumdan, mevduat müşterilerine ödenen kar paylarının7 ve de buna bağlı olarak mevduat 
miktarının olumlu etkileneceği düşünülmelidir. Mevduatlarda yaşanacak artışın, mevcut 
sistemin büyüme hızını etkilemesi beklenen bir durumdur. Karlılığın sektör gelişimi 
üzerindeki olumlu etkisinin bir başka ayağı ise, karlılıkta sağlanan iyileşme ile sektöre yerli 

                                                           
4 Ancak birçok çalışma, katılım bankalarının pratikte kredi kullandırmada ağırlıklı olarak KZO modelini tercih 
etmeme eğiliminde olduğunu tespit etmiştir. Mevduat toplamada KZO modeli tercih edilmesine karşın kredi 
kullandırma sürecinde, sabit getirili kredi tercih etmektedir. (Dar ve Presley (2000), Çevik ve Charap (2011) ve 
Chong ve Liu (2009) Ülkemiz için de benzer durum geçerlidir. KB, büyük oranda ortaklık yöntemiyle topladığı 
fonları (mudaraba), peşin alım taksitli satım şeklinde gerçekleşen yöntemle (murabaha) kullandırmaktadır. (Aras 
ve Öztürk, 2011) 
5 Finansal krizler karşısında katılım bankacılığı sisteminin tepkisini değerlendiren, çalışmalara örnek; Chapra 
2008, Hasan ve Dridi 2010, Ahmed 2010, Al-samadi, Hamdan ve Almsafir 2013. 
6 Ampirik literatürde, dual bankacılık sisteminde faaliyet göstermekte olan katılım bankalarının çoğunlukla 
mevduat bankalarının sermaye yapıları dikkate alınmaksızın tümüyle karşılaştırıldığı görülmektedir. Ancak 
Ülkemizde incelenen dönemde katılım bankaları özel sermayeli bankalar olması sebebiyle, bu çalışmada, kamu 
sermayeli mevduat bankaları dikkate alınmamış, katılım bankaları özel sermayeli mevduat bankaları ile 
karşılaştırılmıştır. 
7 Katılım bankaları, topladıkları fonları kullandırarak elde ettiklerin karın, belirli bir oranını kendilerine 
ayırmakta, kalan miktarı da mevduat müşterilerine kar payı olarak dağıtmaktadırlar. Dolayısıyla kredi sürecinin 
daha karlı sonuçlanması, mevduat müşterilerine daha yüksek kar payı ödenebilmesine imkân sağlar. 
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ve yabancı girişinin daha cazip hale geleceğidir8. Dolayısıyla bu kurumların gelişiminde 
arzulanan ivmenin9 sağlanabilme potansiyeli açısından, sorunlu kredi performanslarının 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Sorunlu kredi performansının iyileştirilmesi, sektörün 
gelişimini ivmelendirme ile birlikte, finansal sisteminde istikrarı olumlu etkilemesi 
beklenmelidir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Bu çalışmada, gerek karlılık ve gerekse de finansal istikrar açısından önemli etkileri olan 
bankaların sorunlu kredi performansının, makroekonomik ortamdan nasıl etkilendiği ve döviz 
kurunun bu belirleyiciler içindeki rolü olduğu, KB ve ÖMB karşılaştırılarak analiz edilecektir. 
Analizlerde döviz kuruna ilişkin değişkenler ABD doları ve Euro ayrı ayrı değerlendirilerek, 
döviz kurlarındaki farklılığın net etkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır.10 Ayrıca, bankaların 
toplam sorunlu kredilerinin incelenmesinin yanında, önemli kredi türleri de ayrı ayrı analiz 
edilerek, kredi türlerine göre sorunlu kredi performanslarının nasıl farklılaştığı irdelenecektir. 
Elde edilen bulguların, kredi riski yönetimi açısından banka yönetimleri ve finansal istikrar 
açısından da politika yapıcılar açısından önemli çıkarımları olacağı düşünülmektedir. Bu 
amaçla Türkiye ekonomisi 2006 sonrası dönemi kapsayan aylık veriler ile incelenmesi, analiz 
yöntemi olarak, toplulaştırılmış zaman serisi analizi ve banka özelinde verilerin kullanılması 
ile panel veri analizi gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

2. Türk Bankacılık Sisteminin Genel Görünümü 

Türk Bankacılık kanununa göre Türkiye’de üç banka tipi faaliyette bulunmaktadır. Bunlar; 
kalkınma ve yatırım bankaları, KB ve mevduat bankalarıdır. 2014 yılı itibariyle bu bankaların 
toplam bankacılık aktifleri içindeki payları Tablo1’de sunulmuştur. 
                                                           
8 Sektörde faaliyette bulunan katılım bankaları içinde, yabancı sermaye payı bulunan bankaların oranı, mevduat 
bankalarına kıyasla daha yüksektir. Dolayısıyla katılım bankacılığının yabancı sermaye çekme potansiyelinin 
daha yüksek olduğu düşünülebilir. 
9 Katılım bankacılığının geliştirilmesi, ülkemiz açısından arzulan bir ekonomi politikası tercihtir. Sektöre kamu 
sermayeli bankaların girişi, bu bağlamda kamunun bu gelişim amacının bir uzantısıdır. 
10 Finansal aracıların, açık pozisyonlarının olmaması durumunda dahi, bankalara borçlu şirketlerin açık 
pozisyonlarının olması, bu şirketlerin döviz kurlarına karşın mali yapılarının hassas olması anlamına 
gelmektedir. Bu durumda kurlardaki bir dalgalanmanın bu firmalın banka kredi ödeme kabiliyeti üzerinde 
olumsuz etkilere sebep olması olasıdır. Dolayısıyla bankalar, açık pozisyonları olmasa dahi, kur riskine dolaylı 
olarak maruz kalabilir, döviz kurları bankaların sorunlu kredilerini ve buradan hareketle de likidite risklerini 
etkileyebilir. (Özatay, 2013, s.284-285)  

Sektöre Yeni Giriş 
Yerli - Yabancı 

Karlılık 

SK Performansı 

Mevduat kar payı

Mevduat Artışı

Katılım Bankacılığı Sektöründe Gelişim 

Finansal İstikrar 
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Tablo 1. Türk Bankacılık Sektörü Aktif Yapısı (2014) 
Türk Bankacılık Sistemi Aktif Dağılımı 

Mevduat Bankaları 90,53 
Katılım Bankaları 5,23 
Kalkınma ve Yatım Bankaları 4,24 

Mevduat Toplayan Bankaların Aktif Dağılımı 
Yerli Sermayeli Mevduat Bankaları 49,77 
Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları 29,55 
Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları 15,22 
Katılım Bankaları 5,46 

Mevduat Toplayan Özel Sermayeli Bankaların Aktif 
Dağılımı  

Katılım Bankaları 7,75 
Özel Sermayeli Mevduat Bankaları 92,25 

2014 yılı aktif büyüklüklerine göre bu üç banka tipinin hacminin nasıl dağıldığını 
bakıldığında KB’nın payının %5,23 olduğu görülmektedir. KB’nın mevduat kabul eden 
bankaları içindeki payı değerlendirildiğinde ise, paylarının %5,46 olduğu görülmektedir. 
Kamu bankalarının mevduat kabul eden bankalar içindeki %30’a yakın payı çıkarıldığında 
kalan kısım, mevduat kabul eden özel sermayeli bankacılığı göstermektedir. KB’nın bu grup 
içindeki payı ise payı ise %7,75’tir.  

Bu çalışmada, ilgili dönemde Türkiye’de faaliyette bulunan katılım bankalarının özel 
sermayeli bankalar olması sebebiyle, katılım bankalarının SK performansı, kamu bankaları 
dışında kalan özel sermayeli mevduat bankaları ile karşılaştırılarak analiz edilecektir.  

2.1. Türkiye’de Özel Sermayeli Banka Kredileri  

Tablo 2’de özel sektör bankalarının kullandırdığı kredilerin, KB ve ÖMB arasındaki 
dağılımın 2006-2014 döneminde nasıl geliştiği verilmiştir. Tablo incelendiğinde; 2006’dan 
günümüze KB’nın özel bankalarca kullandırılan krediler içindeki payı yükselmiştir. Yabancı 
para cinsi krediler için bu orandaki artış daha belirgindir. 

Tablo 2. Özel Sermayeli Bankalar Tarafından Kullandırılan Kredilerin Dağılımı  
Yerli Para  Yabancı Para Toplam 

KB ÖMB KB ÖMB KB ÖMB 
2006 7,54 92,46 0,62 99,38 5,62 94,38 
2007 8,30 91,70 1,66 98,34 6,55 93,45 
2008 8,88 91,12 1,19 98,81 6,51 93,49 
2009 10,87 89,13 2,55 97,45 8,51 91,49 
2010 11,03 88,97 2,02 97,98 8,43 91,57 
2011 10,39 89,61 2,69 97,31 8,05 91,95 
2012 10,49 89,51 3,04 96,96 8,51 91,49 
2013 10,78 89,22 2,88 97,12 8,56 91,44 
2014 9,64 90,36 2,46 97,54 7,60 92,40 

Tablo 3’de, Türk bankacılık sektöründe özel sermayeli bankaların 2014 yılında 
kullandırdıkları kredilere ilişkin bazı oranlar sunulmuştur. Bu oranların iki bankacılık sistemi 
açısından farklılaşması, reel sektöre fon transfer şeklinin iki bankacılık sistemi açısından 
farklılaştığını göstermektedir. Tablo incelendiğinde tüketici kredilerinin bankanın 
kullandırdığı toplam krediler içindeki paylarının KB’nda ÖMB’na kıyasla daha düşük ancak 
işletme kredilerinin paylarının belirgin bir biçimde daha yüksek olduğu örülmektedir.  
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Tablo 3. Özel Sermayeli Bankalarda Kredi Türlerinin Payı (2014) 
Krediler 

İçindeki Payı 
Aktifler 

İçindeki Payı 
KB ÖMB KB ÖMB 

Tüketici Kredileri  18,78 22,66 11,54 14,21
İşletme Kredileri  53,56 26,98 32,89 16,92
İthalat Kredileri 4,30 0,02 2,64 0,01
İhracat Kredileri 2,58 5,35 1,58 3,35
Kredi Kartları  2,69 9,65 1,65 6,05

Tablo 4’de ise tüketici kredilerinde iki bankacılık sisteminin 2014 yılı görünümü, 
karşılaştırmalı verilmiştir. İki bankacılık sistemi tarafından verilen toplam tüketici kredileri ve 
kredi kartlarının dağılımına (A) bakıldığında, toplam konut kredileri içindeki KB’lerin 
payının (12,51) toplam krediler içindeki paylarına (%7,6) kıyasla daha yüksek olduğu dikkate 
değerdir. Tabloda verilen tüketici kredi türlerinin bankanın kullandırdığı toplam tüketici 
kredileri içindeki paylarının dağılımı (B) incelendiğinde de, KB’nın büyük oranda konut 
kredisi ağırlıklı (%80,8) tüketici kredisi kullandırdığı görülmektedir. ÖMB, KB ile 
kıyaslandığında ise daha yüksek oranda ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kullandırma 
eğilimindedir.11 

Tablo 4. Özel Sermayeli Bankalar Tarafından Kullandırılan Tüketici Kredilerinin* 
Dağılımı (2014) 

Tüketici Kredilerin 
Bankalara Göre Dağılımı (A)

Bankanın Kullandırdığı Tüketici 
Kredileri İçindeki Payı (B) 

KB ÖMB KB ÖMB 
Tüketici Kredileri  5,28 94,72 - - 
Konut Kredileri 12,51 87,49 80,80 31,49 
Araç Kredileri 9,55 90,45 4,31 2,28 
İhtiyaç Kredileri 0,55 99,45 1,93 19,63 
Kredi Kartları 2,13 97,87 10,52 26,89 

* Tabloda tüketici kredileri türlerinin hepsi gösterilmemiş, kredi hacmi dikkate alınarak önemli olanlar tercih 
edilmiştir. 
A: Bankaların özel sermayeli bankalarca (Katılım Bankaları+ Özel Sermayeli Mevduat Bankaları) kullandırılan tüketici 
kredileri içindeki payı  
B: Tüketici kredisi türünün, bankanın toplam tüketici kredileri içindeki payı 

Tablo 5, Türk bankacılık sektöründe özel sermayeli bankalarca sektörlere kullandırılan 
kredilerin 2014 yılı görünümü sunulmuştur. Temel sektörlere verilen kredilerin iki bankacılık 
tipine göre dağılımı (A) incelendiğinde, İnşaat, Toptan ve Perakende ve Eğitim Sektörlerine 
kullandırılan krediler içinde, KB’lerin toplam krediler içindeki payına kıyasla daha yüksek 
oranlara sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu sektörlerin, KB’larından kredi kullanma 
eğiliminin genel kullanma eğiliminden daha yüksek olduğu düşünülebilir. Bankaların 
sektörler verdiği krediler içindeki sektör payları incelendiğinde (B) ise, iki bankacılık 
sisteminde de kredi kullandırdığı en önemli sektörün,  imalat sektörü olduğu görülmektedir. 
İki bankacılık sisteminde de bu sektörü Toptan ve Perakende ve İnşaat sektörleri takip 
etmektedir. Ancak İnşaat sektörünün sektör kredileri içindeki payı, ÖMB’na kıyasla KB için 
çok daha yüksektir.  

 

                                                           
11 Türkiye’de katılım bankaları müşterileri için yapılmış bir alan çalışması, müşterilerin önemli bir kısmının iki 
bankacılık sistemini de kullandığını göstermiştir. Bu müşterilerin mevduat bankalarından en çok kullandığı ürün 
ise kredi kartıdır. (Kaytancı ve diğ. 2013) Dolayısıyla katılım bankalarının bu alanlarda rekabet açısından zayıf 
olduğu düşünülebilir. 
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Tablo 5. Özel Sermayeli Bankalar Tarafından Sektörlere Kullandırılan Kredilerinin* 
Dağılımı (2014) 

Sektörlerin Kullandığı 
Kredilerin Bankalara Göre 

Dağılımı (A) 

Bankanın verdiği Sektör 
Kredileri İçindeki Payı 

(B) 
  KB ÖMB KB ÖMB 
Tarım, Avcılık ve Ormancılık 5,3 94,7 1,74 3,02 
Balıkçılık  3,9 96,1 0,05 0,11 
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 7,17 92,83 1,91 2,41 
İmalat  9,45 90,55 32,46 30,26 
Elektrik Gaz ve Su kaynakları Üretimi  2,82 97,18 2,67 8,96 
İnşaat 17,09 82,91 22,43 10,59 
Toptan ve Perakende Tic. ve Mot. Araç 11,85 88,15 26,70 19,34 
Otel ve Restoranlar (Turizm) 2,94 97,06 1,49 4,78 
Taşımacılık Depolama ve Haberleşme 4,25 95,75 3,19 6,99 
Finansal Aracılık 3,91 96,09 1,74 4,15 
Emlak Komisyonculuğu, Kiralama 4,82 95,18 3,33 6,40 
Savunma ve Kamu Yön. ve Zor. Sos. Güv. 0,63 99,37 0,06 0,95 
Eğitim 16,02 83,98 1,18 0,60 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler 6,44 93,56 0,96 1,36 
Örgütsel Faaliyetler 9,22 90,78 0,09 0,09 
* Tabloda sektör kredileri türlerinin hepsi gösterilmemiş, kredi hacmi dikkate alınarak önemli olanlar tercih edilmiştir. 
A: Bankaların özel sermayeli bankalarca (Katılım Bankaları+ Özel Sermayeli Mevduat Bankaları) kullandırılan sektör 
kredileri içindeki payı  
B: Sektöre kullandırılan kredinin, banka sektör kredileri içindeki payı 

İki bankacılık sisteminin de kredi kullandırdığı en önemli sektör olan imalat sektörüne 
kullandırılan kredilerin alt sektörlere göre dağılımını değerlendirmek amacıyla Tablo 5 
sunulmuştur.  

2.2. Özel Sermayeli Bankacılıkta Sorunlu Krediler 

Bu kısımda Türkiye’de KB ve ÖMB sorunlu kredi performansları genel anlamda 
değerlendirilmiştir. Tablo 6’da özel bankaların sorunlu kredilerinin iki bankacılık tipine göre 
ayrışımının 2006’dan günümüze nasıl seyrettiği verilmiştir. Tablo göstermektedir ki, KB nın 
SKlerin, toplam SK içindeki payı zaman içinde önemli bir artış göstermiştir. 

Tablo 6. Özel Sermayeli Bankacılıkta Sorunlu Kredilerin Dağılımı  
Yerli Para SK Yabancı Para SK Toplam SK 
KB ÖMB KB ÖMB KB ÖMB 

2006 6,15 93,85 20,07 79,93 6,28 93,72 
2007 6,89 93,11 9,47 90,53 6,91 93,09 
2008 8,01 91,99 8,51 91,49 8,02 91,98 
2009 7,10 92,90 3,50 96,50 7,03 92,97 
2010 7,64 92,36 4,42 95,58 7,58 92,42 
2011 9,20 90,80 2,03 97,97 8,95 91,05 
2012 9,45 90,55 2,16 97,84 9,28 90,72 
2013 11,06 88,94 1,91 98,09 10,79 89,21 
2014 12,78 87,22 1,26 98,74 12,51 87,49 

Aşağıda sunulan Grafik 2 ve 3’de, SK’nin toplam kredi ve aktiflere oranları verilmiştir. 
SK’nin toplam kredilere oranına bakıldığında, 2009 ve 2010 yılları hariç, her dönem KB’nın 
oranı ÖMB’na kıyasla daha yüksek seyrettiği görülmektedir. SK’in aktifler içindeki payı 
dikkate alındığında ise her dönem için KB için daha yüksek bir oran söz konusudur. 
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Grafik 2. Sorunlu Kredilerin Toplam Kredilere Oranı  

 

Grafik 3. Sorunlu Kredilerin Toplam Aktiflere Oranı  

 

KB ile diğer banka türleri kıyaslandığında KB ile diğer banka türleri arasındaki farkın, aktifler 
içindeki payın, krediler içindeki paya kıyasla çok daha yüksek olduğu görülmektedir. KB’nın 
krediler dışında fon kullandırma imkânlarının kısıtlı olması bu durumun olası sebebi olduğu 
düşünülebilir. Ancak Grafik 4’de de görüldüğü gibi, günümüzde kredilerin aktifler içindeki 
payının KB’ları ve diğer bankalar için benzer olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bir önceki 
grafikte görünen, aktif içinde SK’in payının KB için daha yüksek olması, kredi kullandırma 
eğiliminin yüksekliğinden değil, SK performansının nispeten olumsuz seyretmesi sebebiyle 
olduğu düşünülebilir.  

Grafik 4. Kredilerin Toplam Aktifler İçindeki Payı  

 

Sorunlu Kredi oranlarının kredinin para türlerine göre zaman içinde nasıl seyrettiğini daha 
detaylı görebilmek için Grafik 5 sunulmuştur. KB’na ait Toplam SK’e ait oranın, 2010 
yılından sonra ÖMB’na kıyasla yükselme eğiliminde olduğu görülmektedir. TL cinsi SK için 
geçerli orana baktığımızda ise, 2013 öncesi dönemler için KB’nın daha iyi bir performans 
sergilediği görülmektedir. Döviz kuru cinsinden sorunlu kredilerin yerli para cinsinden 
krediye kıyasla iki bankacılık sisteminde de özellikle 2012 yılına kadar olan sure öncesinde 
daha farklı seyrettiği görülmektedir. Dolayısıyla toplam SK’in, KB’nda 2009 öncesi ve 2011 
sonrası dönemler için daha yüksek seyretmesinin nedeninin, öncesi dönem için döviz cinsi SK 
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eğiliminin yüksekliği, sonrası dönem için ise TL cinsi SK eğiliminin yüksekliği olduğu 
düşünülebilir. 

Grafik 5. Özel Sermayeli Bankalarca Kullandırılan Krediler SK Oranları  
                      Toplam Krediler                              TL Kredileri                            Yabancı Para Kredileri 

 

 

Tüketici kredileri türlerinde SK oranlarının iki bankacılık sisteminde karşılaştırılması için 
2014 yılına ilişkin dağılım, Tablo 7 sunulmuştur. Özel sermayeli bankaların SK toplamının 
dağılımına (C) bakıldığında, KB’nın payının (%2), toplam SK içindeki paylarına (%12,51) 
kıyasla çok daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak kullandırdığı tüketici kredileri içinde en 
büyük paya sahip, konut kredilerine baktığımızda (9,54) durumun benzer olmadığı 
görülmektedir. Bankanın tüketici kredileri SK’i içinde kredi türüne göre SK’in ağırlığına (D) 
baktığımızda ise, KB’nın en önemli tüketici kredisi SK sine kredi kartlarında sahip olduğu 
görülmektedir (60,33). Benzer durum ÖMB için de geçerlidir (45,95). Kredi türüne göre SK 
oranlarına (E) bakıldığında da kredi kartlarındaki sorun tekrar göze çarpmaktadır. İki 
bankacılık sisteminde de kredi kartlarının SK oranı diğer tüketici kredisi türlerine göre daha 
yüksektir. Bu oranın KB (%8,84) için ÖMB’ndan (%7,18) daha yüksek olduğu 
görülmektedir. İhtiyaç kredilerindeki SK oranına baktığımızda, KB’nın (%1,05) ÖMB’na 
(5,33) kıyasla oldukça düşük bir orana sahip olduğu görülmektedir. Ancak aynı yıldaki ihtiyaç 
kredilerinin tüketici kredileri içindeki payının KB için son derece düşük olması dikkate 
alındığında, bu durumun karlılık üzerinde önemli bir etki taşıma potansiyeli taşımadığı 
düşünülebilir. 

Tablo 7. Özel Sermayeli Bankalarca Kullandırılan Tüketici Kredilerinde* Sorunlu 
Kredilerin Dağılımı (2014) 

SK’in Bankalara 
Göre Dağılımı (C) 

Tüketici Kredileri 
SK’i İçindeki Payı (D) 

SK’nın Kredilere 
Oraı (E) 

KB ÖMB KB ÖMB KB ÖMB 
Tüketici Kredileri  2,00 98,00 - - 1,54 4,20 
Konut Kredileri 9,54 90,46 19,07 3,70 0,36 0,49 
Araç Kredileri 8,78 91,22 7,19 1,53 2,57 2,82 
İhtiyaç Kredileri 0,11 99,89 1,32 24,90 1,05 5,33 
Kredi Kartları 2,61 97,39 60,33 45,95 8,84 7,18 

* Tabloda tüketici kredileri türlerinin hepsi gösterilmemiş, kredi hacmi dikkate alınarak önemli olanlar tercih edilmiştir. 
C: Bankaların özel sermayeli bankalarca (Katılım Bankaları+ Özel Sermayeli Mevduat Bankaları) kullandırılan sorunlu 
krediler içindeki payı  
D: Sorunlu kredi türünün, bankanın sorunlu tüketici kredileri içindeki payı  
E: Kredi türünde, bankanın sorunlu kredinin krediye oranı  

Grafik 6’de ise, bazı tüketici kredisi türlerinde, SK oranlarının iki bankacılık sisteminde 
zamanla nasıl geliştiği sunulmuştur. Toplam tüketici kredilerindeki SK oranın Mayıs 
2009’dan sonra KB için ÖMB nın altında seyrettiği görülmektedir. Konut kredilerine 

            KB                   ÖMB
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baktığımızda bu durumun bu kredi türünden kaynaklandığı ifade edilebilir. KB için konut 
kredilerindeki SK oranı bu dönemden sonar ÖMB’nın altında seyretmektedir. Ancak kredi 
kartlarına bakıldığında, bu oranın özellikle 2011 öncesi dönemde KB’nda çok daha yüksek 
seyrettiği görülebilmektedir. Ayrıca 2014 sonrası dönemlerde iki bankacılık sistemi 
arasındaki farkın tekrar KB aleyhine açıldığı görülebilmektedir. 

Grafik 6. Özel Sermayeli Bankalarca Kullandırılan Tüketici Kredilerinde SK Oranları 
                Tüketici Kredileri                            Konut Kredileri                                Kredi Kartları 

 

 

2014 yılında sektörlere kullandırılan kredilerdeki SK’in durumunu değerlendirmek için Tablo 
8 sunulmuştur. Elektrik Gaz ve Su Kaynakları sektörüne ait sorunlu kredilerin, neredeyse 
tamamının KB’na ait olduğu görülmektedir. Genel anlamda değerlendirildiğinde, tüketici 
kredilerine kıyasla sektör kredilerinde KB’nın payının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 
Bankaların sektörlere verilen SK içindeki sektörlerin payına (B) baktığımızda ise KB için 
İnşaat, İmalat ve Elektrik Gaz ve Su Kaynakları Üretimi endüstrilerinin yüksek paya sahip 
olduğu görülmektedir. ÖMB’nda ise İmalat, Toptan ve Perakende ve İnşaat sektörlerinin ön 
planda olduğu görülmektedir. Sektörlere verilen kredilerdeki SK performansının daha iyi 
gösteren oranlara (C) baktığımızda en önemli kredi payına sahip sektörlerde KB için bu 
oranın daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 8. Özel Sermayeli Bankalarca Kullandırılan Sektör* Kredilerinde SK in (2014) 

  
Sektörün SK 
Dağılımı (C) 

Sektör SKleri İçindeki 
Payı (D) 

SK’nın Sektöre 
Verilen Krediye 

oranı (E) 
  KB ÖMB KB ÖMB KB ÖMB 
Tarım, Avcılık ve Ormancılık 6,52 93,48 1,43 5,55 4,93 3,95
Balıkçılık  24,53 75,47 0,06 0,05 7,67 0,96
Madencilik ve Taş ocakçılığı 26,34 73,66 3,83 2,89 11,94 2,58
İmalat 16,06 83,94 25,74 36,34 4,73 2,58
Elektrik Gaz ve Su Kaynakları Üretimi 93,63 6,37 19,49 0,36 43,53 0,09
İnşaat 36,36 63,64 29,19 13,80 7,76 2,8
Toptan ve Perakende Tic. ve Mot. Araç 14,87 85,13 16,62 25,68 3,71 2,85
Otel ve Restoranlar (Turizm) 1,74 98,26 0,32 4,83 1,27 2,17
Taşımacılık Depolama ve Haberleşme 9,29 90,71 1,89 5 3,55 1,54
Finansal Aracılık 0,15 99,85 0 0,81 0,02 0,42
Emlak Komisyonculuğu, Kiralama 9,03 90,97 1,09 2,95 1,94 0,99
Savunma ve Kamu Yön. ve Zor. Sos. Güv. 15,49 84,51 0,01 0,02 1,39 0,05
Eğitim 6,97 93,03 0,04 0,16 0,22 0,56
Sağlık ve Sosyal Hizmetler 3,85 96,15 0,23 1,54 1,42 2,44
Örgütsel Faaliyetler 59,38 40,62 0,05 0,01 2,99 0,21
Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar 22,73 77,27 0,01 0 3,24 8,24
* Tabloda sektörlere verileni kredileri türlerinin hepsi gösterilmemiş, kredi hacmi dikkate alınarak önemli olanlar tercih 
edilmiştir. 
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C: Bankaların, özel sermayeli bankalarca (Katılım Bankaları+ Özel Sermayeli Mevduat Bankaları) kullandırılan 
sorunlu sektör kredileri içindeki payı  
D: Sorunlu kredi türünün, bankanın sorunlu sektör kredileri içindeki payı  
E: Kredi türünde, bankanın sorunlu sektör kredisinin o sektöre kullandırılan kredilere oranı  

Önemli kredi ve SK hacmine sahip ve dolayısıyla bu çalışmada da analiz edilmesi amaçlanan 
bazı temel sektörlerde iki bankacılık sisteminin SK oranlarının zaman içinde seyri Grafik 7’de 
verilmiştir.  

Grafik 7. Özel Sermayeli Bankalarca Kullandırılan Sektör Kredilerinde SK Oranları 
                           İmalat                                             İnşaat                                        Toptan ve Perakende 

   
Taşımacılık Depolama ve Haberleşme    Emlak Komisyon.ve Kiralama    Elektrik Gaz ve Su Kaynakları    

 

 

Genel olarak değerlendirildiğinde, sektör SK oranlarının KB için daha yüksek seyrettiği, bu 
oranların 2013 den sonra da KB’da artış eğilimine girdiği görülmektedir. İki bankacılık 
sisteminde de en büyük hacimli sektör olan İmalat sektörüne baktığımızda, 2008’den sonra 
KB’nda SK oranının ÖMB’nın çok üstünde olduğu görülmektedir. Yine önemli bir hacme 
sahip, İnşaat sektörüne baktığımızda ise 2012 yılından sonar KB’nda SK oranın önemli bir 
ivmeyle arttığı görülmektedir. Toptan ve Perakende sektörünün SK oranının KB’nda 2009 
öncesi ve 2013 sonrası ÖMB’ndan yüksek olduğu görülmektedir. Taşımacılık Depolama ve 
Haberleşme sektörü SK’i de KB’nda genelde ÖMB’ndan yüksek seyrettiği, 2008 takiben de 
bu farkın gittikçe açıldığı görülmektedir. Emlak Komisyonculuğu, Kiralama sektörüne 
bakıldığında da 2008 sonrası, KB’nın ÖMB’ndan daha yüksek bir SK oranına sahip olduğu 
görülmektedir. 2014’den sonraki kırılmanın en ciddi olduğu sektörün Elektrik Gaz ve Su 
kaynakları olduğu görülmektedir. 

3. Literatür Taraması 

Türk bankacılık sisteminde SK’i farklı boyutlarla incelenmiş olduğu birçok çalışmaya 
rastlamak mümkündür. Bu çalışmalar arasında; Şahbaz ve İnkaya (2010) ve Vatansever ve 
Hepşen (2013) gibi makroekonomik değişkenler ile SK arasındaki ilişkiyi inceleyen, Mavili 
(2008) gibi bankalardan kredi kullanan firmaları değerlendirdiği, Alper ve Anbar (2011) gibi 
SK’in karlılık üzerindeki etkisini değerlendiren ve Doğan (2013) gibi bankaların sermaye 
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yapılarını dikkate alan çalışmalar göze çarpan çalışmalar arasındadır. 

Şahbaz ve İnkaya (2010) çalışmalarında, 1998-2012 dönemi, Türkiye’de SK ile bankacılık 
sektörü yurtiçi kredi hacmi, ekonomik büyüme, özel tüketim harcamaları ve özel sabit 
sermaye harcamaları gibi makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki Granger nedensellik 
testi ve VAR yöntemi kullanarak analiz edilmiş, SK ile söz konusu değişkenler arasında uzun 
dönemli ilişki tespit edilmiştir.  

Makro ekonomik değişkenler ile incelendiği bir başka çalışma olan Vatansever ve Hepşen 
(2013)’nin çalışmasında, 2007-2013 Türkiye’de makroekonomik göstergeler, banka düzeyi 
göstergeler ve SK arasında ilişki incelenmiştir. Çalışmada, borç oranı, reel kesim güven 
endeksi, tüketici fiyat endeksi, Euro, Dolar, para arzı değişimi, faiz oranı, ekonomik büyüme 
ve Standart and Poor 500 borsa endeksinin oynaklığının SK oranlarını açıklamak için önemli 
bir etkiye sahip olmadıklarını ortaya koymuşlardır. Çalışmada, sanayi üretim endeksi, İMKB 
100 endeksi ve bankaların verimsizlik oranları SK’i olumsuz yönde etkilerken; işsizlik oranı, 
hisse senedi ve sermaye yeterliliği rasyosu SK oranlarını olumlu yönde etkilediğini tespit 
etmişlerdir.  

Mavili (2008), Türkiye’de SK üzerinde etkili olan finansal değişkenleri incelemek için Logit 
Regresyon Modelini kullanmıştır. 2003 yılına ait verileri kullandıkları çalışmada, 46 şirkete 
ait 47 finansal oran analiz etmişlerdir. Çalışmada, özkaynak/ yabancı kaynak, net kar/ net 
satışlar, net satışlar/ banka kredileri oranları yüksek olan şirketlerde SK oluşma olasılığının 
daha düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ancak, finansman giderleri/ net satışlar, 
finansman giderleri/ faaliyet giderleri, finansman giderleri/ faaliyet karı, faaliyet giderleri/ net 
satışlar oranları arttıkça SK olasılığının arttığını bulmuşlardır.  

Literatürde yer alan Alper ve Anber (2011) in çalışmasında ise, Türkiye’de bankaların 
karlılıklarını etkileyen makroekonomik faktörlerin belirlenmesi ve banka karakteristiklerinin 
incelenmiştir. Bu çalışmada on ticari bankanın 2002 ve 2010 yıllarına ait verilerinden 
yararlanılarak. panel veri analizi yöntemi kullanılmış, ve, kredi portföyünün ve SK’in karlılık 
üzerinde önemli ve negatif bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.   

Doğan (2013) Türkiye’de 2005-2011 döneminde faaliyette bulunan on yerli ve on yabancı 
bankayı inceleyerek, karlılık, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi, risklilik ve 
yönetim etkinliği gibi unsurlar açısından yerli ve yabancı bankaların performanslarını 
karşılaştırmışlardır. Çalışmada SK açısından, yerli bankaların yabancı bankalara kıyasla daha 
yüksek bir performans sergilediklerini ortaya koymuştur. 

4. Yöntem  

Makroekonomik değişkenlerin sorunlu krediler üzerindeki etkilerinin, incelenmesi için, 
Vektör Otoregresif (VAR) metodolojisinden yararlanacaktır. Çalışmada analizlerde SK alt 
kalemleri ile incelenecek, iki bankacılık sisteminde her hangi bir farklılaşmanın olup olmadığı 
kredi türlerine göre değerlendirilecektir. Bu amaçla önemli tüketici ve ticari kredilere ilişkin 
çeşitli SK değişkenleri analiz edilecektir. Ayrıca ele alınan modellerde, kur değişkeni olarak 
USD ve EURO ayrı ayrı tekrar edilerek, farklı döviz kuru cinsine göre bankacılık sisteminin 
tepkileri kıyaslanacaktır. Bu analizlerde değişken dizilimi için, iktisat teorisinden, literatürde 
yer alan çalışmalardan ve de değişkenler arası ön sınamalardan faydalanılacaktır.  
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VAR analizlerinde kullanılması düşünülen değişkenler Tablo 9’da sunulmuştur. Tahminlerde 
hangi sorunlu kredi türlerinin inceleneceğine, özel sermayeli bankacılık sistemince 
kullandırılan krediler ve sorunlu krediler içindeki paylar incelenerek karar verilmiştir. 

Tablo 9. Değişkenlerin Listesi 
Semb. Makro Ekonomik Değişkenler 
DOL ABD Doları Döviz Kuru 
E Euro Döviz Kuru 
P Tüketici Fiyat Endeksi 
GAP Üretim Çıktısı 
I Gecelik Faiz Oranı 
B Parasal Taban 
 Toplam Kredilerde SK oranları 
ITF Katılım Bankaları Toplam Döviz Kredilerinde SK Oranı 
CTF Özel Mevduat Bankaları Toplam Döviz Para Kredilerinde SK Oranı 
ITD Katılım Bankaları Toplam TL Kredilerinde SK Oranı 
CTD Özel Mevduat Bankaları Toplam TL Kredilerinde SK Oranı 
IC Katılım Bankaları Tüketici Kredilerinde SK Oranı 
CC Özel Mevduat Bankaları Tüketici Kredilerinde SK Oranı 
IM Katılım Bankaları İmalat Sektörü Kredilerinde SK Oranı 
CM Özel Mevduat Bankaları İmalat Sektörü Kredilerinde SK Oranı 
ICO Katılım Bankaları İnşaat Sektörü Kredilerinde SK Oranı 
CCO Özel Mevduat Bankaları İnşaat Sektörü Kredilerinde SK Oranı 

117 gözlemden oluşan veri setinde yer alan bankalara ilişkin değişkenler Bankacılık 
Denetleme ve Düzenleme Kurulu’ndan (BDDK), makro ekonomik değişkenler ise Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) elde edilmiştir. Parasal değişkenler, tüketici fiyat 
endeksi kullanılarak reel hale dönüştürülerek kullanılmıştır. Sanayi üretim endeksinin trend 
ile arasındaki farkı da gap olarak dikkate alınmıştır. Tüm seriler, mevsimsellikten 
arındırılarak analizlere dahil edilmiştir. Gap, gecelik faiz oranı ve SK oranları dışında kalan 
değişkenlerin logaritmik büyüme hızlerı dikkate alınarak kullanılmıştır. Serilerin düzeyde 
durağan olmaları sebebiyle, değişkenler arası eşbütünleşik (cointegreted) ilişki sınanmamıştır. 
Bu sebeple de VEC (Vector Error Correction) yöntemi kullanılmamış, yerine analizler, VAR 
modelleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın analiz amacına uygun olarak, KB ve ÖMB SK 
oranlarına ilişkin değişkenler, dizilimde son sıraya yerleştirilmiş, makroekonomik 
değişkenlerin dizilimi için McCarty (2007)’nin çalışması dikkate alınmıştır. Kurulan VAR 
modellerinde değişkenler; Döviz Kuru, GAP, Fiyatlar, Faiz Oranları, Para SK Oranı olarak 
dizilmiştir. Tüm analizlerde döviz kuru değişkeni olarak dolar ve euro ayrı ayrı ele alınarak 
tekrar edilmiştir. 

 

Makro Ekonomik 
Çevre; 

 

Döviz Kuru 

Çıktı Açığı 

Enflasyon 

Faiz Oranları 

Para 

 
 
 

Katılım ve Özel 
Sermayeli Bankacılıkta 

SK; 
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5. Ampirik Sonuçlar  
 

Çalışmada bir çok VAR analizi olması sebebiyle, varyans ayrıştırma tabloları, 12. ay 
sonuçları dikkate alınarak özet biçiminde sunulmuştur. Döviz kuruna ilişkin sutunda, o VAR 
madelinde kullanılan kura ilişkin sembol gösterilmiştir. 

5.1. Varyas Ayrıştırma Sonuçları 

Varyans Ayrıştırmalarının özet sunumu aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Genel olarak 
değerlendirildiğinde: 

 Makroekonomik değişkenlerin SK oranı değişimlerini açıklama gücü, ÖMB için 
daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 Tüketici kredilerindeki SK üzerindeki değişimleri makro ekonomik değişkenlerin 
açıklama gücü, toplam SK’e kıyasla iki bankacılık sistemi için de daha yüksektir. 
Faizin etkisi, KB için ÖMB’lere kıyasla tüketici kredileri için daha güçlüdür. 
Dolayısıyla KB bireysel müşterileirinin SK’i ÖMB müşterilerine kıyasla faiz 
oranlarından daha şiddetli etkilenmektedir.  

 İmalat ve İnşaat Sektörü SKoranları üzerinde makro ekonomik değişkenlerin 
açıklama gücü, ÖMBler için KBlere kıyasla nispeten daha gücçlüdür. KB ler için; 
Tüketici kredilerindeki SK’lerin aksine, sector kredilerindeki SK oranlarının, faiz 
oranlarından fazla etkilenmediği görülmektedir. İmalat ve inşaat sektörlerinde, Euro 
dolara kıyasla daha güçlü etkiye sahiptir.  

Tablo 10. Varyans Ayrıştırma Özet Sonuçları 

SK Türü 
Bankacılık 

Türü.   
Döviz Gap Fiyatlar

Fiaz 
Oranı

Para 
SK 

Oranı 

T
L

 C
in

si
 

K
re

d
il

er
 

KB 
$ 8,28 3,50 0,11 0,85 4,56 82,70 
€ 22,21 3,24 0,16 0,60 3,99 69,80 

ÖMB 
$ 8,37 39,34 0,33 1,24 2,56 48,16 
€ 15,24 35,74 0,04 0,68 1,42 46,88 

D
öv

iz
 C

in
si

 
K

re
d

il
er

 

KB 
$ 3,58 3,06 0,17 0,92 2,32 89,95 
€ 16,22 2,47 0,44 0,22 1,30 79,34 

ÖMB $ 6,24 14,91 4,37 6,98 16,39 51,10 
€ 0,43 13,08 2,04 12,07 18,08 54,29 

T
ü

k
et

ic
i 

K
re

d
il

er
i 

KB 
$ 22,43 4,32 4,84 9,90 1,15 57,36 
€ 33,44 4,96 3,03 9,15 0,74 48,69 

ÖMB 
$ 10,24 15,99 1,20 1,32 12,05 59,19 
€ 17,31 15,69 0,27 1,08 9,93 55,72 

İm
al

at
 

S
ek

tö
rü

 
K

re
d

il
er

i 

KB 
$ 7,85 5,59 1,19 0,39 6,25 78,73 
€ 19,87 5,04 0,76 0,59 5,55 68,19 

ÖMB 
$ 8,56 30,38 1,44 11,95 2,64 45,03 
€ 9,82 29,66 2,47 11,56 1,95 44,54 

İn
şa

at
 

S
ek

tö
rü

 
K

re
d

il
er

i 

KB 
$ 6,09 7,13 0,43 0,31 0,36 85,68 
€ 8,73 6,25 0,66 0,28 0,17 83,91 

ÖMB 
$ 14,64 38,92 0,91 0,23 2,38 42,92 
€ 12,15 37,11 0,46 0,44 0,55 49,29 

Toplam TL Cinsi Kreidler: Makroekonomik değişkenlerin yerli para cinsi SK’i üzerindeki 
açıklayıcı gücü, ÖMB’ı için daha yüksektir. İki bankacılık sisteminde de Dolara kıyasla 
Euroya daha güçlü tepki gögözlemlenmektedir. ÖMB yerli para cinsi SK üzerindeki en güçlü 
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açıklayıcı değişken, Gap ve Euro iken KB için en güçlü değişken Euro olmuştur.  

Toplam Döviz Cinsi Krediler: İki bankacılık sisteminde de döviz cinsinden SK üzerinde 
makroekonomik değişkenlerin açıklama gücü yerli para SK’ne kıyasla daha zayıf çıkmıştır. 
ÖMB döviz SK’i dolara karşın daha güçlü tepki gösterirken, KB’nda Euroya daha güçlü tepki 
görülmektedir. Euronun dolara kıyasla SK üzerindeki etkisi, KB için yerli para SK’ine kıyasla 
bu grup SK üzerinde çok daha belirgindir. 

Tüketici Kredileri: Tüketici kredilerindeki SK’in, makro ekonomik konjonktür hassasiyeti, 
toplam SK’e kıyasla daha yüksektir. Dözviz kuru, fiyatlar ve faiz oranlarının tükettici 
kredilerindeki SK orznları üzerindeki açıklayıcı gücü, KB için daha yüksektir. ÖMB için en 
güçlü açıklayıcı etkiye sahip değişkenler ise, gap, döviz kuru ve parasal taban olmuştur. İki 
bankacılık sisteminde de SK’in Euroya verdiği tepki dolara kıyasla daha yüksektir.  

İmalat Sektörü Kredileri: KB için SK oranlarındaki değişmeleri açıklama gücü en yüksek 
değişkenler, kur, gap ve parasal tabanken, ÖMB için, gap, faiz oranı ve kur değişkenleridir. 
KB için Euronun açıklama gücü dolara kıyasla belirgin biçimde yüksek çıkmış, ÖMB için ise 
benzer bir farklılık görülmemiştir. 

İnşaat Sektörü Kredileri: Makroekonomik değişkenler içinde en güçlü değişkenler iki 
bankacılık sistemi için de benzer cıkmıştır. Bu değişkenler Gap ve döviz kuru değişkenleridir. 
Ancak bu değişkenlerin KB üzerindeki etkisi ÖMB ye kıyasla nispeten daha zayıfıtır. 

 

5.2. SK’in Döviz Kurunua Tepki Fonksiyonları  
 

Sorunlu Kredilerin Euro ve Dolar kurundaki değişimlere verdiği tepki fonksiyonları aşağıda 
sunulmuştur. Yerli para ve döviz cinsinde SK’nin tepki fonksiyonları incelendiğinde, KB’nda 
Eurodaki pozitif şoka verilen tepkinin, Dolara kıyasla daha belirgin olduğu görülmektedir. 
KB’nda kurun etkisi her gurupta pozitif yönlü iken, ÖMB’nda tepki önce negatif sonra pozitif 
yönlüdür. Döviz Cinsi SK de ÖMB’nda doların etkisi sürekli negatif görünümdedir. 
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Aşağıda sunulan, tüketici kredilerindeki SK’in döviz kuruna tepki fonkyonksiyonları 
incelendiğinde ise, iki bankacılık sistemi içinde tepkinin benzer biçimde pozitif olduğu 
görülmektedir.  
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İmalat ve inşaat sektörlerine kullandırılan kredilerdeki SK oranlarına ait tepki fonksiyonları 
aşağıda verilmiştir. Bu fonksiyonlar incelendiğinde, iki sector için de döviz kura gösterilen 
tepki, KB’nda pozitif yönlü görülmekte iken, ÖMB’nda ise önce negatif sonra pozitif yönlü 
tepki gözlenmlenmektedir. İki bankacılık sisteminde de kur değişkeni olarak dolar ve euroya 
verilen tepkilerin yönünde ise bir farklılık görülmemektedir. 
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6. Sonuç 

2006’dan günümüze, Türk bankacılık sistemi içinde KB, ÖMB’na kıyasla önemli bir gelişme 
ivmesi yakalamışlardır. Ancak, KB’nın özel sermayeli bankacılıkta toplam kredi ve aktifler 
içindeki payları yükselirken, toplam SK içindeki payları, aynı dönem aralığında daha büyük 
bir artış göstermiştir. Bu durum bu bankalar için; SK performansının ÖMB’na kıyasla daha 
olumsuz seyretmesi anlamına gelmektedir. 

SK gerek karlılık gerekse de finansal istikrar açısından tüm banka tipleri için önemli bir konu 
iken, KB için daha da önem arz etmektedir. Çünkü SK perfromansı, banka karlarını etkileyen 
önemli bir değişkendir. Banka karlarının kar paylarını ve de mevduat miktarını ve de aynı 
zamanda sektöre girişleri etkileme potansiyeli taşıması, SK performansının KB’nın gelişime 
ivmesini etkileyebileceği anlamına gelmektedir.  

Özel sermayeli bankaların kullandırdığı krediler genel olarak değerlendirildiğinde 2006’dan 
günümüze KB’nın krediler içindeki payı yükselmiş ve yabancı para cinsi krediler için bu artış 
daha belirgin gerçekleşmiştir. Kredi türlerinin banka kredileri içindeki dağılımı 
incelendiğinde, iki bankacılık sistemi açısından farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu durum, 
reel sektöre fon transfer şeklinin iki bankacılık sistemi açısından farklılaştığını 
göstermektedir. Tüketici kredilerinin bankanın kullandırdığı toplam krediler içindeki 
paylarının KB’nda ÖMB’na kıyasla daha düşük ancak işletme kredilerinin paylarının belirgin 
bir biçimde daha yüksek olduğu görülmektedir.  
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Tüketici kredilerinde iki bankacılık sisteminin 2014 yılı görünümü karşılaştırıldığında 
KB’nda büyük oranda konut kredisi ağırlıklı tüketici kredisi kullandırdığı görülmektedir. 
ÖMB ise KB’na kıyasla daha yüksek oranda ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kullandırma 
eğilimindedir 

Temel sektörlere verilen kredilerin incelendiğinde, İnşaat, Toptan ve Perakende ve Eğitim 
Sektörlerine kullandırılan krediler içinde, KB’nın toplam krediler içindeki payına kıyasla 
daha yüksek oranlara sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu sektörlerin, KB’ndan kredi 
kullanma eğiliminin genel anlamda KB’ndan kredi kullanma eğiliminden daha yüksek olduğu 
düşünülebilir. Bankaların sektörler verdiği krediler içindeki sektör payları incelendiğinde ise, 
iki bankacılık sistemininde de kredi kullandırdığı en önemli sektörün,  imalat sektörü olduğu 
görülmektedir. İki bankacılık sisteminde de bu sektörü Toptan ve Perakende ve İnşaat 
sektörleri takip etmektedir. Ancak İnşaat sektörünün sektör kredileri içindeki payı, ÖMB’na 
kıyasla KB için çok daha yüksektir. 

Özel sermayeli bankaların kullandırdığı kredilerde SK genel olarak incelendiğinde, KB 
SK’nin, toplam SK içindeki payı zaman içinde önemli bir artış göstermiştir. SK nin toplam 
kredilere oranına bakıldığında, 2009 ve 2010 yılları hariç, her dönem KB’nın oranı ÖMB’na 
kıyasla daha yüksek seyrettiği görülmektedir. SK’lerin aktifler içindeki payı dikkate 
alındığında ise her dönem için KB’nda daha yüksek bir oran söz konusudur. Tüketici 
Kredileri SK performansı, KB’nda ÖMB’na kıyasla daha iyi seyretmiştir. Ancak sektör 
kredileri incelendiğinde genel anlamda tüketici kredilerine kıyasla sektör kredilerinde KB’nın  
payının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. KB’nın SK performansı; İmalat, taşımacılık, 
inşaat ve gayrimenkül sektörlerinde ve İmalat alt sektörlerinden Gıda ve Metal sektörlerinde 
ÖMB lere kıyasla daha olumsuz gelişmiştir.  

Bu çalışmada, bankaların SK performansının, makroekonomik ortamdan nasıl etkilendiği KB 
ve ÖMB karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Analizlerde döviz kuruna ilişkin değişkenler ABD 
doları ve Euro ayrı ayrı değerlendirilerek, döviz kurlarındaki farklılığın net etkisi ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bankaların SK’in incelenmesinde, önemli krediler ayrı ayrı 
analiz edilerek, kredi türlerine göre SK performanslarının nasıl farklılaştığı irdelenmiştir.  

Analiz sonuçları genel anlamda değerlendirildiğinde, mekonomik değişkenlerin, SK 
üzerindeki etkisi, Tüketici kredileri hariç, ÖMB lerde KB lere kıyasla daha belirgindir. İki 
bankacılık sisteminde de Euronun etkisi, Dolara kıyasla daha güçlüdür ve bu farklılık KB 
lerde daha görünürdür. 

Toplam, TL cinsinden ve yabancı para cinsinden SK ile kurlar arasındaki ilişki, KB’nda her 
gurupta pozitif yönlü iken. ÖMB’nda önce negatif sonra pozitiftir. Ancak yabancı para 
cinsinden SK’de ise doların etkisi ÖMB için negatif yönlüdür. 

KB’nda tüketici kredileri SK üzerinde makro ekonomik değişkenlerin açıklama gücü, diğer 
KB SK türlerine gore daha yüksek olduğu görülmüştür. Dözviz kuru, fiyatlar ve faiz 
oranlarının SK üzerindeki açıklayıcı gücü, KB için daha yüksektir. ÖMB’nın tüketici kredileri 
SK üzerindeki en güçlü açıklayıcı etkiye sahip değişkenler ise, gap, döviz kuru ve parasal 
taban olmuştur. Kurun tüketici kredileri için etkisi iki bankacılıkta da benzer yöndedir ve 
euroya verilen tepki, dolara kıyasla daha yüksektir. Faiz oranlarının tüketici kredileri SK si 
üzerindeki etkisi, KB’nda ÖMB’na kıyasla daha yüksektir. Dolayısıyla KB bireysel 
müşterileirinin SK’i, ÖMB müşterilerine kıyasla faiz oranlarından daha şiddetli 
etkilenmektedir.  
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KB ler için; Tüketici kredilerindeki SK’lerin aksine, inşaat ve imalat sektörü kredilerindeki 
SK oranlarının, faiz oranlarından fazla etkilenmediği görülmektedir. Bazı sektörlerde farklı 
kurlara farklı yönde ve şiddette tepki verildiği ve bazı sektörlerde KB ve ÖMB SK lerinin 
kura verdiği tepkilerin farklılaştığı görülmüştür. Sektörel farklılığın olası sebeplerinin, 
sektörlerin (borç kompozisyonu, ithal girdi kullanımı ve ihracat yapıları) yapısal 
farklılıklarından kaynaklandığı, bankacılk türüne gore farklılaşmanın sebeplerinin ise müşteri 
profili ile ilişkili olduğu düşünülebilir.  

Finansal istikrar ve Banka karlılığı açısından önemi yadsınamaz olan kredi riski, KB 
sektörünün gelişimi açısından dahada önemli bir konudur. Çalışma sonuçları göstermiştir ki, 
SK; kredi türüne (tüketici-ticari), kullandırılan kredinin para cinsine (yerli para- yabancı para) 
kredi kulanan sektöre ve makro ekonomik değişkenlerin türüne özellikle de kurun cinsine 
(Dolar- Euro) göre farklı tepkiler göstermektedir. Kredi riskinin yönetimi açısından bu 
farklılıkların gözetilmesi, gerek banka yönetimleri gerekse de politika yapıcılar açısından 
önemlidir.  
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