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TURK BANKACILIK SEKTORUNDE TAKiPTEKi 
KREDiLER: 

Ozet 

MUKA YES ELi KRiz PERFORMANSI 

Ba~ak TANINMI~ YUCEMEMi~· 
inan~ As1m SOZER** 

Tasarruf a{:zgz bulunan ki~ilerin 9e~itli ihtiya{:lanm kar~zlamak iizere 
kredi kurulu~larmdan belirli bir maliyetle geri odenmek iizere aldzklarz bir 
bar{: alan kredi vadesi 90 giinii ge9mesine ragmen kzsmen veya tamamen 
odenmeyerek takibe dii~ebilir. Takipteki kredilerin top/am kredilere oram, 
ekonomide bireylerin ve kurum/arm odeme kabi/iyetini gosterirken, 
bankalarda da aktif kalitesini ve risk diizeyini gosterir. Bu nedenle oran, 
ekonominin gene/ durumu a{:lSmdan oncii gosterge nite/igi ta~1rken, aym 
zamanda da her donemde ekonominin ve bankaczhk sektoriiniin 
performanszmn degerlendiri/mesinde en 90k dikkate a/man gosterge/erden 
biridir. Tiirkiye 'de takipteki kredi oram 2008 krizinde 2001 krizine gore 
szmrh seviyede artmz~, bir9ok AB ii/kesine kzyasla da daha dii~iik bir 
seviyede belirlenmi~tir. Bu olumlu geli~mede, 2001 krizinin ardmdan hayata 
ge{:irilen reform/arm etkisinin bulundugu dii~iiniilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Takipteki Kredi, Finansal Kriz, Kredi Riski, 
Sermaye Y eterliligi 

Abstract 

The credit which is a debt advanced to a borrower having a saving gap 
to meet various needs by the credit agencies in return for a certain cost to 
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be paid back may require legal proceedings when being failed to pay 
partially or wholly after being overdue for 90 days. While the rate of the 
non-accruing loans to the rates of total loans shows the solvency of the 
individuals and enterprise in economy, it shows the asset quality and risk 
level in banks. Thus, the rate constitutes a leading indicator in terms of the 
general state of the economy, besides; it has been one of the indicators 
mostly considered to evaluate the performance of economy and banking 
sector at all periods as well. The rate of non-accruing loans in Turkey has 
increased in a limited level during the crises in 2008 compared to the crises 
in 2001, and set in lower level in contrast with many EU countries. It may 
be contemplated that the reforms put into practice after the crises in 2001 
have effects on this positive improvement. 

Keywords: Non-accruing Loans, Financial Crisis, Credit Risk, Capital 
Adequacy 

1. Giri~ 

Diinya ekonomilerinde yeni finansal ara9lann 9e~itliliginin artmas1 ve 
kullammmm yaygmla~mas1, karma~1k bir finans sektoriinii beraberinde 
getirmi~, aym zamanda sermaye hareketlerinin kiireselle~mesi iilkelerin 
finansal krizlere duyarhhgm1 art1rm1~t1r. Finansal bir ara9 olan kredi hazen 
ki~i veya kurumlann odeme giiylerinin yetersizliginden bankalar tarafmdan 
takibe almmakta, bankalann aktif kalitesi bozulurken aym zamanda finansal 
riskleri artmaktad1r. Kredilerin takibe dii~mesinin, ekonomiye ve bankalara 
bir9ok maliyeti bulunmaktad1r. Ozellikle geli~mekte olan iilkelerde ya~anan 
krizlerin bir9ogunda, takipteki kredilerin bir sorun olarak ortaya 91ktlg1 
gozden ka9mlmamahd1r. Takipteki kredilerin oram, ekonomide bir oncii 
gosterge niteligiyle ekonomi ve banka yoneticilerince yakmdan izlenen bir 
orand1r. Bu nedenle takipteki kredilerin onceden tahmin edilebilmesi, hem 
bankalar hem de ekonomi yoneticilerince olduk9a onemli bir husus olup, 
aym zamanda bankalar1 kar maksimizasyonu yapabilecek plan ve program1 
yapabilmeye yetkin kllacaktlr. 

Tiirkiye ekonomisi gerek 2001 krizinden sonra hayata ge9irilen yap1sal 
reformlar gerekse global ekonomideki likidite bollugu ile h1zh bir biiyiime 
siirecine girmi~tir. Bu siire9 kredilerin h1zla artmasm1 saglam1~, etkin bir 
risk yonetimi anlay1~1yla takipteki kredi oranmm da belirgin bir ~ekilde 
gerilemesini miimkiin kllm1~t1r. 2001 krizinden 91kanlan dersler ile Tiirk 
bankac1hk sektorii ABD'de 2007 yllmda ba~layan ve diinya geneline 2008 
ytlmda yayllan krizden 90k fazla etkilenmemi~tir. Takipteki kredi oram da 
2001 krizindeki seyri ile k1yasland1gmda olduk9a sm1rh bir art1~ 
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gostermi~tir. AB bankacthk sistemi ile ktyaslandtgmda, Tiirkiye'de 
takipteki kredi oram goreceli olarak dii~iik seyretmektedir. Bugiin gelinen 
noktada Tiirk bankacthk sektOrii global finansal sistemdeki yeri, giit;lii mali 
biinyesi, diizenleme alt yap1s1 ve iilkenin sahip oldugu potansiyel ile 
dikkatleri t;ekmektedir. <;ah~mada bankacthk sisteminin en onemli 
entriimanlanndan biri olan kredinin takibe dii~me durumu nedenleri ve 
etkileriyle beraber at;tklanmt~, Turk bankacthk sektOrii genel yap1s1 ile ele 
ahnm1~, sektorde takibe dii~en kredilerin seyri ve tiirleri kriz ytllan olan 
2001 ve 2008 ytllan oncelikle ele ahnarak incelenmi~, 2008 kiiresel krizinde 
takibe dii~en krediler set;ilmi~ AB iilkeleri ve Tiirkiye ile mukayeseli olarak 
analiz edilmi~tir. Burada amat; kriz donemlerinde bankacthk sektOriinde 
kredilerin takibe dii~me olasthgmm arthgmt ortaya koymak, ancak sermaye, 
denetim ve diizenleme yap1s1yla gii9lii bir finansal sektOriin krizlerden 
beklendigi kadar olumsuz etkilenmedigini gostermektir. 

2. Takipteki Kredi Kavram1 Ve Kredilerin Takibe Dii~me Durumu 

2.1. Takipteki Kredi Kavram1 

Finansal sistemin temel arat;lanndan biri olan kredi, Latince'de inanma 
anlamma gelen "creder" kokiinden gelmekte (Parastz, 1994: 19), en temel 
anlam1yla ise, bankalann ki~i veya kurumlara, belirli bir maliyet 
kar~thgmda ve belirli bir vadede geri odenmek iizere verdikleri bort; olarak 
tammlanmaktadu. Kredi, bankalann topladtklan fonlar yoluyla kald1ra9 
etkisiyle kaydi para olu~turma olarak da ifade edilebilir (Black, Hashimzade 
& Myles, 2009: 98). 

Bir kredi tahsis edildiginde, lit; alternatif senaryo bulunmaktadtr: 
Birincisi kredinin sorunsuz bir ~ekilde geri odenmesi, ikincisi kredinin geri 
odenmesinde tamammm veya bir ktsmmm odenmemesi sonucunda sorun 
ya~anmas1 ve hatta bankanm mii~teri ile krediyi yaptland1rarak mii~teri 

tarafmdan odenebilir hale getirilmesi, iit;iinciisii ise kredinin geri 
odenmemesi nedeniyle yasal takibin ba~lattlmastdtr. Dolay1s1yla kredinin 
tahsis edilmesinin ardmdan olas1 ii9 senaryonun ikisi takipteki kredi 
olasthgma i~aret etmektedir. 

Astl i~levi finansal aracthk olan bankalar, bu i~levi yerine getirme 
amactyla kredi verirken, kredinin geri odenmeme riskini de iistlenmi~ 

olurlar. Bu risk kredinin tiiriine gore, kredinin fiyatl ve/veya teminatl ile 
farkh bir boyut kazamr. Geri Odenmeme riski gorece yiiksek olan kredilerin 
faizi yiiksek iken, riski gorece dii~iik olan kredinin faizi dii~iiktiir. Benzer 
~ekilde teminath ve/veya teminatl likide donii~me kabiliyeti yiiksek 
kredilerin faizi dii~iik iken, teminats1z veya likide donii~me kabiliyeti dii~iik 
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teminath kredilerin faizi daha yiiksek olmaktadtr. Diger bir perspektifle, 
bankalann bilanyosunun aktif tarafmda en biiyiik paya sahip olmast 
beklenen kredilerin geri odenmesinde sorunlann ya~anmast, bankalann aktif 
kalitesini dii~iirmektedir. Bu nedenle bankalar aktif kalitesini iyi ktlacak 
kredileri tahsis etmeye yah~maktadtr. <;iinkii bankalar, krediyi fonlamak iyin 
iiyiincii ~ahtslardan mevduat ve benzeri kaynaklar yoluyla finansman 
saglamaktadtr. Dolay1Slyla takipteki kredilerdeki olast htzh artt~lar, bir sUre 
sonra tasarruf sahiplerinin tasarruflanm almak istemelerine ve hatta bu 
isteklerinde birtaktm sorun ya~amalanna neden olabilecektir. 

Bankalarca Kredilerin ve Diger Alacaklann Niteliklerinin Belirlenmesi 
ve Bunlar iyin Aynlacak Kar~Iltklara ili~kin Usul ve Esaslar Hakkmda 
Yonetmelik'in 5'inci maddesi geregi, "tahsil kabiliyetine gore birinci ve 
ikinci grup dz~znda yer alan tiim kredi tiirleri bankalar a9zszndan donuk 
alacak diger bir ifadeyle takipteki kredidir" (Resmi Gazete, Sayt: 26333: 
m.5). Bu yonetmelikte degi~iklik ongoren yonetmeligin 3 'iincii maddesine 
gore ise; herhangi bir kredi 3. gruba almdtgi tarihten itibaren en az %20'si, 
4. gruba ahndtgt tarihten itibaren %50'si, 5. gruba almdtgt tarihten itibaren 
de % 100 'ii oramnda ozel kar~tltk aynlmas1 gerektigi belirtilmi~tir (Resmi 
Gazete, Sayt: 27119: m.3). Bununla birlikte takipteki krediler, kredinin geri 
odeme siiresinin ne kadar geciktigine gore farkh yontemlerle izlenmektedir. 
Takipteki kredilerin daha yaygm kullammt ise, 5411 sayth Bankalar 
Kanunu'na gore ktsmen veya tamamen geri Odemesi 90 giinii a~m1~ 

kredilerdir. 

Temel i~levleri yeryevesinde bankacthk bir risk alma ve yonetme i~i 
oldugundan, bankacthk faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin geregince 
anla~Ilmast, olyiilmesi ve iyi yonetilmesi gereklidir (Yiizba~wglu, 2003: 4). 
Bu yeryevede risk yonetiminden beklenen, bankalann risklerine kar~thk 
gereken sermayeyi ve takibe dii~en veya dii~mesi muhtemel kredi tutanm 
belirleyerek aynlmast gereken kar~Iltk tutanm etkin bir ~ekilde 
belirlemektir. Aynca takibe dii~en kredi miktan aktif kalitesine ili~kin 

onemli bir gosterge oldugundan, bankanm imajt ay1Slndan takibe dii~en 
kredi tutanm stmrlamaya yah~mak da iyi bir risk yonetimi iyin gereklidir. 
Ba~1angu;ta banka1ann likit ka1masi ve mudilerin sisteme giiveni nedeniy1e 
sorun o1arak a1gtlanmayan takipteki krediler, zamanla onemi artarak 
biiyiiyen bir sorun haline gelebi1ir. Gerektigi anda miidahale edilmezse, mali 
yiikii sistemde o1dukya yiiksek olabilir (Allan Wu, 2002: 50). Takipteki 
kredilerin yonetimi, bankalann i~ siireylerinde en kritik gorevlerinden 
biridir. Ekonomilerin daraldtgt donemlerde, takipteki kredilerdeki art1~ 
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nedeniyle bu gorevin onemi daha da artmaktadtr (Lawrence & Arshali, 
1995: 202). 

2.2. Kredilerin Takibe Dfi~me Nedenleri 

Bir kredinin takibe dii~mesinde bir~ok faktor etkili olsa da, temel neden 
krediyi kullanamn gelirlerinde i~sel veya ekonominin genelinden 
kaynaklanan dt~sal nedenlerle ve onceden ongoriilemeyen bir boyutta dii~ii~ 
olmastdtr. Ekonomik kii~iilme donemlerinde, kredi arz ve talebi darahrken, 
aym zamanda mevcut kredilerde geri odenememe sorunu ortaya 
~tkmaktadu. Aynca i~letmelerin saghkstz bir ~ekilde yiiksek riskier alarak 
htzh biiyiimesi, ~irketin operasyonel ba~anstzhklan vb. i~sel nedenlerle 
kredilerde geri odeme sorunu ortaya ~tkmaktadtr. Ote yandan bankanm 
tahsil yetkinligini zaytflatan bazt operasyonel sorunlar da, kredilerin takibe 
dii~mesine neden olabilir. 

Finansal ba~anstzhga ugrayan firmalann saytca artmast; genellikle 
ekonomideki durgunluktan, stkt para ve kredi politikalannm 
uygulanmasmdan diger bir deyi~le yiiksek faiz oranlanndan, kur 
volatilitesinin yol a~tigt giiven kaybmdan, siyasi istikrarstzhktan ve 
i~letmelerin i~sel risklerinden kaynaklanabilir (Ata~oglu, 2006: 150). 
Nitekim firmalann finansal ba~anstzhklan konusunda bir model olu~turan 
Altman da, ekonomideki durgunlugun artmast, stkt para politikasmm 
uygulanmast ve borsalann gerilemesi ile finansal ba~anstzhgm htz 
kazandtgmt vurgular (Altman, 1968: 589). 

Kredilerin takibe dii~mesinde, krediyi kullanan ve kullandtran tarafmdan 
kasten veya sehven ~e~itli faktorler etkili olsa da, esasen en onemli neden 
ekonominin i~inde bulundugu durumdur. Ekonominin biiyiidiigu 
donemlerde finans sektoriiniin de biiyiimesi, kii~iildiigii donemlerde finans 
sektoriinde de sorunlann belirginle~mesi beklenmektedir. Bu nedenle 
takipteki kredilerde ekonomi politigi etkin bir rol iistlenmektedir. Kamu 
otoritesinin onem verdigi ekonomik teori ve politika tercihi, radikal 
saytlabilecek bazt reformlann (ozelle~tirme ve liberalle~tirme gibi) 
gen;:ekle~tirilmesini gerekli ktlmaktadtr. Reform siireci sonucunda 
kar~Ila~Ilmast muhtemel i~sizlik sorunu ve tahsili gecikmi~ alacaklann 
ortaya ~tkaracagt tabla, politik olarak olduk~a detayh bir ~ekilde 
degerlendirilmek zorundadtr. Bankacthk sektOrii uzun sure yaptsal zaaflar 
i~inde faaliyette bulundugunda, temel problemin ekonomik degil, politik 
oldugu yoniinde bir kanaat olu~abilir (Ekren, 2002: 2). Takipteki kredi 
oranmm yiiksekliginde ekonomik ve politik sorunlar kadar diizenleme 
yoksunlugunun da ~ok onemli bir etkisi bulunur (Ffrench-Davis, 2001: 52). 
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Bazen bir stok sorunu olarak da ortaya ~Ytkan takipteki kredilerin miktar 
olarak olduk~Ya yiiksek ve kritik seviyelere ula~mt~ olmast, takipteki kredi 
sorunundaki iyile~meyi geciktirir (Allan Wu, 2002: 50). Onemli olan banka 
a~Ytsmdan sorunlann kaynagmm zamamnda tespit edilmesi ve gerekli 
onlemlerin almmastdtr. 

2.3. Takipteki Kredilerin Ekonomik ve Finansal Etkileri 

Finans sektOrii ekonomik duruma ili~kin oncii bir gosterge 
konumundadtr (<::aglar, 2001: 3). Takipteki krediler, bir ekonomide finans 
sektOrii a~Ytsmdan aktif kalitesini gosterirken, aym zamanda bane halkmm ve 
reel sektOriin de bor~Y Odeyebilme kapasitesini gosterir. Bu nedenle takipteki 
krediler, reel ekonomi i~Yin oncii niteliginde onemli bir risk gostergesidir. 
Ekonominin daralma donemlerinde; bane halkmm i~sizlik ve refah kaybt 
riskinin, reel sektoriin de gelir kaybt riskinin artmast nedeniyle takipteki 
kredilerde artt~ goriilmekte finans sektOriinde aktif kalitesi kotiile~mektedir 
(Inaba, Takashi, Toshitaka & Takashi, 2005: 114). 

Geli~mekte olan iilkelerde kriz siirecinde genellikle para birimlerindeki 
deger kaybtm onlenmek i9in faiz oranlan htzla yiikseltilmektedir. Bu 
iilkelerin ya~adtklan krizler 9ogunlukla sadece bir kur krizi olmaytp aym 
zamanda bankalann kotii yonetilmesine ve takipteki kredi oranmm htzla 
artmasma neden olarak finansal krizi de beraberinde getirmektedir 
(Feldstein, 2003: 19). Nitekim IMP Eski Ba~kan Yardtmctst Anne Krueger 
de, 1997 ythnda Asya krizinin kur krizi ile patlak vermesine ragmen, 
yiiksek seviyedeki takipteki krediler oranmm krizde temel sorun oldugunu 
savunmu~tur (Edwards & Garcia, 2008: 6). 

Ge~Ymi~ donemlerde ya~anan krizlerden ~Ytkanlan tecriibeler dikkate 
ahndtgmda; takipteki kredilerdeki artt~m reel ekonomide sorunlann 
artttgma i~aret ettigi goriiliir. Bu durumda hiikiimetler hem ekonomide 
giiven erozyonunu stmrlamak hem de vergi gelirlerinde olu~abilecek 

muhtemel kaybt kahct hale getirmemek i~Yin te~vik paketlerine ihtiya!Y 
duyarlar. Takipteki kredilerdeki artt~ kritik boyutlara ula~mt~ ise, 
hiikiimetler bankalara kaynak saglamak zorunda kahrlar. Bu durum biit~Ye 
a9tklanm ve dolaylSlyla reel faizleri arttrsa da, giiven unsurundaki iyile~me 
iireticilerde artan talebe bagh olarak arz rahathgt saglar (Claessens, 
Klingebiel & Laeven, 2001: 177). Bu nedenle takipteki kredi oram iyi 
yonetilmesi ve izlenmesi gereken onemli bir risk oncii gostergesi olarak 
kabul edilir. 

Sistemik bankacthk risk gostergelerinden biri olan kredilerin takibe 
dii~me oramnm kritik seviyelere yiikselmesi, ekonominin dinamikleri 
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a~tsmdan hem bir gosterge hem de bir sonu~ olarak degerlendirilebilir. 
Ozellikle geli~mekte olan iilkelerdeki ge~mi~ kriz donemleri incelendiginde, 
takipteki kredilerin rekor seviyelere ula~t1g1 durumda, ekonominin diger 
dinamiklerinde de belirgin bir bozulma oldugu goriiliir. Tablo 1 'den de 
goriilebilecegi iizere takipteki kredi oranmm rekor seviyelere ~tkttgt 

donemlerde, iilkelerin biit~e a~tklan artmakta, ekonomilerde sert daralmalar 
goriilmekte, varhk fiyatlan ve para birimleri keskin bir ~ekilde gerilemekte, 
reel faizler iizerinde yukan yonlii bir bask1 olu~maktadtr. 

Tablo 1. Sistemik Bankac1hk Krizi Ya~ayan Baz1 Ulkelerde Ekonomik 
Gorunilm (1991-1998 Donemi) 

Taklptekl 
KredDerln 

Taklpteki Reel 
Para Reel 

Reel Varbk 
Ulkeler 

Krlz Blit~eye 
Kredi GSYiH 

Birlminde FaWerin 
Fiyatlanndaki 

Yd1 1\Iatiyeti kl Deg~lm Ula~tJgi 

(MDD Gt-Hre 
Oram(%) (O!o) 

(%) Seviye (%) 
Degi~im (%) 

Oran1, 0:0) 

Finlandiya 1992 11.0 13 -4.6 -5.5 14.3 -34.6 

Endonezya 1998 50.0 65-75 -15.4 -57.5 3.3 -78.5 

Kore 1998 37.0 30-40 -10.6 -28.8 21.6 -45.9 

Malezya 1998 16.4 25-35 -12.7 -13.9 5.3 -79.9 

Meksika 1995 19.3 30 -6.2 -39.8 24.7 -53.3 

Filipinler 1998 0.5 20 -{).8 -13.0 6.3 -67.2 

lsvec 1992 4.0 18 -3.3 +1.0 79.2 -6.8 

Tayland 1998 32.8 33 -5.4 -13.7 17.2 -77.4 

Kaynak: Claessens, Stijn & Klingebiel, Daniela & Laeven, Luc, 2001: 150 

1997' de Kore' de ya~anan ekonomik kriz oncesinde takipteki krediler 
htzla yiikselmi~, kriz sonrasmda finans sektoriinde yogunla~ma artm1~t1r. 
Finans sektOriinde yogunla~mamn artmast takipteki kredilere olumlu 
yanstmt~tlr. Bu duruma bagh olarak yogunla~mamn takipteki kredileri 
iyile~tirdigi ortaya konsa da, sermaye yeterlilik rasyosunu iyile~tirmeye 

yetmedigi soylenebilir (Chang, 2006: 20). Takipteki krediler; bir~ok 

geli~mekte olan iilkede kriz donemlerinde onemi daha da artan bir sorun 
olmakla birlikte, baz1 geli~mi~ iilkelerde de ge~mi~te kritik seviyelere 
ula~mt~tlr. Ozellikle 1990'h ytllarda deflasyon ya~ayan ve halii bu 
durgunluk siirecinin ktsmen siirdiigii Japonya'da takipteki krediler uzunca 
bir sure onemli bir sorun olmaya devam etmi~tir. 

2.4. Takipteki Kredilerin Bankaya Maliyeti ve Olas1 <;ozilmler 

Krediler tahsil kabiliyetine gore sorunlu hal almasmdan ba~layarak 

ktsmen veya tamamen tahsil edilebilene veya tahsil edilemeyecegi 
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anla~1lana kadar kar~1hklar yoluyla bankaya maliyet yaratarak, karhhkta 
a~ag1 yonlii bask1 olu~turur. Bu slire~te sorunlu kredilerin idaresi 
operasyonel maliyetleri artmr. Aynca bu durum bankalann aktif kalitesini 
bozarken, ylikiimlliliiklerini yerine getirme kabiliyetini de zaylflattlgmdan, 
itibar kaybma neden olur. Dlinya genelinde bir~ok lilkede ekonomik kriz 
ya~anmas1 durumunda, takipteki kredilerin k1sa slirede h1zla artmas1 ve 
kaldua~ ozelligi ile bankalardan diger sektorlere bir domino etkisine neden 
olmas1 beklenir. Bu durumda bankalarda ozkaynak erimesi ya~amrken, 
sektore sermaye enjeksiyonu ihtiyac1 dogmaktadu. 

Sorunlu kredilerin bankaya maliyeti ~u ~ekilde ozetlenebilir: 

• Sorunlu kredilere tahsis edilen fonlar, daha ytiksek getirili altematif 
projelere yonlendirilememekte, hatta yasal kar~1hk ve sermaye ay1rmak 
gerekmektedir. 

• Sorunlu kredilerde olu~an risk nedeniyle yerine koyma maliyeti 
artmaktad1r. 

• Sorunlu krediler daha yakm takip gerektireceginden idari ve hukuki 
giderler ylikselir. 

• Yoneticilerin zamamnm daha verimli alanlarda kullamm1 engellenir. 

• Bankanm imaj1 ve piyasadaki ismi olumsuz etkilenebilir. 

• Sorunlu kredi miktan yliksek olan bankalarda ortaya ~1kan dii~lik getiri 
ve s1mrh biiylime ~ah~anlann performansm1 olumsuz bi~imde 
etkileyebilir. 

• Kredi tutannda meydana gelecek azalma sebebiyle potansiyel mli~teriler 
kredilendirilemeyebilir (Seval, 1990: 275-276). 

Mli~terilerin kredi vadesi boyunca takip edilmesi, sorunlu kredilerin 
erken te~his edilmesi ve mli~teri ili~kileri a~1smdan biiytik onem 
ta~1maktad1r. Bu dogrultuda mli~terilerin risk takibi; erken uyan, on idari, 
idari ve yasal olmak lizere dart ayn slire~te ger~ekle~mektedir. Erken uyarz 
a~amasz; kredi degerliligini olumsuz etkileyebilecek her tlirlii i~sel ve d1~sal 
geli~menin mli~teri kaydma not edilmesidir. On idari a:Jamasz, kredinin geri 
Odenmesinin gecikmeye ba~lad1g1 ilk a~amay1 i~erir. Bu slire~te mli~teri 

konu hakkmda bilgilendirilir ve kar~1hkh gorli~me ile kredinin tahsili 
saglanmaya ~ah~1hr. jdari a:jamada, kredi yeniden yapllandmlarak, 
mii~terinin odeyebilecegi bir odeme plam ~lkanhr. Yasal G:jama ise, 
takipteki kredi olarak tammlanan ve geri Odenmeme sliresi 90 glinli a~m1~ 
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kredileri i~erir. Bu a~amadaki krediler i~in yasal yallara ba~vurularak kredi 
tahsil edilmeye ~ah~thr (Krediler ve D1~ Ticaret, 2005: 39). 

Bankalann sermayelerinde azalttct etkiye neden alan sarunlu kredi 
miktan analiz edilirken, her bankamn sermayesine veya sarunsuz kredisine 
aram dikkate ahnmamaktadtr. Bu nedenle sermayesi ya da verdigi kredi 
miktan yiiksek alan bankalar, daha fazla sarunlu krediyle kar~tla~abilme 
riskini de beraberlerinde ta~trlar. Bankalar, krediler ve diger alacaklardan 
dagmu~ veya dagmas1 muhtemel ancak miktan kesin alarak belli almayan 
zararlann kar~tlanmast amactyla bilan~alannda bir gider kalemi alarak 
kar~Iltk aymrlar. Kar~thk palitikast iilkeden iilkeye degi~mektedir. 

Kar~thklar kan azalttci etkisine ragmen, alast riskleri minimize etmesi 
nedeniyle onemli bir kalemdir. 

Takipteki kredilerin ~oziimii i~in farkh yontemler bulunsa da, en yaygm 
~oziim bankalann krediyi yeniden yaptlandtrmastdtr. Diger ba~hca ~oziim 
yallan ise; teminath krediler i~in teminata el kanarak bunlann satl~I yaluyla 
alacagm tahsili, alacakhnm kefili varsa kefil iizerinden barcun tahsil 
edilmesi, alacagm iskanta edilerek bir varhk yonetim ~irketine sattlmast, 
alacagm zarar kabul edilip silinmesi ~eklinde stralanabilir. Bankalann 
krediyi yeniden yaptlandtrmast ciddi bir aperasyanel yiik getirirken, 
kredinin geri odenmeme siiresine ve kredinin kullamm amacma gore farkh 
yontemler izlenebilir. 

Uygulamada takipteki kredilere bir ~oziim alarak sunulan ancak ashnda 
sarunun biiyiimesine neden alan diger bir yontem de, barcunu odeyemeyen 
mii~teriye yiiksek faizle yeniden kredi verilmesidir. 2008 kiiresel krizinin 
pk1~ noktas1 alan e~ik alti (sub-prime) krediler, bunun en giincel omegidir. 
Kredi bar~lanm odeyemeyen tiiketicilerin saytstmn her ge~en giin artmast, 
bu sarunun ~oziimiine farkh onlemler almmasmt gerektirdiyse de, her ticari 
i~letme gibi temel amact yiiksek kar alan bankalar ozellikle ABD'de ve 
ingiltere'de riski yiiksek mii~terilere yiiksek faizle kredi saglayarak, takibe 
dii~melerini engellediler (Baykal, 2005: 16). Sorunun ~oziimiine yonelik 
ahnan bu onlem, sarunu ~ozmek yerine daha da biiyiitmii~tiir. 

Takipteki kredilerin ~oziimiinde stk~a kullamlan yontemlerden biri de, 
takibe dii~en kredilerin varhk yonetim ~irketlerine alacak tutannm altmda 
bir tutara sattlmastdtr. Takipteki kredileri yonetmek ciddi bir aperasyanel 
yiik getirirken, bazt kredilerin tahsili irnkanstza yakmdtr. Bu nedenle 
bankalar takipteki kredilerin bir ktsmmt varhk yonetim ~irketlerine satarak, 
danuk alacaklanm nakde ~evirebilirler. Varhk yonetim ~irketleri bankacthk 
sisteminin sarunlu aktiflerini siirekli alarak devralma gorevini 



98 TURK BANKAC/LIK SEKTORUNDE TAKiPTEKi KREDiLER 

ustlenebildikleri gibi, kamu otoritesine devredilen veya tasfiye edilen 
bankalann sorunlu varhklanm bir defaya mahsus olarak temizlemekle de 
gorevli olabilirler (Mesutoglu, 2001: 1 ). Varhk yonetim ~irketleri bankalann 
donuk alacaklanm degerinin altmda bir rakama alarak alacakh duruma 
bankalar yerine kendileri ges;erler. Bu sayede banka, bir anlamda zarar 
realizasyonu olarak da algllanabilecek bir i~lemle, tahsilinde zorlandtgt 
kredilerini nakde s;evirme irnkamna kavu~ur. Operasyonel yuku azaltmast 
ve aktif kalitesini iyile~tirmesi as;tsmdan varhk yonetim ~irketleri ile 
bankalar arasmda aktif satt~ i~lemleri son donemde artmt~tlr. Burada en 
onemli unsur fiyatm belirlemesidir. Diger bir deyi~le bir paket olarak satllan 
takipteki kredilerin satt~mda paketin alacak degeri ile varhk yonetim 
~irketine satt~ degeri arasmdaki iskontodur. Satt~t yapan bankalar bu iskonto 
miktanm du~uk tutarak yuksek fiyata satma beklentisi is;indedirler 
(NPLAsia, 2009: 1 ). 

3. Tiirkiye'de Banka Kredilerinin YapiSI Ve Takipteki Krediler 

3.1. Tiirkiye Ekonomisinin ve Bankacdtk Sektoriiniin Genel 
Goriiniimii 

Tiirk ekonomisindeki makro dengesizliklerin bir sonucu olarak, 1990'h 
ytllarm sonunda Turk bankacthk sektOrii s;ok kritik bir surecin is;ine girerek, 
sistemik risk1erle kar~t kar~tya kalmt~ttr. 1999 yth sonunda Enflasyonla 
Mucade1e Programt i1e sorunlann giderilmesi hedeflenirken, programm IMF 
ile Arahk 1999 'da yaptlan stand-by anla~mast ile desteklenmesi 
ongoriilmu~tiir. Bu s;ers;evede; Tasarruf Mevduatt Sigorta Fonu (TMSF) 
bunyesindeki bankalann ktsa surede s;ozume kavu~turulmast, bankalann 
rehabilite edilmesi, gozetim ve denetimin artmlmast bunun is;in de yasal ve 
kurumsal duzenlemelerin gers;ekle~tirilmesi hedeflenmi~ ve sektOriin 
duzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak Bankacthk Duzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) yetkilendirilmi~tir. 2001 krizi sonrast Turkiye 
ekonomisi ve buna paralel Turk bankacthk sektOrii son 10 ytlda 
gers;ekle~tirilen yaptsal reformlarla yeniden yaptlanmt~, s;ok htzh bir 
degi~im ve geli~im is;ine girmi~tir (50. Ythnda Turkiye Bankalar Birligi ve 
Turkiye'de Bankacthk Sistemi 1958-2007, 2008: 9). Aynca makro 
ekonomik istikrann saglanabilmesi amactyla da, Mayts 2001 'de ba~lattlan 
enflasyon ile etkin bir mucadeleyi ve kamu kesiminde mali disiplini 
ongoren yeni bir ekonomik program uygulamaya ahnmt~ttr. 

Global boyutta likidite hacmindeki artt~, Avrupa Birligi'ne uyelik 
surecinin ba~lamast ve uyum s;abalan kapsammda yaptsal reformlara htz 
verilmesi ve siyasi istikrann saglanmast ile is; ve dt~ talepteki htzh buytime 
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ekonomiye belirgin bir ivme kazandum1~tu. Boylece 2002 yllmdan son 
kiiresel krizin etkilerinin hissedildigi 2008 y1hna kadar makro ekonomik 
goriiniimde ve bankac1hk sektoriinde kayda deger bir yiikseli~ trendi 
izlenmi~tir. Bu donemde ekonomide biiyiime oranlan tarihi ortalamanm 
iizerine ~1karken, enflasyon yakla~1k 40 y1lhk bir aradan sonra ilk defa tek 
haneli seviyelere inmi~tir. Degerli TL'nin de etkisiyle, ki~i ba~ma milli gelir 
10.000 dolar psikolojik smmm a~m1~t1r. Bu donemdeki olumlu geli~melerde 
uygulanan s1k1 para ve maliye politikalannm onemi biiyiiktiir. Boylece 
kamu bor~ stogu kademeli bir ~ekilde gerileyerek, ozel kesimin kaynaklan 
artm1~tlr. Ote yandan degerli TL, emtia fiyatlanndaki art1~ ve i~ talebin 
ithalata bag1mhhg1 nedeniyle yiikselen d1~ ticaret a~1g1 cari i~lemler a~1gm1 
tlrmand1rm1~, ancak ozel sektOriin 2002 oncesine k1yasla yurtd1~mdan kredi 
kullammm1 istikrarh bir ~ekilde art1rmas1 ve yiiksek global likiditenin s1cak 
para olarak adlandmlan k1sa vadeli sermaye ak1mlanmn iilkeye girmesi ile 
bu a~1gm finansmamnda onemli bir sorun ya~anmam1~tlr. 
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Tablo 2. Tiirkiye Ekonomisinin Genel Goriiniimii 

1999 200U 2001 2002 2003 200 200~ 200~ 200 2008 2009 Mart.IU 

GOsterge bono faiz 
48,7°/1 80,0o/< 72,9o/t 50,7% 27,2% 22,3o/c 13,9% 21,2% 16,6% 16,5o/c 8,9'v. 9,0% oranlan 

Y Ilhk enflasyon 68,8o/c 39,0% 68,4o/c 29,7o/c l2,7o/t 9,4% 7,7% 9,7% 8,4o/c lO,Io/c 6,5o/c 9,6-Y.: 

Bilyilme oram -3,4o/c 6,8% -5,7% 6,2'v. 5,3o/c 9,4o/c 8,4o/c 6,9o/c 4,7% 0,7o/c -4,7o/c 11,7o/c 

GSYH (Milyar TL) 104,6 166,7 240,2 350,5 454,8 559,0 648,9 758,4 843,2 950,5 952,6 986.4 

GSYH (Milyar dolar) 247,5 265, 196,7 230,5 304,9 390,4 481,5 526,4 648,8 742,1 616,8 651,0 

Ki$i ba~ana milli gelir 
4.338 3.907 4.13( 3.020 3.492 4.555 5.764 7.021 7.583 9.23 10.440 8.578 

(Dolar) 

Dt$ Ticaret Dengesi 
·9,8 -22,1 -3,4 -6,4 -13,5 -22,7 -33,1 -41,1 -46,8 -53,( -24,9 -32,4 (Milyar dolar) 

Cari i~Iemler Dengesi 
-O,S -9,9 3,8 -0,( -7,5 -14, -22,2 -32,2 -38,3 -41,9 -14,0 -22,2 (Milyar dolar) 

Dol artrL ( Ortalama) 0,4201 0,623 1,225 1,505! 1,4931 1,4223 1,3408 1,4311 1,3015 1,2929 1,5471 1,501 

Kaynak: TCMB 1 ve TUiK2
• 

* GSYH verileri, d1~ ticaret dengesi ve cari i~lemler dengesi Mart 2010 itibanyla 
son 1 yilhk toplam1 gostermektedir. 

Tablo 3. Tiirk Bankac1hk Sektoriiniin Genel Goriiniimii 

MilyarTL 1!1!1!1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200!1 

Aktill.er 72,1 104,1 166,4 212,7 249,7 306,5 397,0 484,9 561,2 105,9 798,5 

Mevduatlar 48,3 68,4 117,1 142,4 160,8 197,4 253,6 312,8 357,0 453,5 507,3 

KRdiler 21,7 34,2 41,0 56,4 70,0 103,2 153,1 218,1 280,5 366,9 381,0 

Menkul 
12,4 12,0 16,9 86,1 106,9 123,7 143,0 168,3 175,9 207,8 280,9 

~rler 

OzbYJYklar 2,0 5,0 9,7 25,1 35,5 46,0 53,7 58,0 73,5 82,7 106,5 

Sef'lll•ye 
Yeterlilik - - - 24,2 30,9 28,8 24,2 22,0 19,1 18,1 20,9 
Rlosyosu (%) 

Kaynak: TBB3
. 

1 Tablo bu kaynaktan yararlamlarak taraftmizca derlenmi~tir: 
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi?cgi=$cbtweb. Eri~im: 12 Haziran 2010 
2Tablo bu kaynaktan yararlamlarak tarafimizca derlenmi~tir: 
http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/vt/vt.html Eri~im: 12 Haziran 2010 

Mart 
2010 

823,7 

528,9 

404,4 

290,6 

112,2 

20,2 
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2002 y1hndan sonra enflasyondaki dii~ii~ ve s1k1 maliye politikalannm 
etkisiyle bankac1hk sisteminde mevduatm krediye donii~iim oram 
yiikselmi~, ana gelir kaynag1 olan menkul k1ymet kar marj1 azalm1~ ve ozel 
sektoriin kredi talebi artm1~t1r. As1l i~levleri ekonomide tasarruf fazlas1 ile 
ay1g1 olanlara arac1hk olan bankalar temel gorevlerini yerine getirmeye 
ba~lam1~lard1r. Bu durum Tiirk bankac1hk sekt6riinde ba~ta kredi riski 
olmak iizere risk yonetiminin onemini artirmi~hr. BDDK'mn sektoriin bir 
daha sistemik risklerle kar~1 kar~1ya kalmamas1 iyin yiiriirliige koydugu 
diizenlemeler sekt6rii yap1sal olarak da giiylendirmi~tir. Bugiin Tiirkiye'de 
yiiriirliikte olan baz1 diizenlemeler, 2008 kiiresel finans krizinden sonra baz1 
geli~mi~ iilkelerin giindeminde de yer almaya ba~lam1~t1r. Tiirk bankac1hk 
sekt6riiniin artan yap1sal giicii sermaye yeterlilik rasyosundan da izlenebilir. 
Basel II standartlanna gore en az %8 olmas1 gereken oran, Tiirkiye'de 
aynca %12'lik ihtiyati oran ad1yla bir yasal k1s1t olarak tutulurken, yiiksek 
karhhgm da etkisiyle %20'yi a~maktadu. Bu oran 2009 y1hna ili~kin ilk 
verilere gore Portekiz'de %10,3, irlanda'da %10,6, Slovenya'da %11,6, 
Polonya'da ve Macaristan'da %13,1 seviyelerinde seyretmektedir (Global 
Financial Stability Report, 2010: 50). Ozkaynaklann pasif toplam1 iyindeki 
pay1 da oldukya yiikselmi~tir. 

1999-2002 doneminde hem ekonomik hem de finansal sekt6re ili~kin 
veriler yiiksek volatiliteli ve istikrars1z bir goriiniime i~aret etmektedir. Bu 
yeryevede sekt6rdeki geli~imi analiz etmek iyin 2002 y1h sonras1 donemi 
dikkate almak daha tutarh olacakhr. Ote yandan Tiirk bankac1hk sekt6riinde 
ozellikle takipteki kredilerin alt bile~enleri (konut, ta~1t, ihtiyay, kredi 
kartlan) 2004 sonundan itibaren geli~tirilmi~tir. Veri frekans1 aylSlndan 
baklld1gmda ise, 2002 sonras1 veri kalitesi ve ye~itliliginin daha iyi oldugu 
soylenebilir. 

3.2. Tiirk Bankaciiik Sisteminde Takibe Dii~en Krediler 

Tiirk bankac1hk sisteminde kredilerin takibe dii~me oram; 2001 krizinin 
ardmdan kritik seviyelere ula~1rken, 2002 yllmdan itibaren sekt6riin 
geyirdigi yap1sal reformlar ve ekonomik ko~ullardaki iyile~me ile h1zla 
dii~ii~ kaydetmi~tir. 2002 y1h sonunda %17,6 olan kredilerin takibe dii~me 
oram, Mart 2008'de %3,1 'e kadar gerilemi~tir. Ancak bu oran kiiresel krizin 
etkisiyle tekrar yiikselerek, ~ubat 2010'da %5,1 'e ylkml~tlr. ~ubat 2010 
itibanyla briit takipteki krediler geyen ytlm aym ayma gore %37'1ik oldukya 

3 Tabla bu kaynaktan yararlamlarak taraf1mtzca derlenmi~tir: 
http://www.tbb.org.tr/tr/Banka ve Sektor Bilgileri!Istatistiki Coklu Raporlar.aspx 
?Rid=948. Eri~im 12 Haziran 2010 
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ytiksek bir artt~ oramyla 21,8 milyar TL'ye ula~mt~tlr. Bu artt~a ragmen 
TUrk bankacthk sektorunde 2001 krizinin ardmdan; ba~ta etkin ve yetkin bir 
denetleme ve dtizenleme sisteminin kurulmast ve i~letilmesi, krize neden 
olan sorunlara kar~t gereken yaptsal reformlann hayata ge9irilmesi ile 
takipteki kredilerde kliresel krize bagh onemli bir bozulma gorulmemi~tir. 
Aksine Merkez Bankast 'nm dengeleyici para politikasmm bir sonucu olarak 
faizlerin gerilemesi, sektOrde rekor karlan beraberinde getirmi~tir. 

Tablo 4. 2002-2010 Doneminde Takipteki Kredilerin Seyri (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Subat 
/2010 

Takipteki Kr./Toplam Kr. 17,6 11,5 6,0 4,8 3,8 3,5 3,7 5,3 5,1 

Takipteki Ticari Kr./ 

Toplam Ticari Kr. 
19,3 13,4 7,2 5,4 4,1 3,8 3,7 4,9 4,7 

Takipteki Tliketici Kr. 

/Toplam Tiiketici Kr. 
4,0 2,7 2,7 3,2 3,0 2,9 3,7 6,0 5,9 

Takipteki Diiviz Kr./ 

Toplam Diiviz Kr. 
2,1 0,8 0,6 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

Takipteki Tlitetici Kr. 

* Takipteki Konut Kr. 2,4 1,3 0,5 0,1 0,2 0,7 1,3 2,1 2,0 

* Takipteki Ta~It Kr. 3,8 1,0 0,7 1,2 2,1 4,0 6,4 11,5 11,3 

* Takipteki Bireysel Kr. 5,1 3,8 4,6 7,8 8,0 6,8 7,0 11,6 11,6 

Kartlan 

* Takipteki ihtiya~; Kr. 
1,9 1,8 0,9 1,1 1,2 1,8 3,0 5,5 5,3 

Takipteki Ticari Kr. 

* Biiylik i~letmelerde 
3,8 3,2 3,6 3,5 Takibe Dii~en Kr. 

* KOBi Kredilerinde 3,6 
Takibe Dii~en Kr. 

4,7 7,6 7,2 

Kaynak: BDDK4
. 

Daha onceki krizlerde vade uyumsuzlugu nedeniyle zarar eden sektor, bu 
sefer faizlerdeki dli~li~ trendinden dolay1 vade uyumsuzlugu ile kar elde 
etmi~tir. Vadesi bir ay kadar olan mevduatmt dti~en faizlere gore yenileyen 
sektorlin, gorece ytiksek faizle verdigi krediler ve ytiksek seviyelerden 
ahmp politika faizlerindeki dti~li~e para1el bono faizlerindeki gerileme 

4 Grafik bu kaynaktan yararlamlarak tarafimizca derlenmi~tir: 
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, Eri~im: 10 Mart 2010, 
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menkul ktymetlerden rekor karlara ula~tlmasm1 saglamt~tlr. Sonu~ olarak, 
takipteki kredi oramn 2002'den bu yana geli~imi genel olarak 
incelendiginde, oranm istikrarh bir dii~ii~ gosterdigi, bunun yam s1ra kriz 
siirecindeki artl~m olduk~a stmrh kald1g1 goriiliir. Bununla birlikte toplam 
krediler i~inde pay1 artan tiiketici kredilerinin takibe dii~me oranmdaki art1~, 
ticari kredilerdeki takibe dii~me oramnm iizerine ~tkmt~tlr. Burada kredi 
arzmdaki krize bagh s1k1hgm ve ticari kredilere faiz dii~ii~ siirecinin daha 
ktsa siirede ve daha biiyiik ol~iide yansttllmasmm etkisi bulunmaktadtr. 

Grafik 1. Tiiketici ve Ticari Kredilerde Takibe Dii~me Oranlan 
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Kaynak: BDDK5 

3.2.1. Takipteki Doviz Kredileri 

Tiirkiye' de doviz kredisi kullammma getirilen stmrlama takibe dii~en 

doviz kredilerine de olumlu yans1m1~tlr. Doviz kredisini gorece mali ve 
ticari performans1 iyi kurumlann kullanabilmesi, takibe dii~en doviz 
kredilerinin de olduk~a dii~iik seviyelerde ger~ekle~mesini saglamt~tlr. 
Arahk 2002'de %2,1 olan doviz kredilerinde takibe dii~me oram, Mayts 
2006'da %0,1 'e kadar gerilemi~ ve bu tarihten sonra yakla~1k iki bu~uk yll 
boyunca da bu seviyede kalm1~t1r. Kas1m 2008'den sonra takibe dii~en 
do viz 

5 Grafik bu kaynaktan yararlamlarak tarafimizca derlenmi~tir: 
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, Eri~im: 10 Mart 2010. 
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Grafik 2. Doviz Kredilerinde Takibe Dii~me Oranlan kredilerinde kismi 
bir alii~ goriilse de, oran %0,3'ii a~mam1~tJr. 
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Kaynak: BDDK6
• 

Takipteki doviz kredilerinin toplam doviz kredileri i9indeki payt stmrh 
olmasma ragmen, ozellikle son donemde nominal olarak takipteki doviz 
kredilerinin art1~1 dikkat 9ekicidir. $ubat 2010 itibanyla takipteki do viz 
kredileri bir onceki ythn aym ayma gore iki katmdan fazla artarak 210 
milyon dolara ytikselmi~tir. Takipteki doviz kredilerinin takipteki TL cinsi 
kredilerden onemli bir farkt, doviz kurundaki degi~ime bagh olarak kur 
riskinin batik kredi maliyetini arttrma olastltgtdtr. Bu a91dan 
degerlendirildiginde, takipteki do viz kredilerinin Turkiye 'de dti~tik 

seyretmi~ olmast olumlu bir sonu9 olarak degerlendirilebilir. 

3.2.2. Takipteki Tiiketici Kredileri 

Ttiketici kredilerinin bile~enlerine gore takipteki kredi oranlan 
incelendiginde, kredi kartlan ile ta~1t kredileri i9in oranda kriz doneminde 
htzh artt~lar kaydedilini~tir. Tiirkiye' de krizin etkilerinin belirginle~tigi 
Eyltil 2008'de %4,7 olan takipteki ta~tt kredileri oram, btiytik ol9tide ta~tt 
kredilerindeki daralmamn etkisiyle, Kastm 2009'da %11,9'a kadar 

6 Grafik bu kaynaktan yararlamlarak taraftmtzca derlenmi~tir. 
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx. Eri~im: 10 Mart 2010, 
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ytikselirken, son aylarda biraz gerileyerek ~ubat 2010 itibanyla %11,3 
olarak ger~ekle~mi~tir. Ta~tt kredilerinin takibe du~me oranmdaki htzh 
artt~ta ta~tt kredileri portfoytindeki azalmamn etkisinin fazla olmast 
nedeniyle bu durum kritik bir risk olarak algtlanmamt~ttr. Ancak takipteki 
bireysel kredi kartt oranmm EylUl 2008'de %6,3'ten ~ubat 2010'da 
%11,6'ya ula~mast endi~eye neden olmu~tur. 6te yandan bu donemde 
takipteki konut kredileri %1 'den %2 'ye, takipteki ihtiya~ kredileri ise 
%2,3'ten %5,3'e ytikselmi~tir. Konut ve ihtiya~ kredilerinin takibe du~me 
oram, ta~tt ve bireysel kredilere gore dii~iik kalmt~ttr. Aym zamanda aslmda 
ihtiya~ kredileri i~indeki payt dii~iik olsa da, kredili mevduat hesaplanmn 
takibe dii~me oram Eyliil 2008'de %4,1 'den Kastm 2009'da %14,5'e 
ula~mt~, ~ubat 2010'da ise %12,7 olarak ger~ekle~mi~tir. Bu durum en fazla 
artan takibe dii~en kredilerin kredili mevduat hesaplannda oldugunu 
gostermektedir. Nominal olarak son birka~ ayda bazt alanlarda azalan 
takipteki krediler, ytlhk bazda haHi ytiksek oranh artt~lara i~aret etmektedir. 
Takipteki krediler ~ubat 2010 itibariyle konut, ihtiya~ ve bireysel kredi 
kartlannda %50'nin iizerinde artarken, takipteki ta~tt kredilerindeki artt~ 
%21 i1e daha stmrh kalmt~ttr. Ancak bu donemde kredili mevduat hesabmm 
%169 artmast, resmi otoritelerin de bir risk unsuru olarak kredili mevduat 
hesabmdan bahsetmelerine neden olmu~tur. 

Takipteki kredi orammn ozellikle kredi kartlannda ytiksek olmasmm 
onemli bir nedeni de, tiiketici kredilerinin %50'sinden fazlasmm bireysel 
kredi kartlanndan olu~uyor olmastdtr. Bu durumun olu~turacagt toplumsal 
tahribatt goz onunde bulunduran Hukiimet, Temmuz 2009'da hayata 
ge~irdigi diizenleme ile iki ayhk bir sure i~inde ba~vurulmast ko~uluyla 
kredi kartt alacaklannm yeniden yaptlandmlmasmt saglamt~ttr. Bununla 
birlikte, bir~ok banka kanunda tammlanan resmi siire dolduktan sonra da 
goniillii olarak kredi kartt alacaklanm yeniden yaptlandtrmaya devam 
etmi~lerdir. Buna kar~m stok sorunu nedeniyle kredi kartlannm takibe 
dii~me oranmda kayda deger bir iyile~me goriilmemi~tir. 
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Grafik 3. Tiiketici Kredilerinde Takibe Dii~me Oranlan 
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Kaynak: BDDK 7 

Kredilerdeki artt~m da etkisiyle 2010 yth ba~mda takipteki kredi 
oranmda smtrh seviyede bir iyile~me gortilmii~tiir. Bu iyile~mede 

tiiketicilerin gelir seviyelerinde gortilen ktsmi diizelmenin etkili oldugu 
tahmin edilir. Aynca son aylarda mevsimsellikten anndmlmt~ tanm dt~t 
i~sizlik oram da kademeli bir toparlanmaya i~aret etmektedir. Krizle birlikte 
yakla~tk %18'e ula~an tanm dt~t i~sizlik oram, ~ubat 2010'da %16'ya 
gerilemi~tir. istihdam piyasasmdaki iyile~menin siirmesi halinde takipteki 
kredi orammn da dii~ii~iinii siirdiirmesi beklenebilir. Ancak istihdam 
piyasasma ili~kin genel beklentiler heniiz yiiksek seviyelerde seyreden 
i~sizlik oranmm kriz oncesi seviyelere ula~masmm zaman alacagt 
yoniindedir. 

7 Grafik bu kaynaktan yararlamlarak tarafimizca derlenmi~tir: 
http://ebulten.bddk.org.tr/ AylikBulten/Gelismis.aspx Eri~im: 10 Mart 2010 
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Grafik 4. Takipteki Krediler ve Mevsimsellikten Armdirilmi~ Tanm D1~1 
i~sizlik Oram 
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Kaynak: Finansal istikrar Raporu8 

3.2.3. Takipteki Ticari Krediler 

Tiirkiye'de ~ubat 2010 itibanyla ticari kredilerin toplam krediler 
is;indeki pay1 %67 iken, takibe dii~en krediler is;indeki pay1 %62 olarak 
gers;ekle~mi~tir. Bu durum ticari kredilerin mii~teri saytsi olarak tiiketici 
kredilerinden daha az ancak daha yiiksek tutarh krediler olmalanmn bir 
sonucu olarak degerlendirilebilir. Ote yandan ytlhk degi~im incelendiginde, 
ticari krediler %8,8 artarken, takipteki ticari krediler %26,4 artm1~, ktsacasi 
daha htzh bir yiikseli~ sergileyerek 13,5 milyar TL'ye ula~mi~tu. 

Tiirkiye'de takipteki ticari krediler sektOrel olarak ele almdtgmda, tekstil, 
tanm, toptan ve perakende ticaret sektOrleri 2010 y1h ba~mda takibe dU~en 
kredi oram en yiiksek alan sektorler olmu~lardu. Takipteki kredi oram baz1 
sektOrlerde dii~iik olmasma ragmen, firma adedinin toplam kredi kullanan 
firma adedine boliinmesi suretiyle hesaplanan temerriide dii~me oranmm 
yiiksekligi sorunun baz1 sektorlerde olduks;a kritik olduguna i~aret 

8 Merkez Bankas1 Finansal istikrar Raporu, May1s 2010: 29. 
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etmektedir. in~aat, metal, makine sanayi ve enerji sektOrleri bu sektorler 
arasmda saytlabilir. 

Grafik 5. KOBi ve Biiyiik i~letmelerin Takipteki Kredi Oranlan 
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Kaynak: BDDK9
, 

Grafik 5 'te biiyiik i~letmeler ile Kii~iik ve Orta Biiyiikliikteki 
i~letmelerde (KOBi) takipteki kredilerin seyri kar~tla~tmlmt~tlr. Buna gore 
KOBi kredilerinin takibe dii~me oram kriz doneminde htzla artarken, biiyiik 
i~letmelerde smtrh seviyede kalmt~tlr. Bu siire<;:te; bankalann biiyiik 
i~letmelere kredi verme i~tahmm siirmesi, aym zamanda biiyiik i~letmelerin 
kredi geri Odeme stkmttsma dii~meleri halinde bankalann onlara yeni kredi 
a~malan diger bir deyi~le biiyiik i~letmelerde likidite stkmttst ya~anmasmt 
engellemeleri etkili olmu~tur. Krizin Tiirkiye' de etkilerinin 
belirginle~mesinden once Haziran 2008'de KOBi'lerde takipteki kredi oram 
%3,8 iken, Kastm 2009'da %7,8'e kadar yiikselmi~, sonrasmda ise bir par~a 
toparlanarak $ubat 2010 itibanyla %7,2 'ye gerilemi~tir. Biiyiik i~letmelerde 
ise kredilerin takibe dii~me oram Haziran 2008'de %2,7 iken $ubat 2010'a 
gelindiginde smtrh bir artt~la %3,5'e yiikselmi~tir. Ktsacast KOBi 
kredilerinin takibe dii~me oram biiyiik i~letme kredilerine gore olduk~a 
yiiksek seyretmektedir. 

9Grafik bu kaynaktan yararlamlarak taraftmtzca derlenmi1?tir: 
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten!Gelismis.aspx. Eri1?im 10 Mart 2010. 
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3.2.4. 2001 ve 2008 Krizlerinde Takibe Dii~en Kredi Oranmm 
Kar~Ila~tmlmasi 

Tiirkiye'de takipteki krediler 2008 krizinde 2001 y1lmda ya~anan krize 
k1yasla daha s1mrh art1~lar gostermi~tir. Bu durum iki kriz donemindeki 
makro ekonomik degi~kenlerde goriilen farkhhklara baglanabilir. 2001 
krizinde i9 talep bunahmma bagh olarak bir daralma siireci ya~amrken, 
mevcut konjonktiirde d1~ talepteki sorunlara ragmen biiyiimenin motoru 
yine i9 talep olmu~tur. i9 talepteki canlanma ile birlikte kredi hacmi 
geni~lemi~, bu nedenle takipteki kredi oram s1mrh diizeyde kalm1~tlr. 

2001 'in son 9eyreginde bir onceki ((eyrege gore %6,1 'den %16,6'ya h1zla 
yiikselen takipteki kredi oram, bu donemden sonraki 2,5 yllda 9ift haneli 
seyrederek ortalama %14 olarak ger9ekle~mi~ ve belirgin bir dii~ii~ trendi 
goriilmemi~tir. 2008 krizinde ise takipteki kredi oram ((ok az artmakla 
birlikte, 2001 krizi sonras1 yapllan diizenlemelerin etkisiyle, 2001 krizine 
nazaran ((ok daha dii~iik riskli bir goriiniim sergilemi~tir. 

Grafik 6. Takipteki Kredi Oranmm 2001 Krizi ile 2008 Krizindeki Seyrinin 
Kar~Ila~tmlmasi 
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Kaynak: BDDK10
• 
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* Kriz donemlerinde takipteki kredi oranmm t=O donemi kabul edilerek, t anmdan 
onceki ve sonraki dort s:eyreklik donemin seyri dikkate almmt~tlr. 

10 Tablo bu kaynaklardan yararlamlarak taraftmtzca derlenmi~tir: 
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, Tiiketici Kredileri ve Konut 
Kredileri (2009). Tiirkiye Bankalar Birligi. Eri~im: 15 Mart 2010. 
http://www.tbb.org.tr/tr/Banka ve Sektor Bilgileri/lstatistiki Raporlar.aspx. 
Eri~im 15 Mart 2010. 
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Tablo 5. 2001 ve 2008 Krizlerinde Takibe Dii~en Kredilerin Seyri 

Ara.OO Mar.01 Haz.01 Eyi.01 Ara.01 Mar.02 Haz.02 Eyi.02 Ara.02 

4,1 4,0 4,3 6,1 16,6 14,1 14,0 12,4 17,4 

Ara.07 Mar.08 Haz.08 Eyi.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyi.09 Ara.09 

3,0 3,1 3,3 4,0 4,4 5,4 6,1 5,7 5,5 

Kaynak: BDDK11
• 

3.3. Tiirkiye'de ve Se~ilmi~ AB Ulkelerinde Kredilerin GSYiH'dan 
Aldtgt Pay ve Takipteki Kredi Oranlarmm Kar~IIa~tmlmast 

AB iilkelerinde ve Tiirkiye'de Toplam Kredilerin GSYiH'dan aldtklan 
pay Tabla 6' da izlenmektedir.. AB iilkelerinin ortalamast dikkate 
ahndtgmda GSYiH'lanmn yakla~Ik 1,5 kati kredi yaratlldtgt goriiliir. 
Tiirkiye'de ise GSYiH'nm sadece %40't kadar kredi yaratilabilmektedir. 
Ozellikle geli~mi~ AB iilkelerinde yaratilan kredi miktan GSYiH'mn 
yakla~Ik 2-3 kati kadardtr. AB'nin yeni iiyelerinde ise yarattlan kredi 
miktan AB ve Euro Bolgesi 'nin olduk<;a altmda seyretmektedir. DolayiSiyla 
finans sektoriinden reel sektore kaynak aktanmmm zaytfltgt bu tabloda 
a<;tk<;a goriiliir. 

11 Tablo bu kaynaklardan yararlamlarak tarafimizca derlenmi~tir: 
http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, Tiiketici Kredileri ve Konut 
Kredileri (2009). Tiirkiye Bankalar Birligi. Eri~im 15 Mart 2010, 
http://www.tbb.org.tr/tr/Banka ve Sektor Bilgilerillstatistiki Raporlar.aspx. 
Eri~im: 15 Mart 2010. 
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Tablo 6. AB Ulkelerinde ve Tiirkiye'de Kredilerin GSYiH'dan Ald1klan Pay 
(%) (2008) 

Ulkeler Kredi/GSYiH Ulkeler Kredi/GSYiH 

Liiksemburg 553 ita1ya 115 

ingi1tere 282 Estonya 105 

irlanda 259 Letonya 99 

Danimarka 238 S1ovenya 93 

Hollanda 185 Yunanistan 91 

ispanya 181 Fin1andiya 90 

Portekiz 170 Bu1garistan 74 

Romanya 37 Macari stan 72 

Avusturya 149 Litvanya 65 

Po1onyo 44 <;ekCumh. 52 

isve9 130 S1ovakya 47 

A1manya 129 Euro Bolgesi 138 

Be1yika 117 AB27 154 

Fransa 117 Tiirkiye 40 

Kaynak: Finansa1 istikrar Raporu12 

2008 kiiresel krizi ile takipteki kredi oramnm 2009 ytlmda htzla 
yiikselmesi Tiirkiye'ye ozgii bir durum olmamakla birlikte, AB iilkelerine 
ktyas1a gorece en diif?iik oran1ardan biri o1arak dikkat 9ekmektedir. 
Tiirkiye'de kredilerin takibe diif?me oram 2008 ythnda %3,7'den 2009 
ythnda %5,3'e yiikselirken, soz konusu oran Romanya'da %6,5'ten 
%14,8'e, Letonya'da %3,6'dan %16,4'e, Litvanya'da ise %4,6'dan %19,4'e 

12 Merkez Bankast Finansa1 istikrar Raporu, Mayts 2010: 41 
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yiikselerek 90k htzh artt~ kaydetmi~tir. Kriz doneminde takipteki kredi oram 
htzla yiikselen iilkelerin AB 'ye sonradan iiye olan, heniiz geli~imini ve 
Birlige entegrasyonunu tamamlayamamt~ iilkeler olduklan gozardt 
edilmemelidir. 

Tablo 7. Se~ilmi~ AB tflkelerinde ve Tiirkiye'de Takipteki Kredi Oram (%) 

Ulkeler 2007 2008 2009 

Avusturya 22 1 9 23 

Belcika 1 1 1 7 27 

Bull!aristan 2 1 25 60 

Cek 28 33 53 

Estonva 04 1 9 52 

Htrvatistan 48 49 64 

ine:iltere 09 1 6 3 3 

irlanda 08 26 75 

isoanva 09 34 5 1 

is vee 06 1 0 20 

italva 46 49 62 

Letonva 08 36 16 4 

Litvanva 1 0 46 19 4 

Macaristan 23 30 59 

Polonya 52 44 70 

Portekiz 1 5 1 9 28 

Romanva 40 65 14 8 

Slovakya 25 32 43 

Slovenva 1 8 1 8 23 

Yunanistan 45 50 72 

Tiirkive 35 37 53 
Kaynak: Global Financial Stability Report13 

* Olkelerde takipteki kredi tammlan arasmdaki farkhhklar, tablo degerlendirilirken 
goz ontinde bulundurulmahdtr. 

13 IMF Global Financial Stability Report, April2010: 213-214 
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Takipteki kredi oranmm gorece dii~iik oldugu Tiirkiye'de ise, AB'nin 
geli~mi~ iilkeleriyle benzerlik goriilmektedir. Takipteki kredi oranlan 
Avusturya, Bel<;ika, ingiltere, isve<; ve Portekiz'de <;ok fazla yiikselmezken, 
italya, ispanya, <;ek Cumhuriyeti ve Bulgaristan'da biraz daha yiiksek 
<;1km1~t1r. 

Takipteki kredi oram Tiirkiye ve AB iilkeleriyle mukayese edildiginde, 
Turk bankac1hk sektoriiniin risk diizeyi a<;1smdan AB iilkelerine gore <;ok 
daha olumlu bir goriiniim sergiledigi goriiliir. Nitekim uluslararas1 kredi 
derecelendirme kurulu~lanmn ve yerli-yabanc1 yatmmc1lann son kriz 
doneminde Tiirkiye'ye ili~kin degerlendirmelerine gore, Tiirkiye'nin diger 
geli~mi~ ve geli~mekte olan iilkelere k1yasla krizden az etkilenmesinde mali 
performansmm yam ma gii<;lii bankac1hk sektOriiniin etkili oldugu 
vurgulamr. 

3.4. Tiirkiye'de Takipteki Kredilere ili~kin Yasal <;er~eve 

Tiirkiye'de takipteki kredilerin neden oldugu riskleri minimize etmek 
i<;in kar~1hklar politikas1 uygulanmaktad1r. Kar~1hklar, gene/ ve 6zel olmak 
iizere ikiye aynhr. Tiirkiye'de gene/ kar~zhklar; standart nitelikli nakdi 
krediler toplammm %1 'i ve teminat mektuplan, aval ve kefaletleri ile diger 
gayrinakdi krediler toplammm %0,2'si oramnda, yakm izlemedeki nakdi 
krediler toplammm ise % 2' si ve teminat mektuplan, aval ve kefaletleri ile 
diger gayrinakdi krediler toplammm %0,4'ii oramnda aynhr. Takibe dii~en 
kredilerin geri Odenmeme ihtimali nedeniyle aynlan 6zel kar~zhklarzn 

belirlenmesinde ise, yasal alt s1mrlar olmakla birlikte, banka kendi 
inisiyatifi ile takipteki kredilerin tamamma kadar da kar~1hk 

ay1rabilmektedir (Resmi Gazete, Say1: 27119: m.2). Kredi zararlan i<;in 
kar~1hk aynlmas1, kredi riski yonetiminin onemli bir par<;as1 olup, banka 
sermayesini ve kiinm olumsuz yonde etkilemektedir. Kriz ko~ullanm 

gozeten BDDK, 23 Ocak 2009'da kar~1hklar yonetmeliginde yapt1g1 
degi~ikligi 6 Mart 2010'da uzatma karan alarak 1 Mart 2011 tarihine kadar 
ge<;erli olmak iizere, ikinci grupta yer alan kredilerin durumuna gore ii<; defa 
daha yeniden yapllandmlmas1 kolayhg1 saglarken, yap1landmlan kredisini 
geri odeyenleri de rahatlatacak bir diizenlemeye gitmi~tir. Aynca yine 1 
Mart 2011 'e kadar ge<;erli olmak iizere, operasyonel riske esas tutar hari<;, 
kredi ve piyasa riskine esas tutar iizerinden hesaplanan sermaye yeterlilik 
rasyosu %16 ve iizerinde olan bankalara kredi kart1 haricindeki nakdi 
krediler i<;in genel kar~ll1k oramm %0 olarak belirleme hakk1 tamm1~t1r 
(Resmi Gazete, Say1: 27513: Ge<;ici Madde). 
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2008 kiiresel krizinin ardmdan, kiiresel finans sektOriinde dtizenleme 
ihtiyac1 belirginle~mi~, bunun i9in Finansal istikrar Forumu'nun (Financial 
Stability Forum, FSF) etkinligi artmlmaya 9ah~Ilm1~tlr. Ttirkiye'nin de tiye 
oldugu FSF, ekonomide btiytime ve kii9tilme donemlerinde farkh 
dtizenleme gereksinimini dikkate alarak, bu dongtisellik (procyclicality) 
soruna 90ztim aram1~tlr. Dongtiselligi azaltma konusundaki 9ah~ma 

alanlanndan biri de, kredi ve diger alacaklar i9in kar~1hk ay1rma hususudur. 
Ktiresel duzeyde, bankalar genellikle kredi zarar kar~1hklanm ger9ekle~en 
zarar (incurred loss) yakla~1mma gore ay1rmakta, fakat mevcut yakla~1m 
dongusel nitelikli ekonomik etkileri oldugu gerek9esiyle sorgulanmaktad1r. 
Bu yakla~1mm bir altematifi ise, dinamik kar~1hk uygulamas1d1r. Beklenen 
zarara (expected loss) dayanan dinamik kar~1hk ay1rma uygulamasmda 
temel ilke; uzun vadeli beklenen takibe du~ecek kredi tahminini dikkate 
alarak, belirli bir donemde takibe dti~ecek kredilere gore kar~1hk ayarlamas1 
yapllmas1d1r (Finansal Piyasalar Raporu, 2009: 62). Dinamik kar~1hk 
uygulamasmda, ger9ekle~mi~ zararlan dikkate alarak kiirhhk uzerinde 
volatilite olu~turmamak i9in, beklenen zararlar esas ahnarak bankalann 
daha istikrarh bir kiirhhga ula~malan hedeflenmi~tir. 

Turk bankac1hk sektorii i9in uluslar aras1 gtindemin de bir sonucu olarak 
son donemde dinamik kar~1hk uygulamas1 yer yer tart1~Ilmaktad1r. Bu 
uygulama, Ttirkiye'de 2011 'den itibaren ytiriirliige girmesi hedeflenen mali 
kural ile benzer yap1dad1r. Her iki yakla~1mda da, ekonomik buytime 
donemlerinde rezerv birikimi hedeflenirken, ekonomideki daralma 
donemlerinde btiytime donemlerinde saglanan rezervlerin kullamlarak kriz 
nedeniyle olu~an zararlann hafifletilmesi ama9lanmaktad1r. 

4.Sonu~ 

Ttirkiye'de 2001 krizi oncesi istikrars1z ve saghks1z yap1daki bankalar, 
as1l i~levleri olan finansal arac1hg1 yerine getirememekte, ag1rhkh olarak 
kamu sektoriinu finanse etmekteydiler. Turk bankac1hk sektOrii 2001 
krizinin ardmdan, Ttirkiye ekonomisindeki geli~ime paralel olarak, once 
denetim ve dtizenleme a91smdan sonra da mali a91dan yap1sal reformlan 
ger<;ekle~?tirmil? ciddi bir degi~?im ve geli~?im siirecine girmi~?tir. Ekonomide 
izlenen s1k1 para ve maliye politikasmm yam s1ra kuresel boyutta artan 
likidite ile Turkiye' de buytime oram h1zlanm1~ ve enflasyon oranlan tek 
haneli seviyelere kadar gerilemi~tir. Degerli TL ve dti~meye ba~layan faiz 
oranlannm etkisiyle kredi talebi h1zla artm1~, kredi arz1 da standartlarm 
gev~emesi ile kademeli bir ~ekilde yiikselmi~tir. Bu durum saghkh ve 
surduriilebilir bir finansal sistemin olu~mas1 i<;in kredi riskinin daha iyi 
yonetilmesini gerekli kllm1~, 2001 krizi sonrasmda bankalarda risk yonetimi 
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anlayt~l, BDDK'nm etkin denetim ve duzenlemeleriyle yerle~mi~tir. 2007 
ythnda ABD'de takipteki konut kredilerinin htzh art1~1 ile ba~layan, tum 
dunyaya yaytlan ve etkileri gunumuzde de suren ve onumuzdeki birka<; 
ytlda da surmesi beklenen kuresel krizden, Turkiye ekonomisi 2001 
krizinden pkardtgt dersler nedeniyle <;ok yara almadan <;tkmayt ba~armt~tlr. 
Turk bankacthk sektoru saghkh bir yaptya kavu~mu~, sermaye yeterlilik 
oram yakla~tk %20'lere ylikselmi~ ve faiz oranlan ilk defa tek haneli 
seviyelere <;ekilmi~tir. Du~uk faiz ortamt; ruketici ve reel sektor guveninde 
kahct bir iyile~me saglayarak, kredi talebinde gu<;lu bir art1~1 desteklemeye 
ba~lamt~tu. Buna paralel kredi riskinin iyi yonetilmesinin onemi biraz daha 
artmt~tlr. 

2002 yth oncesinde duzenleme ve denetleme kabiliyetinin zaytfltgt, 
bankalann yliksek risk i~taht ve ya~anan krizler, takipteki kredilerde htzh 
artt~a neden olmu~tur. Ekonomideki toparlanma ile birlikte gerileyen ancak 
son krizle birlikte tekrar ylikseli~e ge<;en takipteki kredi oram, 2001 'deki 
krize ktyasla olduk<;a smtrh bir artt~ gostermi~tir. Bankalann bir krediyi 
verme isteginde ve fiyatlamasmda, kredinin geri Odenme kapasitesi 
belirleyici bir faktordur. Gerek ~irketlerin gerekse ruketicilerin geri Odeme 
kapasitesi ise ekonominin genel durumu ile paralellik gosterir. Bir Ulkede 
toplam talep ko~ullannm iyimser bir gorunum sergiledigi donemlerde, 
firmalann artan i~ hacmine ve rnketicilerin de artan gelir dlizeylerine bagh 
olarak, geri odeme kapasitesinin iyile~mesi beklenir. Geri odeme 
kapasitesinin belirlenmesinde, faizlerin ve kurlann da onemi buylikilir. 
TL'nin degerlenmesi, gerek beklentiler kanahyla gerek i<; talep ko~ullanm 
arttrmastyla, geri Odeme kabiliyetini geli~tirecektir. Aym zamanda teminath 
kredilerin teminatstz kredilerine gore geri Odenme kapasitesi daha yuksek, 
faizleri ise daha du~ukilir. 

Turkiye'de takipteki kredi oram, kredilerdeki htzh artt~a ve dunyada 
ya~anan kliresel krize ragmen <;ok fazla ylikselmemi~, hatta geli~mi~ AB 
Ulkeleri duzeyinde ger<;ekle~mi~tir. Kriz surecinde rnketici kredilerinin 
takibe du~me oram ticari kredilerin uzerine <;tkmt~, ozellikle de takipteki 
bireysel kredilerin ve ta~It kredilerinin oram artmt~tlr. KOBi kredilerinin 
takibe du~me oram da buylik i~letmelere gore <;ok daha yliksektir. Bu durum 
kriz donemlerinde rnketicilerin ve KOBi'lerin bankalar a<;tsmdan riskli 
mu~teriler olduk1annm bir gostergesidir. Genel olarak Turkiye 
ekonomisinde gorulen geli~meler ve hayata ge<;irilen reformlar sayesinde 
onumuzdeki donemde Turkiye'ye ili~kin beklentiler olduk<;a olumlu 
yondedir. Buna bagh olarak Turk bankacthk sektorunde kredi riski 
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a<;tsmdan onemli bir yeri olan takipteki krediler oranmm onlimiizdeki 
donemde gerilemeye devam edecegi tahmin edilmektedir. 
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