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ÖZET: Bankaların en önemli işlevlerinden bir tanesi de; kaynak ihtiyacı olan, bireylere ve kurumlara kredi 
vermektir. Bankalar kredi verme sürecinde ve sonrasında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Gelişmekte olan 
bölgelerde bu sorun daha ileri seviyelere ulaşmış durumdadır. Şırnak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde kredi 
verme sürecinde en fazla sorun yaşanan illerden biridir. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle reel sektör kredi alma 
sorunu yaşamaktadır. Çalışmamızda; Şırnak ilinde faaliyet gösteren bankalarla birebir görüşülerek, bankaların 
kredi verirken yaşamış oldukları sorunlara yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları analiz edilmiş 
ve çözüm önerileri sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Bankacılık, Banka Kredileri, Krediler, Kredi Riski, Şırnak ili. 

THE DIFFICULTIES OF THE BANKS WHILE PROVIDING CREDIT FACILITIES: 
THE SAMPLE OF ŞIRNAK CITY 

ABSTRACT:One of the most important facilities of the banks is providing credit facilities to people or 
institutions that need pecuniary resources. The banks come across with some problems during or after the 
process of crediting. This problem has reached at more serious levels at developing regions. Şırnak city is one of 
the area where the biggest problems are experienced at the credit process at the Southeastern Anatolia Region. 
Because of the difficulties experienced, the real sector has troubles on taking credits. In our study, a survey 
study, anlyzing the problems of the banks during the process of giving credits, is conducted through contacting 
directly with the banks operating in Şırnak city. The survey results are anlyzed and some solution offers are 
presented.  

Key Words: Banking, Bank Credits, Credits, Credit Risks, Şırnak city.  

 

GİRİŞ 

Ekonomik kalkınmada bankaların kredi verme işlevini yerine getirebilmesi oldukça önem arz 
etmektedir. Bankalar bu kredi verme işlevini yerine getirirken; çeşitli sorunlarla karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu sorunlar banka-reel sektör ilişkisini olumsuz yönde etkileyen buna paralel 
olarak da yerel ekonominin gelişimini engelleyen durumlar olarak baş göstermektedir.   

Şırnak banka-reel sektör ilişkilerinde birçok noktada olumsuzlukların yaşandığı bölgelerden 
biridir. Çalışmamızda Şırnak ilinde faaliyet gösteren bankaların kredi kullandırmada 
karşılaştıkları sorunlar ortaya çıkarılmaya çalışılmış aynı zamanda sorunlar için bir önem 
sıralaması yapılmıştır. 

Çalışmamızın birinci bölümünde kredi ve kredi unsurları açıklanmıştır. İkinci bölümünde, 
bankaların kredi verirken karşı karşıya kaldığı risklerden ve bankaların mevcut sorunlarından 
bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise söz konusu ilde faaliyet gösteren bankalara bir anket 
çalışması yapılmış ve veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences-Sosyal Bilimler 
İçin İstatistik Paketi) analiz programıyla değerlendirilmiştir. Bu çalışmadaki anket soruları, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Düzenleme ve Gözetim Müdürlüğü’nün (2005) 
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Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bankalara yapmış olduğu “Bankaların Kredi Kullandırırken 
Karşılaştıkları Sorunlar” adlı araştırmasından bu çalışmaya uyarlanarak hazırlanmıştır.  

1. Bankacılık Sisteminde Kredilerin Görünümü 
Finansal kurumlar arasında etkinliği en fazla olan kuruluşların arasında bankalar gelmektedir. 
Bankaların ekonomik ilişkiler içerisinde önemli görevleri ve fonksiyonları bulunmaktadır. 
Bankalar öz kaynaklar ve yabancı kaynaklardan topladıkları fonları, fon ihtiyacı olan kişi ve 
kurumlara kredi olarak vermektedir. Çoğu banka, bankacılık işlemlerinin belirleyicisinin 
kredi vermek olduğuna inanmaktadır. Geleneksel bankacılığın borç verme amacı değişmekle 
birlikte, bankaların aktifleri içerisindeki payı oldukça fazladır. Ülkemizde de durum çok farklı 
değildir. Bankaların aktifinde kredilerin payı yüksektir(Apak ve Tavşancı, 2007: 31-43). 

1.1. Kredinin Tanımı 
Sözlük anlamı itibariyle saygınlık,  güven ve birine ödünç para vermek veya nakit olarak 
alınacak bir mal veya verilecek bir hizmetin yerine getirilmesine kefalet etmek, garanti 
vermek, bedelini daha sonra almak kaydıyla bir mal ve / veya hizmeti vermek olarak 
tanımlanmaktadır. Bankalar Yasası açısından ise kredi; bankaların özvarlıklarının yanı sıra, 
topladıkları vadeli ve vadesiz Türk Lirası ya da döviz mevduat ile başka banka ve mali 
kurumlardan temin ettikleri fonları, yasal sınırlar içinde ihtiyaç sahiplerine belirli bir süre 
sonra geri ödenmesi koşuluyla vermesi ya da müşterinin taahhüdünün ve / veya bu taahhütten 
doğacak borçlarının garanti edilmesi işlemidir(www.ingilizcefinans.com., 2010). 

Yukarıda verilen tanımlar doğrultusunda kredi özetle, para ile ödeme vaadinin ikame 
edilmesidir. Her kredi işleminde en az iki taraf vardır. Bunlardan biri krediyi veren (banka), 
diğeri ise krediyi alan (işletme veya kişi) taraftır(http://archive.ismmmo.org.tr, 2010). 

1.2. Kredinin Unsurları, İşlevleri ve Yararları  
Kredi risk yönetimi, bankacılığın en hassas ve önemli risk yönetimi alanlarından bir tanesidir. 
Bankacılık krizleri ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, bankaların ödeme krizine girmesinde 
en fazla rastlanan unsurun zayıf aktif kalitesi ve özellikle de zayıf kredi kalitesi olduğunu 
göstermiştir. Bir işlemin kredi niteliğini kazanabilmesi için; krediyi alan taraf (borçlu), 
krediyi veren taraf (alacaklı), devredilen satın alma gücü/garanti (kredi), ödeme vaadi (vade), 
güven ve saygınlık (itibar), teminat (garanti) ile faiz/komisyon (verim) gibi koşulların 
oluşması gerekmektedir(Usta, 1995: 1 ). 

Kredi kavramını oluşturan unsurlar; zaman, risk, güven ve gelir olmak üzere dört baslık 
altında toplanabilir(Kavcıoglu, 2003: 6): 

Zaman Unsuru: Ödünç verilen paranın veya sunulan itibarın (gayri nakdi kredi) belirli bir 
süre sonra iadesi veya tazmini gerekmektedir. Bu gereklilik nedeniyle, kredide zaman unsuru 
oldukça önemlidir. Vade uzadıkça belirsizlik artmakta, belirsizliğin artması ise riski 
artırmaktadır. 

Risk Unsuru: Kullandırılan kredilerin zamanında ve eksiksiz olarak tahsil edilememesi 
olasılığı veya verilen garantiye konu taahhüdün yerine getirilmesine kadar ortaya çıkabilecek 
olumsuz koşullar, bankacılıkta her zaman mevcut bir tehlike olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla kullanılan kredilerin zamanında ödenmemesi olasılığı, risk kavramını gündeme 
getirmektedir. 

Güven Unsuru: Kredilerin, belirli bir süre sonunda geri alınması koşuluyla verilmiş olması, 
kredinin geri alınacağından emin olunduğu anlamına gelmektedir. Nitekim hiç bir kredi geri 
ödenmeyecek varsayımıyla verilmemektedir. Kredi verilmesi uygun bulunan kişi veya 
kuruluşun ilgili banka nezlindeki itibarı, kredinin güven unsurunu oluşturmaktadır. Karşılıklı 
güvene ve itibara dayalı olarak kurulan bu ilişki, banka açısından kullandırılacak kredinin 
nakdi veya gayri nakdi teminatlar alınması yoluyla kullandırılmasında belirleyici olacaktır.  

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS&keyword=APAK%2C%20Sudi&s_f=3
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS&keyword=TAV%DEANCI%2C%20Aykut&s_f=3
http://www.ingilizcefinans.com/
http://archive.ismmmo.org.tr/
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Gelir Unsuru: Bankalar, mevcut fonlarını, kredi şeklinde kullandırarak ve varlıklarını faiz 
veya komisyon alarak artırmak ve geliştirmek durumundadır. Dolayısıyla krediler, faiz ve 
komisyon gelirleriyle bankanın en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bu durum, 
bankaların varlıklarını sürdürebilmesi ve kaynak sahipleri ile banka ortaklarına kar 
sağlanabilmesi açısından oldukça önemlidir.  

Burada kredinin fonksiyonları ve yararları ise kısaca şu şekilde özetlenebilir(İşipek, 2005: 
61):  

• Ekonomik Faaliyetlerin Devamını Sağlama: Krediler, tasarrufların, ihtiyaç 
sahiplerinin hizmetine sunulması sayesinde ekonomik faaliyetlerin devam etmesini ve 
genişlemesini sağlamaktadır. 

• Tedavül Aracı Olma: Krediler, tedavül aracı olmaları sayesinde nakit para 
taşınmasını azaltmakta ve ticari işlemleri hızlandırmaktadır.  

• Milli Gelir ve İstihdama Olumlu Katkı Sağlama: Birçok işletmenin ihtiyaç 
duyduğu fonların krediler vasıtasıyla temini, bu işletmelerin piyasada varlıklarını 
sürdürmesine ve üretim yoluyla milli gelir ve istihdama olumlu katkı sağlamasına olanak 
verebilecektir.  

• Ekonomide Arz-Talep Hareketliliğini Sağlama: Kredi sistemi aracılığıyla 
kullanılmayan fonlar, kredi olarak paraya ihtiyaç duyanlara aktarılır ve fon sahiplerine gelir 
sağlanırken, ekonomide arz talep hareketliliği sağlanmaktadır. 

• Sermaye Birikimi Sağlama: Yatırımcılar ve girişimciler, yatırımlarını/girişimlerini 
gerçekleştirebilmek için gerekli sermayeyi, hem öz kaynaklarından ve hem de bankalardan 
kredi kullanarak temin etmektedir. 

1.3. Kredinin Çeşitleri 
Finansal piyasalar ve finansal kurumlar, piyasa mekanizmasının geçerli olduğu ekonomilerde 
önemli işlevlere sahiptir. Finansal sektörün temel işlevi finansal tasarrufları toplamak ve 
bunları vadesinde ödemek üzere borçlanmak yoluyla kullanmak isteyenlere kullandırmaktır. 
Bu sektörün sağlıklı olarak çalışması en küçük mali tasarrufların dahi ekonomik faaliyetin 
finansmanına kazandırılmasına, kaynakların doğru yerde ve verimli kullanılmasına böylece de 
yatırımların ve üretimin artırılmasına imkan verecektir. Dolayısıyla, sürekli ve istikrar içinde 
büyümeye katkı sağlanabilecektir(Dünya Bankası, 2003). 

Reel ekonominin canlanması ve talebin artırılması için bankacılık sektörünün kredi 
portföyünü etkin olarak kullandırması ve ekonominin işlerliğini yitirdiği durumlarda 
kredilerini çeşitlendirmesi gerekmektedir. Bu durumda kredi çeşitliliği işleyen bir ekonomi 
için oldukça önemli hale gelmektedir. Kredileri çok farklı açılardan gruplara 
ayrılabilmektedir: güvencesine göre teminatlı ve teminatsız; kullanıcısına göre; özel ve kamu, 
süresine göre; kısa ve uzun, veriliş yerine göre üretim ve tüketim; kullanım alanına göre ticari, 
tarım, sanayi, yapı ve orman gibi(http://muhasebeturk.org, 2010). 

2. Bankacılık Sisteminde Risk Kavramı 
Finansal kuruluşlar uzun yıllardan buyana çeşitli nedenlerden ötürü birtakım güçlüklerle karşı 
karşıya kalmışlardır. Bankacılık sektöründeki ciddi problemlerin başlıca nedeni,  yetersiz 
kredi standartları, zayıf portföy risk yönetimi ya da banka müşterilerinin kredibilitelerinde 
bozulmaya yol açabilecek türden ekonomik gelişmeler ve diğer koşullardaki değişmelerin iyi 
izlenmemesi gibi etmenlerdir(www.tbb.org.tr,  2010). 

2.1. Risk Kavramı 
Risk, taraflarca kabul edilen veya istenilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, beklenen 
olayların gerçekleşmemesi ya da beklenmeyen durumların ortaya çıkmasına bağlı olarak zarar 

http://muhasebeturk.org/
http://www.tbb.org.tr/
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etme olasılığını ifade etmektedir(Alkin ve Savaş, 2001: 105). Risk, bir olayın ya da olaylar 
setinin ortaya çıkma olasılığıdır(Karacan, 2000: 19).  

2.2. Bankacılık Sisteminde Karşılaşılan Riskler  
Ayrıntılı olarak ele alındığında, bankaların karşılaştığı riskler çok farklı kategorilerde 
değerlendirilmektedir. Ancak burada riskler, temelde 4 farklı kategoride ele alınmıştır. Bunlar 
sırasıyla: piyasa riski (faiz oranı riski, döviz kuru riski, likidite riski, yeniden fiyatlandırma 
riski, getiri eğrisi riski, temel risk, opsiyon riski, yasal risk, itibar riski, bilanço riski, karlılık 
riski, ödeyememe riski, ülke riski), kredi riski, operasyonel risk ve diğer riskler (politika 
değişikliklerinden kaynaklanan riskler ve siyasi istikrarsızlıklardan kaynaklanan riskler) 
(Öker, 2007: 30).  

Bankacılık sektöründe riskler; likidite riski, kredi riski, faiz oranı riski, piyasa riski, döviz 
kuru riski, operasyonel risk, politik risk olarak sıralanabilmektedir. Genel olarak sektördeki 
riskler iki ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar dış kaynaklı olan riskler ve iç kaynaklı olan riskler 
şeklindedir. Yukarıda sayılan riskler dış kaynaklı olan risklerdir. İç kaynaklı olan riskler ise 
kurumun kendi konumlanmasından oluşan riskler grubundadır. Risk yönetimi bu durumda ön 
plana geçmektedir.  

2.3. Bankacılık Sisteminde Kredi Riski  
Kredi riski, en basit anlamıyla, bir bankanın kredi müşterisinin (borrower) ya da kendisiyle 
bir anlaşmaya taraf olanın (counterparty) anlaşma koşullarına uygun biçimde 
yükümlülüklerini karşılayamama olasılığıdır. Kredi risk yönetiminin amacı uygun 
parametreler içinde bankanın maruz kalabileceği riskleri yöneterek bankanın risk ayarlı 
getirisini maksimize etmektir. Bankalar portföylerindeki tüm kredi risklerini ve bireysel 
kredilere (individual credits) ve işlemlere ilişkin risklerini yönetmek durumundadır. Bankalar 
ayrıca kredi risklerinin diğer risklerle ilişkisini de göz önünde bulundurmalıdır. Kredi riskinin 
etkin şekilde yönetimi, risk yönetiminde kapsamlı bir yaklaşımın önemli unsurlarından 
birisidir(www.tbb.org.tr, 2010). 

Kredi riski yönetiminde bankalar ve finansal kuruluşlar, yüksek karlar elde etmek için geri 
ödemesi garanti olan krediler vermelidir. Kredi verirken bu kuruluşlar iki sorunla karşı 
karşıya kalmaktadır. Bunlarda birincisi, Ters Seçim Problemidir. Kredi piyasasında ortaya 
çıkmaktadır. Çok riskli yatırım projelerine sahip kredi talep edenler, projeleri başarılı olduğu 
takdirde en çok kazanan dolayısıyla bunlar krediyi almaya en fazla istekli, borcu geri 
ödeyebilme durumu en riskli olan yatırımcılar olacaktır. İkincisi Ahlaki Risk Problemidir. 
Kredi piyasasında ortaya çıkan bu problem, krediyi aldıktan sonra bu parayı çok riskli 
projelerde kullanabilmektedir(İşcan, 2003: 42). 

Kredi kullanımı ticari ve finansman tüm ekonomik faaliyetlerin vazgeçilmez unsurlarını teşkil 
etmektedir. Günümüzde banka kredilerinin bir bölümünün donuk hale gelmesi bir bölümünün 
de tahsilinde karşılaşılan güçlükler kredi taleplerinin değerlendirilmesinin bankacılık 
açısından önemini somut olarak ortaya koymaktadır(http://archive.ismmmo.org.tr, 2010).

Pek çok banka için kredi riskinin en geniş ve en görünür kaynağı bankanın açtığı krediler 
olmakla birlikte, bir bankanın faaliyetlerine bağlı olarak kredi riskini doğuran diğer başka 
etmenler de söz konusudur ki; bunlar hem bankacılık ve ticaret defterlerinde hem de bilanço 
ve bilanço dışı hesaplarda yer almaktadır. Bankalar gün geçtikçe krediler dışında da değişik 
finansal enstrümanlara ilişkin kredi riski ile karşı karşıya kalmaktadır; örneğin interbank 
işlemleri, kabuller, ticaret finansmanı, döviz işlemleri, swap işlemleri, bonolar, opsiyonlar, 
vadeli işlemler, garanti ve kefaletler(www.tbb.org.tr, 2010).     

Bankalar, kredi talep eden firmanın gerçek risk profilinin ayrıntılı biçimde değerlendirmesine 
olanak verecek şekilde yeterli bilgi sağlamalıdır. Onaya sunulan kredilere ilişkin 

http://archive.ismmmo.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/
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dokümanlarda en azından aşağıda yer alan hususlara yer verilmiş olması 
gerekmektedir(ismmmo.org.tr, 2010).          

• Kredinin amacı ve geri ödeme için gerekli fonun kaynağı, 
• Kredi talep edenin güvenirliliği ve itibarı, 
• Mevcut  risk  profili  (tüm  risklerin  yapısı  ve  miktarını  içermeli),  piyasadaki  ve 
ekonomideki gelişmelere karşı etkilenebilirliği, 
• Geri ödeme  için mevcut durumun ve geçmiş ödeme performansının, geçmiş finansal 
eğilimler ve nakit akış projeksiyonlarına göre değerlendirilmesi,    
• Çeşitli senaryolara göre geri ödeme kapasitesinin analiz edilmesi, 
• Kredi  talep  edenin  borç  yükümlülüğü  alabilmesi  için  yasal  durumunun 
değerlendirilmesi, 
• Ticari krediler  için,  ticari  işletmenin  faaliyet gösterdiği  sektörün durumu,  işletmenin 
geçmiş faaliyetleri ve sektördeki pozisyonu, 
• Kredi  için  öngörülen  vade  ve  koşullar  ile  sözleşmenin  kredi  talep  edenin  finansal 
durumunda gelecekteki olası değişikliklerin dikkate alınarak hazırlanması, 
• Garanti  ve  teminatların  uygun  ve  yeterliliğinin  çeşitli  senaryolar  oluşturularak 
değerlendirilmesi 

3. Şırnak İlinde Faaliyet Gösteren Bankaların Kredi Kullandırırken Karşılaştıkları 
Sorunlar 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
Bu çalışmanın amacı, Şırnak’ta faaliyet gösteren bankaların kredi kullandırırken ne tür 
sorunlarla karşılaştığını ortaya çıkarmak ve bu sorunlarına yönelik çözüm önerileri 
geliştirmeye çalışmaktır. Söz konusu bölgedeki banka sayısı 18 olduğu için örneklem olarak 
da tüm bankalar araştırmaya dahil edilmiştir. Bankalar bire bir ziyaret edilmiş ve bankalara 
yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bankalar Cizre, Silopi, Uludere ve 
Şırnak merkezde faaliyet göstermektedir. Anketler genellikle bankalarda çalışan en üst 
yöneticiler tarafından yanıtlanmıştır.  

3.2. Güvenirlik Analizi 

Yapılan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach's Alpha değeri 0,759 olarak hesaplanmıştır. 
Söz konusu değere bakılarak soruların güvenilir olduğu söylenebilir. Ayrıca güvenirliği 
düşüren ve analiz dışı bırakılması gereken bir soruya rastlanmamıştır. 

3.3. Araştırma İle İlgili Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Tablo 1. Bankaların Kredi Politikası 

Politikalar N % 

Aktif 18 100 

Muhafazakar 0 0 

Tablo 1’den görüldüğü üzere söz konusu bankalara kredi politikaları sorulmuştur. 18 
bankanın tamamı aktif bir kredi politikası izlediklerini belirtmiştir. Bu bağlamda, müşteriler 
tarafından gerekli şartlar yerine getirildiğinde bankaların kredi vermeye meyilli oldukları 
görülmektedir.  
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 N % 

Evet 18 100 

Hayır 0 0 

Tablo 2. Kredi Komitesi 

Araştırmaya katılan bankalara, kredi başvurularını değerlendirirken bir kredi komitelerinin 
olup olmadığı sorulduğunda, bankaların tamamı bir kredi komitesi oluşturarak kredi verip 
vermeyeceklerine karar verdiklerini belirtmiştir.  

 N % 

Evet 16 88,9 

Hayır 2 11,1 

Tablo 3. Talep Edilen Bilgi ve Belgeler 

Araştırmaya katılan bankalara kredi başvurusu ve sonrasında müşterilerden istenilen bilgi ve 
belgelerin tedarik edilme durumu sorulduğunda 16 bankada  (%88,9)  olumlu bir seyir var 
iken 2 bankada (%11,1)  ise olumsuz bir seyir gözlenmektedir. Bu bağlamda, söz konusu 
bankalardan 16‘sı bu bilgi ve belgeleri müşterilerinden kolayca tedarik edebildiklerini 
belirtmiştir. Ancak diğer 2 banka ise bu konuda zorlandıklarını söylemiştir.  

 
 N % 

Yetersiz 3 16,7 

Yeterli 4 22,2 

Kararsızım 1 5,6 

Yoğun  6 33,3 

Çok yoğun 4 22,2 

Toplam 18 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 4. Şırnak İlinin Kredi Talebi Düzeyi Hakkındaki Görüşleri 

Araştırmaya katılan bankalara ildeki kredi talebi düzeyi sorulduğunda tablo 4’te de görüldüğü 
üzere 6 bankadan (%33,3) yoğun cevabı alınmıştır. 4 banka (%22.2) kredi talebi düzeyinin 
yeterli olduğu görüşünde iken yine 4 banka (%22,2) kredi talebi düzeyini çok yoğun olarak 
görmektedir. 3 banka ise, (%16,7) yetersiz olduğunu düşünürken 1 (%5,6) banka da kararsız 
kalmıştır. Çalışma il ve ilçeleri kapsadığı için böyle bir sonucun çıkması muhtemeldir. Bu 
bağlamda ekonominin daha aktif olduğu ilçe ve merkezlerde kredi talebi düzeyi çok yoğun, 
yoğun ve yeterli iken diğer ilçelerde kredi talebi düzeyi yetersiz olabilmektedir.  
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Karşılanma 
Oranları 

N % 

%0-%25 0 0 

%26-%50 2 11,1 

%51-%75 2 11,1 

%76-%100 14 77,8 

Toplam 18 100 

Tablo 5. Kredi Taleplerinin Karşılanma Durumu 

Araştırmaya katılan bankaların kredi taleplerini karşılanma durumuna bakıldığında, 2 
bankanın %26 ile %50 arasında kredi taleplerini karşıladığı görülmektedir. Yine 2 bankanın 
%51 ile %75 arasında kredi taleplerine olumlu cevap verdikleri, 14 bankanın ise %76 ile 
%100 arasında kredi taleplerine pozitif cevap verdikleri görülmektedir. Bu bağlamda, ilde 
faaliyet gösteren bankaların büyük bir çoğunluğunun kendilerine gelen kredi taleplerine 
olumlu cevap verdikleri görülmektedir. Ancak söz konusu kredi taleplerinden kasıt, kredi 
çekebilmek için gerekli olan özelliklerin ve yükümlülüklerin tam olarak yerine 
getirilmesinden sonraki durum şeklinde algılanmalıdır. 

Kredi Taleplerinin 
Dağılımı 

N % 

%0-%25 1 5,6 

%26-%50 4 22,2 

%51-%75 12 66,7 

%76-%100 1 5,6 

Toplam 18 100 

Tablo 6. Kredi Taleplerinin Bireysel Dağılımı 

Araştırmaya katılan bankalara gelen kredi taleplerinin bireysel müşterilerden gelme oranlarına 
bakıldığında; 1 bankaya (%5,6) %0 ile %25 arasında bireysel kredi başvurusu yapıldığı 
görülmektedir. 4 bankaya (%22,2) ise, %26 ile %50 arasında bireysel kredi başvurusunun 
olduğu çıkan sonuçlar arasındadır. 12 bankaya (%66,7) ise %51 ile %75 arasında bireysel 
kredi başvurusun yapıldığı ve 1 bankaya (%5,6) da %76 ile %100 arasında bireysel kredi 
başvurusunun yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, bankalara gelen bireysel kredi 
başvurularının en fazla  %51 ile %75 oranları arasında olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Kredi Taleplerinin 
Kurumsal Dağılımı 

N % 

%0-%25 3 16,7 

%26-%50 11 61,1 

%51-%75 3 16,7 

%76-%100 1 5,6 

Toplam 18 100 

Tablo 7. Kredi Taleplerinin Kurumsal Dağılımı 

Bankalara gelen kurumsal kredi taleplerinin oranlarına bakıldığında ise, 3 bankaya (%16,7) 
%0 ile %25 arasında kurumsal kredi talebinin olduğu, 11 bankaya (%61,1) %26 ile %50 
arasında kurumsal kredi talebinin geldiği, 3 bankaya (%16,7)  ise %51 ile %75 arasında 
kurumsal kredi talebinin olduğu görülmektedir. Ancak 1 (%5,6) bankanın %76 ile %100 
arasında kurumsal kredi talebiyle karşılaştığı görülmektedir.  

Bu bağlamda, Şırnak ilindeki bankaların daha çok bireysel kredi başvurusuyla karşılaştığı 
analiz sonuçlarından görülmektedir. Bölgedeki işletmelerin teminat gösterememe sorunlarının 
olması ve yeni yatırım olanaklarından habersiz olmaları, kurumsal kredi talebini bireysel 
kredi talebine göre daha az miktarlarda bırakmaktadır. Bölgede kamu kesiminin fazla olması, 
talep edilen bireysel kredi hacimlerinin kurumsal kredi hacimlerine göre daha az olması ve 
bireysel kredilerin risksiz bir müşteri portföyü oluşturması kredi taleplerinin daha çok bireysel 
olmasına neden olmaktadır.  

 

Hipotezler Mean St. Sapma Min. Max. Ort. Sırası 

Teminatın yeterliliği 4,83 ,514 3 5 13,61 

Risk merkezinden sağlanan 
risk bilgileri 

4,83 ,383 4 5 13,64 

Borç ödeme olanakları ve 
istikrar 

4,83 ,514 3 5 13,86 

Müşterinin çek yasaklı 
olmaması 

4,83 ,383 4 5 13,61 

Müşterinin kredibilitesi 4,61 ,979 1 5 12,86 

Müşterinin krediyi hak 
edecek kriterlere sahip 
olması 

4,56 ,511 4 5 11,56 

Müşterinin ödeme gücü ve 
ekonomik gidişatının seyri 

4,50 ,514 4 5 10,94 

Kredinin geri dönüşümünün 
nasıl olacağı 

4,44 ,984 1 5 11,36 

Müşterinin geliri 4,39 ,778 3 5 10,69 
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Müşterinin ekonomik ve 
sosyal konumu 

4,33 ,767 2 5 9,97 

Müşterinin moralitesi 4,28 1,074 1 5 10,61 

Müşterinin o işi yapma 
kabiliyeti 

4,17 1,098 1 5 9,86 

Kapital ve çevre koşulları 4,17 ,857 2 5 9,25 

Müşterinin T.C. vatandaşı 
olması 

4,17 1,150 2 5 9,86 

Kredinin kullanılacağı sektör 4,06 1,211 1 5 9,25 

Kredi başvurusunda 
bulunanın, bankanın müşteri 
portföyünde yer alıp 
almadığı 

2,56 1,381 1 5 3,94 

Tablo 8. Kredi Kullandırımında Öncelikli Olarak Ele Alınan Hususlar 

Not:(i) n:18; (ii) ölçek 1 hiç önemli değil, 5 çok önemli anlamındadır; Friedman testine göre (k²:84,015; 
p<0,05) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.  

Bankaların kredi kullandırırken öncelikli olarak dikkate aldıkları bazı noktalar mevcuttur. 
Kredi kullandıran bankaların riski minimize etmek ve bazı bürokratik işlemlerin yerine 
getirilmesi için bu hususların oldukça önem arz ettiği görülmektedir.  

Bankaların kredi kullandırırken öncelikli olarak dikkate aldığı hususların sıralamasında 5’li 
likert ölçeği kullanılmıştır. “1= kesinlikle önemsiz, 2= önemsiz, 3= kısmen önemli, 4= 
önemli, 5= kesinlikle önemli” ölçeğinden hareket edilerek elde edilmiştir. 

Yukarıdaki tabloda “Ortalama sırası (Mean rank)” istatistiği, bankaların değerlendirmesiyle 
her bir değişkenin diğerine göre önem sırasını belirtmektedir. Ortalama sırası değeri 
büyüdükçe söz konusu değişkenin önemi de artmaktadır. Buna göre “Borç ödeme 
alışkanlıkları ve istikrar” ifadesi 13,86 ile en yüksek ortalama sıra istatistiği oranına sahip 
olmakta ve dolayısıyla bankaların kredi kullandırmada en önem verdikleri değişken olarak 
değerlendirilmektedir. Daha sonra 13,64 ortalama sıra istatistiği ile “Risk merkezinden 
sağlanan risk bilgileri” değişkeni önem sıralaması bakımından 2. sırada yer almaktadır. 3. 
sırayı takiben 13,61 ortalama sıra istatistiği ile “Teminatın yeterliliği” ve “Müşterinin çek 
yasaklı olmaması” ifadeleri gelmektedir. Bu bağlamda, Şınak’ta faaliyet gösteren bankaların 
kredi kullandırmada aramış olduğu özelliklerin başında genel itibariyle müşterilerin 
geçmişteki borç ödeyebilme durumları gelmektedir. Müşterinin geçmiş dönemlerde diğer 
bankalarla olan faaliyetlerindeki genel seyri bankalar için oldukça önemlidir. Aynı zamanda 
müşterinin teminat gösterebilme durumu ve çek yasaklı olmaması da bankaların kredi 
kullandırırken dikkat ettikleri özelliklerdir. Müşterinin kredibilitesi, müşterinin krediyi hak 
edecek kriterlere sahip olması, müşterinin ödeme gücü ve ekonomik gidişatının seyri, 
kredinin geri dönüşümünün nasıl olacağı, müşterinin geliri, müşterinin ekonomik ve sosyal 
konumu, müşterinin moralitesi gibi ifadeler söz konusu bankalar için çok önemli olan ifadeler 
olarak sıralanmaktadır. Müşterinin o işi yapma kabiliyeti, kredinin kullanılacağı sektör, 
kapital ve çevre koşulları, müşterinin T.C. vatandaşı olması gibi unsurlar ise bankalar için 
ikinci derece önem arz eden durumlardır.  

Bankaların en az önem verdikleri kredi kullandırma unsurları incelendiğinde ise, 3,94 
ortalama sıra değeri ile “Kredi başvurusunda bulunanın, bankanın müşteri portföyünde yer 
alıp almadığı” ifadesidir. Dolayısıyla kredi başvurusunda bulunan müşteri başka bir bankanın 
müşterisi bile olsa, bankalar kredi vermekten çekinmemektedir.  
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Bu bağlamda Şırnak ilinde faaliyet gösteren bankaların kredi kullandırırken en önem verdiği 
nokta, müşterilerin borç ödeme olanakları ve teminat gösterebilme özelliğidir. Bölgede siyasi 
ve politik istikrarsızlığın olması, bankaların riski minimize etmek istemeleri böyle bir durumu 
ortaya çıkarabilmektedir. Sadece müşterinin kredi portföyünde yer alıp almaması durumuna 
bankaların pek önem vermediği görülmekte, bu da herhangi bir bankayla çalışan müşterinin 
diğer bir bankaya kredi müracaatı durumunda eski bankayla olan bağlantısının bitebileceği 
varsayımıyla hoş karşılanabilmektedir. 

Hipotezler Mean St. Sapma Min. Max. Ort. sırası 

Kurumsal müşterilerin 
bilançolarının yeterince 
şeffaf olmaması 

4,72 ,461 4 5 14,78 

Kredi teminatı olarak 
alınacak gayrimenkul 
ipoteklerinde yaşanan 
olumsuzluklar 

4,72 ,461 4 5 14,58 

Kredi talep eden kişinin veya 
önerilen kefillerden herhangi 
birinin çek yasaklı olması 

4,61 ,502 4 5 13,97 

Teminatın yetersiz oluşu 4,61 ,608 3 5 13,69 

Yasal takibe intikal eden 
alacakların tahsil aşamasında 
yaşanan süreç ve 
olumsuzluklar 

4,44 ,984 1 5 13,58 

Gelir düzeyinin düşüklüğü 4,33 ,840 2 5 12,42 

Sorunlu duruma düşen 
alacakların tahsilinde yasal 
sürecin yavaş çalışması 

4,33 ,970 2 5 12,47 

Müşterilerin özkaynak 
yetersizliği 

4,22 ,647 3 5 11,14 

Kredi talep eden müşteriden, 
gerekli evrakların tam olarak 
sağlanamaması 

4,11 1,079 2 5 11,67 

Vade uyumsuzluğu 3,67 1,138 1 5 9,33 

Ekonomik ve siyasi 
istikrarsızlık 

3,67 1,188 1 5 9,53 

Başka banka borçlarının talep 
edilen kredi ile 
kapatılmasının istenmesi 

3,56 1,199 2 5 8,61 

Yargısal sürecin genelde 
borçlu lehine çalışması 

3,39 1,195 2 5 7,94 

Onaylı ipotek belgesinin 
hemen tapudan alınamaması 

3,33 1,414 1 5 8.28 

Kredi talebinde bulunan 
kişinin mevcut risklerinin ve 
ödeme performansının 
izlenememesi 

3,33 1,283 1 5 8,39 
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Devletin ipotekli malın 
satışında alacaklı sıfatıyla 
bankanın önüne geçmesi 

3,22 1,215 2 5 7,42 

Mevduat munzam karşılık ve 
disponibilite oranının 
yüksekliği 

3,22 1,263 1 5 7,17 

Damga vergisi tahsilatı 2.33 1.085 1 4 4.61 

Tablo 9. Kredi Kullandırmada Bankaların Karşılaştığı Temel Sorunlar 

Not: (i) n:18; (ii)ölçek 1 hiç önemli değil, 5 çok önemli anlamındadır; Friedman testine göre (k²:111,743; 
p<0,05) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.  

Araştırmaya katılan bankalara kredi kullandırırken karşılaştıkları sorunların önem dereceleri 
sorulduğunda şu sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

Bankaların kredi kullandırırken karşılaştıkları sorunların önem derecelerinin sıralamasında 
5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bankaların kredi kullandırımında 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin ortalamalar “1= kesinlikle önemsiz, 2= önemsiz, 3= kısmen 
önemli, 4= önemli, 5= kesinlikle önemli” ölçeğinden hareket edilerek elde edilmiştir. 

Tablo 9 incelendiğinde  “Kurumsal müşterilerin bilançolarının yeterince şeffaf olmaması”  
ifadesi 14,78 ile en yüksek ortalama sıra istatistiği oranına sahip olmakta ve dolayısıyla 
bankaların en fazla önem verdikleri sorunların başında geldiği görülmektedir. Bölgenin az 
gelişmiş ekonomisinin yanı sıra mevcut ekonominin de çoğunun kayıt dışı olması böyle bir 
sonucun çıkmasını muhtemel kılabilmektedir. 14,58 ortalama sıra istatistiği ile “Kredi 
teminatı olarak alınacak gayrimenkul ipoteklerinde yaşanan sorunlar” konusu önem 
sıralaması bakımından ikinci sırada yer almaktadır. Gayrimenkul ipoteklerindeki sorunlar ise, 
bölgedeki halkın konut yapımı sırasında belediyeden ruhsat almaması ve sonuç olarak da 
ruhsatsız olan evlerin teminat olarak gösterilememesi durumunu ortaya çıkarmaktadır. 
Üçüncü sırayı takiben 13,97 ortalama sıra istatistiği ile “Kredi talep eden kişinin veya 
önerilen kefillerden herhangi birinin çek yasaklı olması” sorunu gelmektedir. Kurumsal 
müşteri bilançolarının yeterince şeffaf olmaması ve kredi teminatı olarak alınacak 
gayrimenkul ipoteklerinde yaşanan olumsuzluklar, bölgedeki az gelişmiş ekonomiye paralel 
olarak bankaların kredi kullandırma hacimlerini azaltmış buna bağlı olarak ekonominin yavaş 
ilerlemesi ile müşterilerin çek yasaklı olmaları durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu da yine 
bankaların müşterilere kredi verme aşamasında bir sorun olarak ortaya çıkabilmektedir. 
Teminat yetersizliği konusunda ise, kredi çekmek isteyen müşterinin ihtiyacının fazla 
olmasına rağmen teminat gösterebilecek mülkiyetinin değerinin az olması teminat yetersizliği 
sorununu gözler önüne sermektedir.  

“Damga vergisi tahsilatı” sorununa verilen önem düzeyi 4,61 ortalama sıra değeri ile bankalar 
tarafından en az önem verilen sorun olarak ilk sıradadır. 7,17 ortalama sıra istatistiği ile 
“Mevduat munzam karşılık ve disponibilite oranının yüksekliği” ikinci sırada yer alırken, 
7,42 ortalama sıra değeri ile “Devletin ipotekli malın satışında alacaklı sıfatıyla bankanın 
önüne geçmesi” en az önem verilen sorunlar içerisinde üçüncü sırayı almıştır. 7,94 ortalama 
sıra değeri ile “Yargısal sürecin genelde borçlu lehine çalışması” sorunu dördüncü sırada, 
“Onaylı ipotek belgesinin hemen tapudan alınamaması” ise 8,28 ortalama sıra değeri ile en az 
önem verilen sorunlar içerisinde 5. sırada yer almaktadır. 

Bu bağlamda, Şırnak’ta faaliyet gösteren bankaların en önemli sorunları, kurumsal 
müşterilerin mali raporlarının gerektiği kadar şeffaf olmaması durumu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Az gelişmiş bölgede yer alan ilde kayıt dışı ekonominin olması, işletmelerin 
mevcut mali bilgilerini tam olarak açıklamak istememesi böyle bir durumu ortaya 
çıkarabilmektedir. Aynı zamanda mevcut mali bilgilerini daha olumlu gösterip daha fazla 



9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS 
ULUSLAR ARASI 9. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLERİ 

Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / 23-25 Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek 
 

 3506

kredi miktarından yararlanmayı isteme durumu da böyle bir durumun ortaya çıkmasına neden 
olabilmektedir. Bunlara ilaveten, alınacak gayrimenkul ipoteklerinde sorunların olması da 
bankaların kredilendirme sorunlarının başında gelmektedir. Söz konusu bölgede konut ve 
binaların ruhsatsız yapılması kredi teminatı olarak gösterilmelerine engel teşkil 
edebilmektedir. Yine az gelişmiş bölgede yer alan bölgenin düşük gelir seviyesine sahip 
olması kredi veren bankalar için sorun teşkil etmektedir 

Sonuç itibariyle, söz konusu bölgede sorunlar birbirini destekler hale gelmiştir. Az gelişmiş 
bölgedeki gelir seviyesi düşüklüğü ödeme güçlüğü yaratmakta bu da bankalar için sorun teşkil 
etmektedir. Bireylerin ya da kurumların teminat gösterememesi bankalarla çalışmayı 
engellemekte, yatırım fırsatlarının kullanımını azaltmakta ve buna bağlı olarak da pasif bir 
ekonomiye neden olabilmektedir. Pasif bir ekonomi de az gelişmiş ekonomi anlamına 
gelmekte ve tekrardan ödeme güçlüğü yaratmakta ve bankalar için sorun teşkil etmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada, Şırnak ilinde faaliyet gösteren bankaların kredi kullandırırken karşılaştığı 
sorunlar ve bankalar tarafından kredi kullandırımı sırasında müşterilerde hangi özelliklerin 
arandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 18 adet banka üzerinde yapılan çalışmada anket 
yöntemi uygulanmıştır ve ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir: 

Söz konusu bölgede faaliyet gösteren bankaların tümümün aktif bir kredi politikasına ve bir 
kredi komitesine sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, genellikle bankaların kredi 
vermeye meyilli oldukları ve oluşabilecek risklere karşı korunmak istedikleri göze 
çarpmaktadır. Ayrıca bankaların büyük çoğunluğu müşterilerden talep edilen bilgi ve 
belgelerin tedarik edilebildiğini belirtmiştir. 

Cizre ve çevresindeki bankaların kredi talebi düzeyine bakıldığında, genellikle bankalar kredi 
talebinin çok yoğun, yoğun ve yeterli olduğunu söylemişlerdir.  Ancak 3 banka kredi talebi 
düzeyini yetersiz gördüğünü belirtmiştir. Bu da ekonominin daha aktif olduğu ilçe ve 
merkezlerde kredi talebi düzeyi çok yoğun, yoğun ve yeterli iken diğer ilçelerde kredi talebi 
düzeyinin yetersiz olabileceğinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kredi taleplerinin karşılanma durumuna bakıldığında, bankaların büyük bir çoğunluğunun 
gelen kredi taleplerini karşıladığı görülmektedir. Ancak bu durumdan kasıt, yerine getirilmesi 
gereken tüm yükümlülüklerden sonraki karar verme sürecidir. Bu bağlamda, söz konusu 
bankalar istediği şartları taşıyan müşterilere kredi verme konusunda pozitif cevaplar 
vermektedir.  

İlde talep edilen kredilerin bireysel ve kurumsal dağılımına bakıldığında ise, daha çok 
bireysel kredilerin kullanıldığı görülmektedir. İldeki kamu kesiminin kredi kullanan 
müşteriler arasında risksiz görülmesi ve kurumsal müşterilerin şeffaf bilanço ve teminat 
sorunlarının olması böyle bir sonucun çıkmasını muhtemel kılmaktadır. 

Bölgedeki bankaların kredi kullandırımında öncelikli olarak ele aldığı hususlara bakıldığında; 
teminatın yeterliliği, risk merkezinden sağlanan risk bilgileri ve borç ödeme olanakları ve 
istikrardır. Bu bağlamda bankalar kredi kullandıracağı müşteride vereceği kredi miktarı 
talebindeki teminata çok önem vermektedir. Bölgedeki siyasi ve politik istikrarsızlık böyle bir 
sonucun çıkmasını muhtemel kılabilmektedir. Geliri belirsiz ve düşük olan halkın 
oluşabilecek geri ödememe risklerine karşı teminat göstermesi zorunluluk olarak 
görülmektedir. Aynı zamanda müşterinin bankalarla olan geçmiş faaliyet bilgileri de bölgede 
faaliyet gösteren bankalar için oldukça önem arz etmektedir. Kişilerin geçmişteki olumlu ve 
olumsuz durumlarına göre bankalar kredi verip vermeyeceklerine karar vermektedir. 
Müşterinin çekeceği krediyi ödeyebilme durumu ve gelirinin istikrarı doğrultusunda 
müşterinin konumu da bankalar için oldukça önemlidir. Ancak söz konusu bankalarda 
müşterinin kredi başvurusu yaptığı bankanın portföyünde yer alıp almadığı hiçbir sorun teşkil 
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etmemektedir. Mevcut müşterileri kendilerine çekmek isteyen bankaların böyle bir durumu 
dikkate almamaları da gayet normal gözükmektedir. 

Şırnak ilinde faaliyet gösteren bankaların kredi kullandırımı sırasında karşılaştıkları sorunlara 
bakıldığında ise, kredi kullanmak isteyen işletmelerin bilançoların yeterince şeffaf olmaması 
ve alınacak gayrimenkul ipoteklerinde yaşanan olumsuzluklar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bölgenin az gelişmiş olması ve ayrıca kayıt dışı ekonomin olması böyle bir sonucun 
çıkmasını destekleyebilmektedir. Söz konusu bölgedeki işletmelerin yeterince ekonomik 
faaliyet göstermemesi ve sonuç olarak da zayıf mali raporların ortaya çıkması da bir neden 
olarak gösterilebilmektedir. Bu bağlamda, mali raporların öngördüğünden daha fazla kredi 
miktarı almak isteyen işletme sahipleri işletme bilançolarını şişirme yoluna 
gidebilmektedirler. Bu sorunun ancak daha sık denetimlerle aşılması gerekmektedir. 
Gayrimenkul ipoteklerindeki olumsuzluklar ise, bölgedeki ruhsat sorunundan 
kaynaklanmaktadır. Belediyenin konut yapımında ruhsat zorunluluğu koşmaması, yapımı 
biten gayrimenkullerin teminat olarak gösterilememesi sorununu yaratmaktadır. Bu bağlamda, 
ipotek sorunu binaların ancak ruhsatlandırılması ile ve şehir planlaması yoluyla 
çözümlenebilecektir.  

Sonuç olarak; bölgedeki sorunlar birbirleri ile iç içe geçmiş durumdadır. Kayıt dışı 
ekonominin olması bilançoların şeffaf olmamasına neden olmakta ve bu da bankadan kredi 
çekmede sorun teşkil etmektedir. Bankadan istediği miktarda ve zamanda kredi çekemeyen 
işletme sahibi, yatırım fırsatlarını kaçırmaktadır. Kaçırılan yatırım fırsatları nedeniyle 
gelişemeyen, yerinde sayan bir yerel ekonomi meydana gelebilmektedir. Ayrıca geliri düşük 
ve belirsiz olan bireysel müşteriye tam olarak güvenemeyen bankalar kredi politikalarında 
daha dikkatli davranmaya çalışmaktadırlar. Buna ilaveten binaların ruhsatsız olması kredi 
verme konusunda bankalar için ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Gelişemeyen, yatırım 
fırsatlarını kullanamayan bir bölge için borç ödeme durumu ve istikrar da olumsuz yönde 
etkilenen bir noktadır. Dolayısıyla sorunların kaynağına inilmeli, ilde faaliyet gösteren 
işletmeler ve ruhsatsız ev yapımına izin veren belediyeler daha sık denetimlerlerden 
geçirilmelidir.  
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