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ÖZET 

 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBĐ) günümüz ekonomisinin 

vazgeçilemez unsurlarındandır. Türk ve dünya ekonomisine yön veren küçük ve orta 

büyüklükteki işletmeler ne yazık ki birçok sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.  En 

önemli sorunlarından biri de finansman sorunudur. Küçük ve orta ölçekli işletmeler 

finansman sorunu bankalar yardımı ile çözebilmektedirler. Bu çalışmamızda bankaların 

küçük ve orta ölçekli işlemelerle kredi ilişkilerinin ve muhasebe düzeninin nasıl olması 

gerektiği açıklanmıştır. Bankaların verdikleri kredilerin sorunlu hale gelmemesi için 

krediyi kullandırmadan önce ve sonra nasıl davranmaları gerektiği, kredinin takibini 

nasıl yapılması gerektiğini ve eğer her şeye karşın yinede kredi sorunlu hale gelirse 

nasıl bir yol izlemeleri gerektiği aşamalar şeklinde incelenmiştir. 



 iii

 

 

GENERAL KNOWLEDGE 

 

 

Name and Surname   :Duygu ALEMDAR 

Field     :Management 

Programme    :Accounting and Financial 

Supervisor    : Prof. Dr. Ayten ERSOY 

Degre Awarded and Date  : Master – July 2010 

Keywords  :Small and Medium-Sized Enterprises, 

Credit, Bank 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Small and medium-sized enterprises, today's economy are the essential 

elements. Turkey leads the world economy and small and medium-sized businesses, 

unfortunately, are confronted with many problems. One of the most important issue is 

the funding issue. Financing small and medium-sized businesses can solve the problem 

with the help of banks. In this study of bank loans to small and medium-scale 

processing of relations and how the accounting system should be explained. Banks' 

lending to the problem becomes not a loan for use before and then how to act properly, 

credit monitoring how to do that and if anything, but still credit problem becomes how 

the road should follow the steps in the form examined. 
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0.GĐRĐŞ 

Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmeler (KOBĐ) ülke ekonomisini etkileyen ve 

ekonomiye yön veren önemli birer faktörlerdir. Faaliyet alanları ne olursa olsun 

ülkemizdeki tüm KOBĐ’lerin yaşadığı önemli sıkıntılarından biri de finansman 

sıkıntısıdır. Finansman sorununun birincil çözüm adresi bankacılık sektörüdür. 

Bankaların temel işlevi ekonomideki atıl fonların gereksinim sahiplerine en verimli 

şekilde aktarılmasıdır. Bu çalışma, bu noktadan yola çıkarak hazırlanmıştır.  

Çalışmanın amacı; bankaların KOBĐ’lerle olan kredi ilişkilerinde uygulanan 

bankacılık kriterlerinin neler olduğu, kredinin kullandırıldıktan sonra takibinin nasıl 

yapılması gerektiği, kredinin problemli kredi olmaması için alınması gereken önlemler 

ve kredinin problemli hale gelmesi durumunda banka tarafından izlenilmesi doğru olan 

takip yollarının neler olduğunun açıklanmasıdır.  

Bu çalışmada; teorik bilgilerin açıklanmasında kütüphane araştırması 

yönteminden, bankaların KOBĐ’lerle olan kredi ilişkilerinin anlatıldığı bölümlerde 

ağırlıklı olarak gözlem tekniğinden yararlanılmıştır. Ülkemizde KOBĐ’lere kredi veren 

bankaların kredi iş akışları incelenmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde, bankacılık sektörü hakkında gelen bilgiler verilerek 

bankalar sınıflandırılmıştır. Đkinci bölümde, işletme kavramı, işletmelerin özellikleri 

açıklanmış ve işletmeler sınıflandırılarak KOBĐ’ler hakkında bilgilere yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde, KOBĐ’lerin kredilendirilmesine ilişkin aşamalar açıklanmıştır. Bir 

kredinin kullandırılmasından başlayarak geri ödenmesine kadar geçen süre içerisinde 

bankaların uyguladıkları kredi izleme yöntemleri hakkında bilgiler verilmiş, çalışmanın 

dördüncü bölümünde ise KOBĐ’lerin kredilendirilmesine ilişkin muhasebe işlemlerine 

yer verilmiştir. 
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1. BANKACILIK HAKKINDA GENEL B ĐLGĐLER 

 

1.1. BANKANIN TANIMI VE ÖNEM Đ 

Bankanın genel bir tanımı olmamakla birlikte, “Banka” kavramı, masa 

anlamına gelen Đtalyanca “Banco” kelimesinden gelmektedir. Banka kavramının tanımı, 

uzun süre geçerliliğini sürdürememiştir. Çünkü bankaların zaman içinde faaliyet 

alanları değişmiş, sunmuş oldukları hizmet çeşitlenmiştir. Ekonomik ve teknik 

alanlardaki gelişmelerden dolayı farklı banka tanımları yapılmıştır. 1  

Genelde yapılan banka tanımları bankacılıkta önemli yere sahip olan ticaret 

bankacılığını ifade etmektedir. Banka denilince ilk akla gelen ticaret bankacılığıdır. 

Diğer bankalar ticaret bankacılığından esinlenerek gelişmiştir. Ticaret bankacılığı; geniş 

kitlelerden mevduat ve diğer isimler altında geri ödenmesi gereken fonları kabul eden 

ve kendi hesabına kredi veren, ekonomide kayıtsal para yaratan mali kurumlar veya 

girişimler olarak ifade edilir.2  

En geniş anlamıyla bankalar “ekonominin çeşitli kesimlerinden topladığı 

kullanılabilir atıl fonların, teşebbüs alanına aktarılmasını sağlayan ve ekonomik hayatın 

sürdürülmesi için vazgeçilmez nitelikteki hizmetleri üreten kuruluşlardır.” şeklinde 

tanımlama yapılabilir.3 

Bankalar, dinamik yapıda para ve kredi ticareti yapan, çeşitli mali ve sosyal 

hizmetleri yerine getiren kuruluşlardır. Bankalar kendi özkaynaklarının yanında, 

mevduat kabulü ile yatırılan yabancı kaynakları da kullanarak müşterilerin kredi 

taleplerini de karşılamaktadır.4 

 

                                                 
1 Ümmühan Aslan, Banka Birleşmeleri Birleşme Đşleminin Muhasebeleştirilmesi ve Bir Uygulama, 
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları, 2004, s.4. 
2 Öztin Akgüç, 100 Soruda Türkiye’de Bankacılık,3. Baskı, Đstanbul: Gerçek Yayınevi, 1992,s.5. 
3 M. Serdar Atay, Banka Muhasebesi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi ĐĐBF Yayınları, ,2003, s. 1 
4 Osman Altuğ, Banka Đşlemleri Muhasebesi, Đstanbul: Türkmen Kitabevi, , 2000, s.1. 
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5411 sayılı Bankalar Kanunu’na göre; 

 Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 

bankalarını, 

Mevduat bankası: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul 

etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt 

dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, 

Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon 

toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt 

dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, 

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu 

kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel 

kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu 

bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini, ifade etmektedir.5 

Bankalar milli ekonomi ve toplumsal yaşantı bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Bankalar müşterilerin belirli bir süre kullanılmayan paralarını toplayarak 

oluşturdukları büyük fonları ekonomide fon ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara kredi 

şeklinde aktarırlar. Bu şekilde para hareketi sağlayarak ekonomiyi canlandırırlar.6 

Bankalar para ve sermaye piyasasının en önemli kurumları arasındadır. 

Bankalar tasarrufları değerlendiren ve ekonomide temel işlevleri olan kurumlar 

oldukları için özel kanunlarla kurulur ve yönetilirler.7 

                                                 
5 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Resmi 
Gazete 01 Kasım 2005 Salı - Sayı: 25983  
6 M. Serdar Atay, a.g.e. s.2 
7Hasan Kaval, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uygulama Örnekleri Đle Muhasebe 
Denetimi, 2. Baskı, Ankara: Gazı kitabevi,  2005,s.34. 
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1.2. BANKACILI ĞIN DÜNYADAK Đ VE TÜRK ĐYE’DEK Đ GELĐŞĐMĐ 

1.2.1. Bankacılığın Dünya’daki Gelişimi 

Yedinci yüzyılda Lidyalılar tarafından para icat edildikten sonra her memleket 

ayrı bir nakit ölçüsü kabul ettiğinden ülkelerarası para mübadelesini sağlamak ve 

yabancı parayı ülkenin parası ile değiştirmek ya da ihtiyacı olanlara yabancı para 

sağlamak yeni bir iş konusu olarak belirmiştir. Eski Roma’da bu işleri gören kimseler 

büyük şehir ve kasabalarda meydanlarda, pazaryerlerinde bir masa veya sıranın önünde 

oturur, para değiştirme işiyle uğraşırlardı. Bu nedenle banka kelimesinin temelinin sıra 

anlamına gelen “Banco” olduğu iddia edilmektedir. 8 

Dokuzuncu yüzyılda Đtalya’da bankacılık ile uğraşan ve banker adını taşıyan 

bir sınıf meydana gelmiştir. Bankerlerin diğerlerinden temel farkı, kendilerine saklamak 

için verilen paralara faiz vermeleri ve bu paraları daha yüksek faizle işletmeleridir. 

Bankalar özellikle on ikinci yüzyılda Cenova şehrinde önemli faaliyet göstermişlerdir. 

Daha sonra Cenova bankerleri bir araya gelerek Cenova’da ilk bankayı kurmuşlardır. 

Đtalyanlar, Akdeniz’in diğer şehirlerinde de bankalar kurmaya başlamışlardır. 

Đtalyanlardan sonra 1609’da Hollanda’da, 1619’da Hamburg’ta, 1694’te Londra’da 

modern bankacılığın öncüleri sayılan bankalar kurulmuştur. On sekizinci yüzyılda 

Avrupa’nın diğer şehirlerinde bankaların kurulmasına devam edilmiştir. Daha sonra 

aynı şehirde çalışmakta olan bankalar, işbirliği yapmak ve faaliyetlerini kolaylaştırmak 

için aralarında takas odaları kurmuşlardır.9 

On dokuzuncu yüzyıldan sonra kurulan bütün bankalar “Sermaye Şirketi” 

şeklinde kurulmuşlardır. Sermaye şirketlerinin içinde en büyük yer “Anonim Şirket” 

şeklinde kurulan bankalardır. Bankacılık tarihinde 19.yy.ın en belirgin özelliği, 

bankaların “Anonim şirket olarak kurulma ve örgütlenme” şeklinin ilk kez bu yüzyılda 

uygulanmış olmasıdır. Böylece eski çağların dar olanaklarına sahip, küçük sermayeli ve 

dağınık bankalar yerine, hemen hemen bütün ülkelerde, geniş sermaye ve büyük 

finansal olanaklara sahip, çok şubeli “Dev Bankalar” doğmuştur. Madeni para yerine 

                                                 
8 M. Serdar Atay, a.g.e, s.5 
9 Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya, Ayten Ersoy, Banka Đşlemleri ve Muhasebesi, Đstanbul: Evrim 
yayınevi, 1995, s.14 
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kağıt paranın kullanılmaya başlanması, devletin karşılıksız olarak çıkarttıkları paraların 

kıymetinin korunması için merkez bankalarının kurulması ve bankalara banknot ihracı 

yetkisinin sağlanmasını gerçekleştirmiştir.10 

1.2.2. Bankacılığın Türkiye’deki Geli şimi 

Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde bankacılık tarihi geriye uzanmasına rağmen, 

Türkiye’de ancak bir yüzyılı bulmaktadır. Bunun nedeni, tüccar zihniyetine sahip 

olunmaması, Türk ticaretinin yabancıların elinde olmasıdır. Đlk bankaların kurucusu 

olan Venedikliler ve Cenevizliler, Türkiye’de de Akdeniz kıyıları ve Adalardaki önemli 

limanları ve hatta Karadeniz’deki bazı iskeleleri ellerine geçirerek, deniz ticaretini 

dolayısıyla dış ticareti yönetimleri altına almışlardır. 11 

Türkiye’de on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar kredi işlemleri sarraf ve 

bankalar tarafında ilkel bir şekilde yapılmaktaydı. Ülkemizde ilk mali kuruluş 1842’de 

faaliyete geçen “Anadolu Rumeli Kumpanyaları”dır. 1845’de faaliyete geçen bazı 

galata bankerlerine mali alanda imtiyazlar verilmiştir. Galata sarrafları daha sonra 

birleşerek “Dersaadet Bankası” adı ile bir kuruluş meydana getirmişlerdir. 1856’da 

devletin ekonomi alanında yapmayı düşündüğü reformlarda bankacılığa önem verilmiş 

ve Đngiliz sermayesi ile merkezi Londra’da olmak üzere “Osmanlı Bankası” 

kurulmuştur. 1863 yılına kadar tevdiat ve ticaret bankası olarak çalışan Osmanlı bankası 

1863 yılında Fransızların katılmasıyla sermayesini arttırmış ve “Bank-ı Osmanî-i 

Şahane” adını almıştır. Devlet bu bankaya banknot ihracı yetkisini de vermiştir.12 

Diğer yandan yerli sermayeli banka kurma girişimleri de başlamıştır. Đlk olarak 

1888’de 10 milyon lira sermaye ile Ziraat Bankası kurulmuştur. Bankanın ana sermaye 

kaynakları 1886 yılına kadarki menafi sandıklarından aktarılan nakit mevcut, bu 

sandıklara ait alacaklar, aşar vergisinden alınacak %1’lik pay ve yıllık karın üçte biridir. 

Bankanın asıl amacı tarım kesimine ucuz kredi (%6 faizle) temin etmektir.13  

                                                 
10 M. Serdar Atay, a.g.e. s.3 
11 Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya, Ayten Ersoy, a.g.e,s.14 
12 M. Serdar Atay, a.g.e. s.3 
13 Alper Yılmaz, Türkiye’de Finansal Piyasalarda Liberalizasyon Sürecinde Bankacılık Sektörünün 
Gelişimi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: 2005, s. 74 
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XX. yüzyılın ilk senelerinde “Đstanbul Bankası” adı ile yerli bir banka faaliyete 

geçmiştir. 1908 devriminden sonra ekonomi alanının geliştirilmesine çalışılmış ve 

1909’da “Türkiye Milli bankası” , 1910’da “Türk Ticaret Sanayi Bankası”, 1913’de 

“Türk Ticaret Bankası” kurulmuştur.14 

Ulusal bankacılığımızın temelleri ikinci meşrutiyet devrinde atılmıştır. Ancak 

bu dönemde ülkenin siyasal ve sosyal durumu ekonomik faaliyetlerin gelişmesine 

imkan vermemiş bankacılık alanında çalışmalar dağınık çalışmalardan ileriye 

gidememiştir. Birinci dünya savaşına rastlayan tarihlerde Adapazarı, Aydın, Manisa, 

Eskişehir ve Konya’da yerli bankalar kurulmaya başlanmıştır. 1917’de Đstanbul’da dört 

milyon lira sermaye ile “Đtibarı Milli Bankası” kurulmuştur. Bu bankaların kurulması ile 

milli bankacılıkta önemli bir adım atılmıştır. 1918 ile 1923 yılları arasına rastlayan 

Kurtuluş Savaşı ülkemizde bankacılık alanında bir durgunluk meydana getirmiştir. Milli 

mücadelenin zaferle sonuçlanması ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulması üzerine 

Atatürk’ün şahsen katılımı ile 1924’te “Türkiye Đş Bankası” kurulmuştur.15 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 30 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı 

Kanunla kurulmuştur.16  

Ülke ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak bankacılığın gelişmesi devam 

etmiş, 1944’de “Yapı Kredi Bankası” kurulmuş ve bu adımdan sonra Türk Anonim 

Şirketi halinde yeni özel sektör bankaları meydana gelmiştir. Ulusal bankacılığın 

geliştirilmesi, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvenlik altına alınması, halkın kredi 

kurumlarına karşı güveninin arttırılması, tasarrufların ülkenin ekonomik kalkınmasına 

yöneltilmesi amacı ile 1933 yılında 2243 sayılı Mevduatı Koruma Kanunu, 1936 yılında 

2276 sayılı Ödünç Para Verme kanunu, daha sonra mevduatla birlikte diğer işlemlerin 

tümünü kapsayan 2999 sayılı Bankalar Kanunu çıkarılmıştır. Đkinci Dünya savaşından 

sonra gelişen şartların gereklerini daha iyi yerine getirmek üzere 1958 yılında 7129 

sayılı Bankalar Kanunu yürürlüğe girmiştir.17 

                                                 
14 Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya, Ayten Ersoy, a.g.e,s.15 
15 M. Serdar Atay, a.g.e. s.4 
16 Avni Zarakolu, Bankalar Đçin Para ve Kredi Bilgisi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 9. 
Basım, Ankara : Afaroğlu Matbaası,  1989, s. 70 
17 M. Serdar Atay, a.g.e. s.5 
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7129 sayılı Bankalar Kanununun bazı maddeleri 1979 yılında ve 1938 yılında 

değiştirilmi ştir. Daha sonra, 25.04.1985 tarihinde 3182 numaralı Bankalar Kanunu 

kabul edilmiştir. 2001 yılında çıkartılan 4672 sayılı kanun ile değişik 4389 Sayılı 

Bankalar Kanunu ve 2005 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu günümüzde hükmünü 

sürdürmekte ve bankacılık sektöründeki faaliyetlerin bu kanun çerçevesinde 

düzenlenmesi sağlanmaktadır.18 

 

1.3. BANKALARIN SINIFLANDIRILMASI 

Bankalar çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Her bir banka türünün 

çeşitli rolleri ve fonksiyonları vardır. Bazı bankalar, birden fazla grubun içinde yer 

alabilir.19 

Bu bölümde banka türleri hakkında genel bilgilere yer verilerek banka türleri 

kısaca açıklanmıştır.  

1.3.1. Sermaye Yapılarına Göre Bankalar 

Sermaye yapılarına göre bankalar; Kamu bankaları, Özel sektör bankaları ve 

Karma sermayeli bankalar olmak üzere üçe ayrılır. 

1.3.1.1. Kamu Bankaları 

Bu gruba giren bankaların sermayelerinin tamamı hazineye veya diğer kamu 

tüzel kişiliklerine aittir. Bu bankaların yönetim ve denetimleri kamu iktisadi 

teşebbüslerinde olduğu gibidir.20 

1.3.1.2. Özel Bankalar 

Sermaye paylarındaki çoğunluğun, doğrudan ya da dolaylı olarak özel 

girişimcilere ait olan bankalardır.21  

                                                 
18 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr  (12.04.2009) 
19 Economy watch, Types of Banks, www.economywatch.com. (Erişim Tarihi: 06.04.2010) 
20 M. Serdar Atay, a.g.e. s.6 
21 Ümmühan Aslan, a.g.e. s.7. 
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1.3.1.3. Karma Sermayeli Bankalar 

Sermayeleri belirli ölçütler içinde devlet ve özel teşebbüs (veya kişiler) 

tarafından karşılanmış olan bankalardır.22 

1.3.2. Sermaye Sahiplerine Göre Bankalar 

Sermaye sahiplerine göre bankaları, milli bankalar ve yabancı bankalar olarak 

ayırabiliriz. 

1.3.2.1. Milli Bankalar 

Ülkemiz kanunlarına göre kurulan, sermayesinin çoğunluğu Türklere ait olan 

ve sermayesi Türk Lirası olarak konulan bankalardır.23 

1.3.2.2. Yabancı Bankalar 

Sermayesinin çoğunluğu yabancılara ait olan, yönetim ve denetimi yabancılar 

tarafından yapılan bankalardır.24 

1.3.3. Faaliyet Alanlarına Göre Bankalar 

Faaliyet alanlarına göre bankalar, Ticaret bankaları, kalkınma bankaları, 

yatırım bankaları ve özel kanunlarla kurulmuş bankalar olarak bölümlere ayrılır. 

1.3.3.1. Ticaret Bankaları 

Halkın tasarruflarını mevduat olarak toplayan ve bunları müşterilere kısa vadeli 

kredi şeklinde kullandıran bankalardır. Bu bankalar tüm ticari faaliyete katılan bankaları 

ifade etmektedir. Asıl amacı kar elde etmek olan ticaret bankaları, yurt dışından fon 

sağlayarak ve yurt içinden yurt dışına fon göndererek, finansman ihtiyacını karşılamaya 

çalışan bankalardır.25  

                                                 
22 M. Serdar Atay, a.g.e. s.6. 
23 Osman Altuğ, a.g.e. , s.6. 
24 M. Serdar Atay, a.g.e. s.6. 
25 Mehmet Takan, Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, 1. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 
2001, s.57. 
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1.3.3.2. Kalkınma Bankaları 

Kalkınmada öncelikli yöre ve sektörlerin finansman ihtiyaçlarını gidermek 

amacıyla kurulan bankalardır.26  

1.3.3.3. Yatırım Bankaları 

Sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ekonomilerde, özellikle menkul değer 

ticareti yapan ve menkul değer çıkarmalarına aracılık yapan, işletmelerin orta ve uzun 

vadeli fon gereksinimlerini karşılayan finansal kurumlardır.  Bu tür bankalar yatırım 

kuruluşlarına yardımcı olurlar. Fon ihtiyacı olan işletmelere fon sunarlar.27 

1.3.3.4. Özel Kanunla Kurulmuş Bankalar 

Özel bir amacı gerçekleştirmek için bir yasa ile kurulan bankalardır. Örneğin, 

küçük esnafın fon sıkıntısını gidermek amacıyla kurulan Halk bankası özel bir yasa ile 

kurulmuştur. Aynı şekilde çiftçilere kredi sağlamak amacıyla kurulan Ziraat Bankası da 

özel bir yasa ile kurulmuş bir bankadır.28 

1.3.4. Uzmanlaşmış, Uzmanlaşmamış Bankalar 

Uzmanlaşmış bankalar bankacılık hizmetlerinin sadece bir kısmını yapan 

bankalardır. Bu tür bankalara örnek olarak yatırım ve kalkınma bankaları verilmektedir. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde bu tür bankalara çok rastlanmaktadır. Önceki yıllarda 

bankacılık alanında uzmanlaşmaya önem verilirken; günümüzde bankacılığın artan 

rekabet koşullarında yaşamlarını sürdürebilmek için uzmanlık alanları dışındaki 

bankacılık faaliyetlerini de yaptıkları gözlenmekte ve bankacılık hizmetlerinde 

uzmanlaşmak yerine, vade ve müşteri konusunda fazla ayrım yapmadan her türlü 

hizmeti sağlayan bir anlayış yaygınlaştığı gözlenmektedir. Bu durum da 

uzmanlaşmamış bankacılığın gelişmesine neden olmaktadır. 

 

                                                 
26 Ümmühan Aslan, a.g.e, s.7. 
27 www.typesofbanks.com ( Erişim Tarihi: 06.07.2010 ) 
28 Ümmühan Aslan, a.g.e. s.7. 
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1.3.5. Perakende ve Toptancı Bankacılık 

Perakendeci bankalar, geniş bir alana yayılmış küçük, orta ve büyük 

büyüklükteki işletmelerin yoğun kredi taleplerini karşılamak üzere kurulan bankalardır. 

Bu tür bankalar, şube bankacılığı veya mevduat bankacılığı olarak da 

adlandırılmaktadır.  

Toptancı bankacılık ise, az sayıda şubeye sahip olmaları nedeniyle 

çalışmalarını büyük ölçüde belli finansal merkezlerde sürdüren, büyük tutarlı kredi 

taleplerini karşılamak üzere başka işletmelerden ve uluslararası para ve sermaye 

piyasalarından fon sağlayan, müşteriyle yakından ilgilenen ve çok sayıda uzmanla 

çalışan derinliğine bankacılık olarak tanımlanmaktadır.29 

1.3.6. Holding Bankacılığı 

Holding bankacılığı; doğrudan ya da dolaylı olarak bir ya da daha fazla 

bankaya bir bankanın sahip olması veya kontrol etmesi olarak tanımlanabilir.30 

Başka işletmelere iştirak eden, onların hisse senetlerine yatırım yapan her 

işletme holding değildir. Örneğin, bankalar ve yatırım ortaklıkları, başa işletmelerin pay 

senetlerine yatırım yapsalar da holding şirket olarak nitelendirilemezler. Holding 

şirketlerin esas amacı diğer işletmelerin sermaye ve yönetimlerine katılarak onları 

kontrol altına almak, yönetimlerinde söz sahibi olmaktır.31 

Türkiye’ de özel bankaların neredeyse tamamı, holdinglerin bünyesinde 

kurulmaktadır. Holdinglerin banka sahibi olmayı istemelerinin temel nedenleri olarak; 

* Holdingdeki diğer işletmelerin daha ucuz ve kolay fon imkânlarına 

kavuşması, 

*  Đç borç faizlerine dayalı yüksek banka karları, 

*  Sermaye piyasasında etkin olma, 

                                                 
29 Ümmühan Aslan, a.g.e, s.8. 
30 Ümmühan Aslan, a.g.e. s.9. 
31 Türkben Pedük, Holding Bankacılığı,s.4, www.mmd.org.tr.(Erişim tarihi: 17.03.2010) 
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*  Kambiyo işlemleri, 

* Đhaleler ve vergi iadeleri için almak zorunda oldukları teminat mektuplarına 

ödenecek komisyon ödemelerinden kurtulmak, 

* Düşük vergi yükü nedeniyle holding bünyesindeki işletmelerden bankalara 

kar aktarımı, 

sayılabilir.  

Bankaların vergi yüklerinin sanayi sektöründeki işletmelere göre oldukça 

düşük olması nedeniyle, holdinglerin sanayi işletmelerinin karlarını artırmak yerine 

bankaların karını artırmak istemelerine neden olmaktadır. Bunun yolu ise, 

holdinglerdeki sanayi işletmelerinin holdingin bankasından kredi kullanarak finansman 

giderini arttırması ve karını düşürmesinden geçmektedir.32  

1.3.7. Kooperatif Bankacılığı 

Kooperatif bankacılığı sisteminin anlaşılabilmesi için öncelikle bu bankacılık 

türünün tanıtılması gerekmektedir. Yabancı ve yerli literatürlerde kooperatif 

bankacılığının tanımları aşağıdaki gibidir.33 

* Kooperatif bankacılığı, ekonomik olarak zayıf olanların birleşmelerinden ve 

dayanışmalarından doğan güçle ortak amaçlara ulaşmak, ekonomik ve sosyal güçlükleri 

yenebilmek veya varlıklarını ve birliklerini sürdürebilmek için oluşturdukları örgütlerin 

ya da üst örgütlerinin, ortaklarına ödünç vermek ve kimi zaman borçlandırma, kefalet, 

ödeme ve geri ödeme yol ve yöntemlerini bulmak suretiyle kooperatifler ve ortaklarının 

ödemelerinde kolaylıklar sağlayan yasal kurum olarak tanımlanabilir. 

* Kooperatif bankacılığının diğer tanımı ise 1976’da Fransız C. Helm 

tarafından yapılmıştır. Kooperatifler finansal sorunlarını çözebilmek amacıyla, 

ararlarında işbirliği ve güç birliğine yönelerek kendi finansal kurumlarını kurabilirler. 

Kooperatif bankaları; ortaklarına işletme sermayesi ve iskonto kredisi vermek, 

ekonomik gelişmelerine ilişkin bilgi verip, finansal konularda danışmanlık yapmak 
                                                 
32 Türkben Pedük, Holding Bankacılığı, s.7. www.mmd.org.tr.(Erişim tarihi: 17.03.2010) 
33 Đlhan Küçükkaplan, Kooperatif Bankacılığı ve Dünya Genelindeki Uygulamaları, Süleyman 
Demirel Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. C.8,S.3, Isparta: 2003, s.28. 
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dışında, mevduat toplamak, tahvil çıkarmak vb. normal bankacılık işlemlerini de yerine 

getirirler. 

* Kooperatif bankacılığı, kooperatif ve üst örgütlerine kredi veren; ancak, aynı 

zamanda kooperatif ve üst örgütleri tarafından kurulup işletilen ve onlar tarafından 

sahip olunan bankalardır. 

Ülkemizde kooperatiflerin en büyük sorunlarının başında sermaye yetersizliği 

ve bu yetersizliklerini giderebilecek bir organizasyonun yokluğu gelmektedir. Bu durum 

hemen her tip kooperatif için geçerli olmakla birlikte, esas görevi ortaklarına kredi 

vermek olan tarım kredi kooperatiflerimiz içinde geçerlidir. Bu sorunun çözümü elbette 

ki tarım ve tarım dışı sektörde kooperatifleri finanse edecek bir kooperatifler bankasının 

kurulması veya mevcut kredi kooperatiflerinin mevduat toplama görevine sahip olarak 

bir kooperatif bankacılığı şekline dönüştürülmesi ile mümkündür.34 

Yaygın olarak özel ve yatırım bankalarının iflas etmesiyle başlayan mevcut 

küresel mali kriz kooperatif bankacılık sisteminin değerlerinin önemini bir kere daha 

ortaya koymuştur. Kredi birliği şeklinde örgütlenen kooperatif bankacılığı üyelerinin 

ihtiyaçlarını öncelik sırasında başa koyarak birçok büyük küresel mali kurumun iflas 

etmesine yol açan aşırı risk alma durumlarından kaçınmış ve ihtiyatlı davranmışlardır. 

Müşteriler ve iş dünyası kredi darlığı yaşarken kooperatif bankaları daha da önemli bir 

yere gelmişlerdir. Dünya Kredi Birlikleri Konseyinin şemsiyesi altında mevcut 

ekonomik krize rağmen 96 ülkede 177 milyon insana hizmet vermeye devam eden 

49.000 kredi birliği bulunmaktadır. Dünyanın en büyük tarımsal bankası olma özelliğini 

koruyan Rabobank gibi kooperatif bankaları kooperatif bankacılık modelinin önemini 

ortaya koymaktadırlar.35 

 

 

                                                 
34 Murat Yercan, Kırsal Kesimin Finansmanında Tasarruf ve Kredi Kooperatifçili ği; Nedir, Nasıl 
Çalışır,  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Đzmir: s.6. 
35 www.turkiyemillikoop.org.tr (Erişim tarihi:05.04.2010) 
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2. ĐŞLETMELER HAKKINDA GENEL B ĐLGĐLER 

 

2.1. ĐŞLETMEN ĐN TANIMI VE ÖNEM Đ 

Đşletme kavramı, Türkçede, çalıştırmak anlamına gelen işletmek fiilinden ve bu 

da iş kökünden gelmektedir. Đş yararlı faaliyet anlamında kullanılır.36 

Günümüzde işletmeciliğin hem güncel bazda, hem de uygulama bazında 

önemini ve çekiciliğini artırması nedeniyle, işletme denilince çok çeşitli algılar 

çağrışmaktadır. Bunlar: 37 

* Sözgelimi fabrika, imalathane, ticarethane, otel, restoran denilince işletme 

akla geldiği gibi, çeşitli kamu kuruluşları, kamu iktisadi kuruluşları da işletme olarak 

anılabilmektedir. 

* En yalın anlamıyla işletme; her çeşit ekonomik fayda yaratma işlemlerinin 

yapıldığı yerlere denir. 

* Genel ve yalın bir tanım yapmak gerekirse; Mal ve hizmet üretmek veya 

pazarlamak için kurulan, amaçları ekonomik fayda edinmek olan kuruluşlara işletme 

denir. 

Đşletmenin geniş kapsamlı ve basit bir tanımını yapmak gerekirse; 

“Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üreten ekonomik birimdir.” 

şeklinde tanımlanabilir. Đşletme, fiziksel mal üretimi ile fayda yaratabileceği gibi, 

hizmet üretimi ile de insanların ihtiyacını karşılayabilir. Örneğin, bir mali müşavirlik 

bürosu, otel, restoran gibi işletmeler hizmet üretmektedirler. 

 Đşletmeler bir ülke ekonomisini oluşturan ve sayıları yüz binlerle, hatta 

milyonlarla ifade edilebilen küçük birimlerdir. Bunlar bir bakıma canlı organizmaları 

                                                 
36 Kemal Tosun, Đşletme Yönetimi, 1.cilt, 6.Baskı, Ankara: Savaş Yayınları, 1992, s.5. 
37 Ali Akdemir, Temel Đşletmecilik Bilgisi, Đstanbul: Türkmen Kitabevi, 2003, s. 3. 
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oluşturan hücreler gibi ekonominin hücreleridirler; ancak birbirlerinden oldukça ayrı 

tip, şekil ve büyüklüktedirler.38 

Đşletme ile teşebbüs kavramları genellikle eş anlamlı olarak kullanılır. Ancak 

bazı yazarlar bu ayrımı yaparak teşebbüsü daha geniş; işletmeyi ise daha dar anlamlı 

olarak alırlar. Teşebbüs bir veya daha fazla işletmeye sahip olan kuruluştur. Örneğin, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. birçok işletmesi olan bir teşebbüs iken Alpullu Şeker 

Fabrikaları ise bir işletmedir.39 

Buradan da anlayacağımız gibi her teşebbüs bir işletme iken, her işletme bir 

teşebbüs değildir. Teşebbüsler işletmelere göre daha kapsamlıdırlar. 

 

2.2. ĐŞLETMELER ĐN ÖZELL ĐKLER Đ 

Đşletmelerin yapısal özellikleri şunlardır40: 

1. Đşletme bir ekonomik kuruluştur. Đşletme Üretim faktörlerini (sermaye, 

doğal kaynaklar ve emek) bilinçli, yararlı ve uyumlu olarak bir araya getirerek ortaya 

mal veya hizmet ürünü ortaya koyan ekonomik kuruluşlardır. Sermaye fiziki değerleri, 

emek insan gücünün ve doğal kaynaklar toprak, orman, maden gibi yer altı ve yer üstü 

zenginlikleri ifade eder. 

2. Đşletme dinamik bir kuruluştur. Statik anlamda işletme denilince bir 

fabrika, bir ticarethane gibi işyeri ya da teknik bir ünite akla gelir. Dinamik anlamda 

işletme ise, üretim sürecinin gerçekleştirdiği, ortaya bir mal veya hizmetin çıkarıldığı 

yer olarak tanımlanabilir. 

3. Đşletme bağımsız bir kuruluştur. Bir diğer yaklaşım içinde işletme 

bağımsız, finansal ve yönetsel özerkliğe sahip kuruluş olarak tanımlanır. Ancak 

işletmeler çağın rekabetçi koşulları içinde varlıklarını sürdürebilmek için bazen diğer 

                                                 
38  Đsmet Mucuk, a.g.e. s.1 
39 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.5 
40 Zeyyat Sabuncu oğlu, Tuncer Tokol, Đşletme I-II , Uludağ Üniversitesi Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyeleri, Bursa:1997, s.8. 
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işletmelerle ekonomik, finansal ve yönetsel anlaşma ve birleşmelere gidebilir ve 

böylelikle bağımsızlıklarını zaman zaman geçici ya da sürekli olarak kaybedebilirler. 

4. Đşletme sosyal bir kuruluştur. Đşletmenin özelliklerinden biri de topluma 

dönük, toplum gereksinimlerini karşılayacak üretim eylemlerine girişmeleridir. 

5. Đşletme sosyo-teknik bir sistemdir. Đşletmeyi bir teknik ilişkiler sistemi 

olarak düşündüğümüzde bir araç, bir makine, bir teknik sistem hiçbir zaman işletme 

sayılmaz. Đşletmenin meydana gelebilmesi için, insan öğesi gereklidir. 

6. Đşletme açık bir sistemdir. Đşletmeler kendi içine dönük kapalı bir sistem 

değildir. Toplumla, tüketicilerle ve çeşitli kuruluş ve kişilerle sürekli ilişkiler içinde 

bulunan açık bir sistem işleyişini yansıtır. 

 

2.3. ĐŞLETMELER ĐN SINIFLANDIRILMASI 

2.3.1. Đşletmelerin Faaliyet Konuları Bakımından Sınıflandırılması 

a)  Üretim Sanayi Đşletmeleri 

Genellikle mal veya fiziksel ürün üreten tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinde 

faaliyetlerini sürdüren işletmelerdir. Örneğin, domates, patates, buğday, pamuk gibi 

tarımsal ürünleri üreten işletmeler; yol, köprü, baraj, konut yapımı işleriyle uğraşan 

inşaat işletmeleri; her türlü tekstil ürünleri, demir-çelik, çimento, gübre, makina, 

buzdolabı radyo, televizyon, sabun, deterjan, kâğıt, kalem gibi dayanıklı ve dayanıksız 

malları üreten işletmeler bu gruba girer.41 

b)  Ticaret Đşletmeleri 

Ticaret kanunumuz ticari işletmeyi temel kavram olarak düzenlemiştir. 

Kanunda ticari işletmenin unsurlarını ortaya koyan net bir tanım verilmemiştir. 

                                                 
41 http://www.ekodialog.com. (Erişim Tarihi: 07.07.2010) 
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Ticarethane, fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme olarak 

kabul edilmiştir.42 

Ticaret sicili tüzüğüne göre ticari işletmelerin genel unsurları; gelir sağlamanın 

amaç edinilmesi, devamlılık, esnaf faaliyetlerinin sınırlarının aşılması ve faaliyetin 

bağımsız olmasıdır.43 

c) Hizmet Đşletmeleri 

Doğrudan doğruya hizmet üretimi ve satışı ile uğraşan işletmelerdir. Ulaştırma, 

mali(finansal) kurumlar (banka, sigorta şirketleri v.b) turizm ve çeşitli diğer serbest 

meslekler (doktorluk, avukatlık, müşavirlik büroları) bu gruba girerler.44 

Hizmet işletmeleri, hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirirler 

ve kar amacıyla kurulup işletilirler. Ayrıca kar amacı gütmeden sosyal amaçların yerine 

getirilmesi için kurulan dernek ve vakıf gibi hizmet kuruluşları da vardır.45 

Ülkeler sanayileştikçe ve genişledikçe genelde üretici işletmelerin sayıları ve 

büyüklükleri artmakta ise de, sayıları en hızlı artan işletmeler hizmet işletmeleri 

olmaktadır. Bu ayrım, ülke ekonomisinin yapısını, ekonomik kalkınma düzeyini ve 

gelişme trendlerini gösterdiği gibi özellikle uluslararası karşılaştırmalar için yararlı 

olmaktadır.46 

2.3.2.  Sermaye Mülkiyeti Bakımından Đşletmelerin Sınıflandırılması 

Sermayesinin kime ait olduğu göz önünde tutularak işletmeler üç grupta 

toplanabilir.47 

1. Özel sektör işletmeleri, 

2. Kamu işletmeleri, 

                                                 
42 Ahmet Battal, Hukukun Temel Kavramları, 2. Baskı, Ankara: Gazi Kikabevi, 2003, s. 160. 
43 Ali Bozer, Celal Göle, Bankacılar Đçin Ticaret Hukuku Bilgisi,   17. Baskı, Ankara: Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, T. Đş Bankası Vakfı, 2004, s.5. 
44 Đsmet Mucuk, a.g.e. s 40. 
45 Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, a.g.e. s. 45. 
46 Đsmet Mucuk, a.g.e. s 40. 
47 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.42. 
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                           -     Sermayesinin tümü devletçe konulan işletmeler, 

- Kamu Đktisadi Teşebbüsleri, 

- Yerel yönetim Đşletmeleri, 

3. Yabancı sermayeli işletmeler. 

Özel sektör işletmeleri; sermayesinin tamamı veya büyük bir kısmı özel 

kişilere ait olan işletmelerdir. Bu tür işletmelerin genel amacı kar elde etmektir.48  

Kamu sektörü işletmeleri; sermayesi tamamen veya çoğunlukla kamunun olup 

bir kısmının sermayesi merkezi devlete, bir kısmınınki ise yerel yönetimlere aittir.49 Bu 

tür işletmelerin amaçları kar elde etmekten çok topluma hizmet sunmaktır. Đşletmelerin 

zararını, devlet ya da belediye karşılar.50 

Yerel yönetim işletmeleri; belediyelere, il özel idarelerine ve köylere bağlı 

olarak kurulan ve tüzel kişili ği bulunmayan işletmelerdir.  

Kamu iktisadi teşebbüsleri; sermayesinin tamamı ya da yarısından fazlası kamu 

kuruluşlarına ait olan, ekonomik alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren ve tüzel 

kişili ğe sahip olan kuruluşlara Kamu Đktisadi Teşebbüsler denilmektedir. 51 

Yabancı sermayeli işletmeler; bunlar dış ülkelerin müteşebbislerinin girdikleri 

ülkede özel veya kamu işletmeleriyle iş birliği yaparak kurdukları işletmelerdir.52 

                                                 
48 Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, a.g.e. s. 47. 
49 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.42. 
50 Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, a.g.e. s. 47. 
51 Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, a.g.e. s. 48. 
52 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.42. 
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2.3.1. Hukuki Şekilleri Bakımından Đşletmelerin Sınıflandırılması 

Türkiye’de işletmeler hukuki bakımdan aşağıdaki gibi sınıflandırılır.53 

1. Özel Đşletmeler 

- Tek kişi işletmeleri, 

- Şirketler, 

a) Adi şirketler, 

b) Ticaret şirketleri  

• Şahıs Şirketleri ( Kollektif Şirketler, Komandit Şirketler), 

• Sermaye Şirketleri ( Anonim Şirketler, Limited Şirketler, 

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler), 

- Kooperatifler, 

- Dernek ve Vakıfların Đşletmeleri, 

2. Kamu Đşletmeleri 

- Katma Bütçeli Đşletmeler, 

- Döner Sermayeli Đşletmeler, 

- Mahalli Đdareler. 

3. Yabancı Sermayeli Đşletmeler 

                                                 
53 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.56 
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    2.3.3.1. Özel işletmeler 

*  Tek ki şi Đşletmeleri; 

En basit, en eski ve en çok görülen işletme biçimidir. Đşletmenin tek bir sahibi 

vardır. Tek kişi işletmelerinde sermaye sahibi ve idarecisi aynı kişidir. Đdarenin 

sorumluluğu kişiseldir. Đşletmede meydana gelen bütün kar ve zarardan girişimci 

sorumludur.54 

Hukuki bakımdan tek kişi işletmelerin en tipik özelliği, işletmenin borçlarına 

karşı işletme sahibinin işletmeye koyduğu sermayenin dışında kendi öz varlıkları ile de 

sorumlu olmasıdır.55 

* Şirketler; 

Tek kişi işletmelerin aksine ortaklıklar şeklinde kurulan işletmelerdir. Bir 

işletmenin ortaklık olabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir: 

1. Ortaklığı kuran kişilerin sayısı birden fazla olmalıdır. 

2. Ulaşılmak istenen ortak bir amaç olmalıdır. 

3. Amaca ulaşmak için ortaklar arasında bir anlaşma yapılmalıdır. 

4. Belirlenen amaca ulaşmak için para, mal, emek ve sermaye harcanmalıdır. 

Şirket, birlikten güç doğar ilkesinin en önemli kanıtıdır. Şirketler, birçok 

sermayeyi bir araya getirip daha büyük faaliyetler yapmayı amaçlar.56  

Şirket türlerini ülkemiz kanunlarına göre, Borçlar Kanunu ile Sermaye Piyasası 

Kanunu (SPK)  ve Ticaret Kanunu hükümleri açısından aşağıdaki şekilde ayırabiliriz.  

a) Adi Şirketler: Adi şirketler Borçlar Kanunu’nun 520–541 maddelerinde 

düzenlenmiştir. Adi şirketin tüzel kişili ği yoktur. Adi şirket, iki veya daha fazla kişinin 

                                                 
54 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.56 
55 Zeyyat Sabuncuoğlu, a.g.e., Tuncer Tokol, s.53. 
56 Yurdakul Çaldağ, Şirketler Muhasebesi, 3.Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2003, s.3. 
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emek ve sermayelerini ortaklaşa bir amacın gerçekleştirilmesi için bir sözleşmeyle 

birleştirmeleridir. Şirket yönetimi tüm ortaklara aittir.57 

b) Ticaret Şirketleri: Ticaret şirketleri Ticaret Kanunumuzda düzenlenmiştir. 

Adi şirketten farklı, olarak, şirket sözleşmesi yazlı olmak ve bu kanunun bulunmasını 

istediği asgari unsurları taşımak zorundadır. Şirketin ayrı bir tüzel kişili ği olmalıdır.58 

Ticaret şirketleri ortakların hakları, sorumlulukları v.b. hususlar bakımından 

farklı iki ana gruba ayrılır: “şahıs şirketleri” ve “sermaye şirketleri”. Şahıs şirketlerinde, 

kuruluş ve faaliyet süresince ortakların kendi varlıklarının, yeteneklerinin ve 

kredilerinin büyük önemi vardır. Bunlar “kollektif şirketler” ve “komandit 

şirketlerdir”.59 

Kollektif şirket, ticari işletme işletmek amacıyla iki ve daha çok kişi tarafından 

kurulan ve ortakların şirket borçlarından ikinci derecede, sınırsız, müteselsil sorumlu 

oldukları ticaret şirketleridir. Komandit şirket ise, bir ticari işletmeyi işletmek amacıyla 

iki veya daha fazla kişi arasında kurulan, tüzel kişili ğe sahip ve ortaklarından en az 

birinin şirket borçlarından sınırsız sorumlu, en az birinin ise sermaye koyma borcu ile 

sınırlı sorumlu ortak olduğu ticaret şirketidir.60 

Sermaye şirketleri, borçlarından sadece kendi mal varlığı ile sınırlı sorumlu 

olan şirketlerdir. Bunlar ise kendi aralarında anonim, limited ve sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirket olmak üzere üçe ayrılır. Limited şirket, iki veya daha fazla 

(en çok 50) gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, esas 

sermayesi belirli, ortaklarının sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı bulunan 

şirketlerdir.61 

 

                                                 
57 Yurdakul Çaldağ, a.g.e., s.23. 
58 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.57. 
59 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.58. 
60 Ahmet Battal, a.g.e. s.186. 
61 Yurdakul Çaldağ, a.g.e., s.367. 
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Anonim şirket, en az beş gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan, esas 

sermayesi belli ve paylara bölünmüş, borçlarından sadece kendi mal varlığı ile sorumlu 

ticaret şirketleridir.62  

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kurulabilmesi için en az beş 

kişinin bir araya gelmesi ve içlerinden en az birinin komandite ortak olması gereklidir.63 

 * Kooperatifler; 

Kooperatifler şirket olarak değil, karşılıklı yardım ve dayanışma ve belirli 

ekonomik çıkarları sağlamayı amaçlayan tüzel kişili ği olan bir örgüt olarak tanımlanır. 

Böylece asıl amacı kar elde etmek olan işletmelerden ayrıt edilmiş olurlar.64 

Gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri ya da dernekler tarafından kurulan 

kooperatif işletmeler en az yedi ortağı gerektirir. Kooperatifler şirket değildir, tüzel 

kişili ği olan bir kuruluştur.65 Kooperatiflerde ortak sayısı sınırlı değildir. Yeni katılan 

veya ayrılan ortaklarla her an değişebilir.66 

* Dernek ve Vakıfların Đşletmeleri; 

Kural olarak dernekler işletme kurup işletemezler. Ama Medeni Kanunumuz, 

derneklerin iktisadi olmayan işletmeler kurabilmelerine imkân vermiştir. Ayrıca, aynı 

kanunda bir malın tesis(vakıf) kurmak amacıyla tahsis edileceği belirtildiği gibi, 

“Vakıflar Kanunu”nda, Medeni Kanun’a göre kurulan vakıflara ait malların 

işaretlenmesinin ayrıntılı esaslarını göstermektedir.67 

2.3.3.2 Kamu işletmeleri 

Sermayesinin tamamı veya büyük çoğunluğu kamuya ait olan iktisadi 

kuruluşlardır. Kamu işletmeleri, döner sermayeli işletmeler, katma bütçeli işletmeler ve 

yerel yönetim işletmeleri olmak üzere üçe ayrılır. 

                                                 
62 Ahmet Battal, a.g.e. s.186. 
63 Yurdakul Çaldağ, a.g.e., s.441. 
64 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.63. 
65 Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, a.g.e., s.62 
66 Ahmet Battal, a.g.e. s.190. 
67 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.64. 
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* Döner Sermayeli Đşletmeler; 

Bunlar, genel bütçeye bağlı dairelerin, Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerle 

kurdukları işletmeler olup, yine tüzel kişilikleri yoktur. Sağlık Bakanlığına bağlı 

hastaneler, Hazine müsteşarlığına bağlı Darphane Matbaası başlıca örnekleridir. Döner 

sermayeli işletmelerin sayıları fazla, fakat nispi önemleri katma bütçeli işletmelere göre 

azdır.68 

* Katma Bütçeli Đşletmeler; 

Katma bütçeli devlet dairelerine, Tekel, Devlet Üretme Çiftlikleri, Karayolları, 

Üniversiteler, örnek olarak verilebilir. Katma bütçeli dairelerin, kendilerine bağlı gelir 

getiren işletmeleri vardır. Tekele bağlı sigara ve içki fabrikaları gibi. Bu işletmelerin 

tüzel kişili ği yoktur.69 

* Yerel Yönetim (Mahalli Đdare) Đşletmeleri; 

Mahalli idareler, anlam olarak, il özel idarelerini, belediyeleri ve köyleri 

kapsamına alır. Başta belediyeler olmak üzere, bu devlet dairelerinin işletme 

kurabilmeleri kendi yetki kanunları ile düzenlenmiştir.70 

2.3.4. Đşletmelerin Büyüklükleri Bakımından Sınıflandırılması 

Đşletmeler büyülüklerine göre; “Büyük Đşletmeler” ve “Küçük ve Orta 

Büyüklükteki Đşletmeler” olarak iki şekilde sınıflandırılır. Küçüklüğün veya büküklüğün 

ölçütünün ne olacağı konusu tartışmalıdır. Bu ölçüt bazen sermaye büyüklüğü, bazen 

personel sayısı, bazen de makine sayısı olabilmektedir. Biz bu çalışmada büyük 

işletmeler hakkında kısaca bilgi verip, daha çok küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 

(KOBĐ) üzerinde duracağız. 

                                                 
68 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.67 
69 Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, a.g.e. s.48 
70 Đsmet Mucuk, a.g.e. s.67 
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2.3.4.1. Büyük Đşletmeler  

Ekonominin bel kemiğini büyük işletmeler oluşturur. Özellikle endüstri 

sektöründe teknolojik gelişmeler sonucu işletmenin yapısı, üretimi, sermayesi ve 

çalışanlarının sayısı hızla büyümekte olduğu bir gerçektir. Kaldı ki her işletmenin amacı 

büyümek olduğuna göre küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin zamanla büyük ölçekli 

olması doğaldır. 

2.3.4.1.1. Büyük Đşletmelerin Avantajları ve Dezavantajları 

*  Büyük Đşletmelerin Avantajları 

Genel olarak büyük işletmelerini avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz71; 

* Üretilen mal ve hizmetin nicelik ve niteliği artar. Teknolojik gelişmeler 

sonucu üretilen yeni makine ve araçların satın alınması için gerekli sermaye ancak 

büyük işletmeler tarafından karşılanabilir. 

* Büyük işletmelerde iş bölümü ve uzmanlaşma geniş ölçüde uygulanır. 

Rasyonel bir yönetim anlayışı benimsenir. Kararlar çoğu kez birden çok yönetici 

tarafından ve demokratik bir biçimde alındığından daha etkilidir. 

* Đşlerin ve üretilen malların standardizasyonu kolaylıkla sağlanır. 

Makineleşme yoğun olduğundan üretimde standardın sağlanması zor değildir. 

* Önemli bir özellik ya da üstünlük olarak büyük işletmelerin kredi sağlama 

olanaklarının genişliğinden söz edilebilir.  

* Büyük Đşletmelerin Dezavantajları  

Genel olarak büyük işletmelerini dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz72; 

* Üretim programlarının değiştirilmesi zor olur ve fazla zaman alır. 

                                                 
71 Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, a.g.e. s 22 
72 Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, a.g.e. s 41. 
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* En üst basamaklarda yer alan üst yöneticilerin işletmelerde olup bitenlerden 

bilgi sahibi olması güçleşir. 

* Üretim miktarı talebin üzerinde olursa elde satılmayan bir kısım mal 

kalabilir. 

*  Büyük işletmelerde çalışanlar arasında yakınlık ve işbirliği duyguları azalır. 

2.3.4.2. Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmeler (KOBĐ) 

2.3.4.2.1 KOBĐ’lerin Tanımı  

KOBĐ tanımı yapmak oldukça güç ve karmaşıktır. Birbiriyle kimi yerde uyuşan 

kimi yerde çelişen rakamlar, değişik kuruluşların, dernek ve odaların kullandıkları 

ölçütlerin farklılığı, tanımlamayı yapan kuruluşların benzer kurumlar olmasına rağmen 

bambaşka sonuçlara ulaşmasına ve tanımlamada bir standarda ya da net yanıta 

ulaşmalarına engel olmaktadır. 73 

Tanımlamada genel olarak 3 ölçüt öne çıkmaktadır: Söz konusu işletmenin 

çalıştırdığı personel ya da işçi sayısı, bilânço değerleri ve bağımsızlık ölçütleridir. 

Bağımsızlık ölçütünden kasıt, bir işletmenin sermayesi ve hissesinin %25 ten fazlasının 

bir büyük sermaye grubuna ait olmamasıdır, yani hisse payı içinde büyük sermayenin 

payı %25´ten az olan bütün işletmeler KOBĐ kategorisine girmiş sayılmaktadır. 

Ölçütlerdeki farklılık, değişik sektörlerde ve faaliyet alanlarında bile görülmektedir. 

Örneğin; bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin KOBĐ olması için 50 ya da 

daha az bilgisayar sahibi olması gibi bir eğilim söz konusudur. Burada görüldüğü gibi 

temel ölçüt, üretim aracının yani bilgisayar sayısının tanımda kullanılmış olması. Yine 

aynı şekilde, imalat sanayinde ise çalışan sayısı devreye girmekte fakat ölçütler aynı 

olmasına rağmen sonuç değişmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı imalat sektöründe 

KOBĐ olabilmenin üst sınırını 200 işçi olarak verirken, Hazine Müsteşarlığı ise bu sınırı 

250´ye çıkarmaktadır. Bu durum birçok uzman ve ekonomi yazarı tarafından ortak 

                                                 
73  www.kobifinans.com.tr “Kobilerin Tanımı”  (14 Mart 2010 ) 
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KOBĐ tanımı yaratmada büyük bir sorun olarak kabul edilmekte, hatta istihdamda üst 

sınırın 250 çalışan olmasını bile büyük bir yanlışlık olarak ifade etmekteler.74 

Ülkemiz mevzuatı ve uygulamalar değerlendirildiğinde, farklı kurumların 

KOBĐ tanıma ilişkin farklı kriterler kullandığı görülmektedir. Söz konusu tanımlar 

genelde faaliyet gösterilen sektör, çalışan sayısı, sabit yatırım tutarı ve KOBĐ 

sermayesinin önemli bir kısmının büyük ölçekli işletmelere ait olmaması kriterlerine 

dayanmaktadır. Farklı kurumlarca kullanılan KOBĐ tanımları Tablo 1'de yer almaktadır. 

KOBĐ tanımına ilişkin farklılıklar mevcut olmakla birlikte, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca bu konuda bir yönetmelik hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.75  

KOBĐ’ler; 

* Kısıtlı sermaye ve pazarlama olanaklarına rağmen, kendi çabasıyla ayakta 

duran, bu çabayla gerek kendi ülkesinin gerekse diğer ülkelerin piyasalarına mal ve 

hizmet üretip sunan, 

* O ülkede oluşabilecek herhangi bir ekonomik buhranda, ülkenin geniş 

kesimleri, yani işçi, memur, çalışanlar ile birlikte yoğun olarak olumsuz etkilenen, 

* Büyük işletme ve işletmeler, ekonomik sistemde oluşan bunalımlar sonucu 

yatırımlarını rahatlıkla transfer edip, siyasi sorunu ve ekonomik problemi olmayan 

ülkelere ve pazarlara kaydırabilirken, ekonomik olumsuzluğu finans darlığı, sermaye 

azlığı, kısıtlı kapasite ve pazar daralması nedeniyle olanca şiddetiyle hisseden, 

* Bunun sonucu ağır yaralar alabilen, iflas kelimesiyle yaşayan ama buna 

rağmen yine de üreten, 

* Ekonomik gelişme ve büyüme dönemlerinde ise sınırsız başarı hikâyeleri 

yaratan, 

                                                 
74  www.kosgeb.gov.tr.  (01.02.2009) 
75 ( 12/04/2005 Tarihinde yayımlanan 5331 sayılı kanunda yer alan ilgili madde: “ Küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin 
esaslar; net satış hasılatları, mali bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeler kısaca  ‘KOBĐ’ olarak adlandırılır) 
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* Toplam ve oransal olarak o ülke için büyük işletmelerden çok daha fazla 

katma değer yaratabilen tüm ticari, sınaî ve hizmet işletmeleridir.76 

BASEL II ile birlikte yıllık toplam cirosu 50 Milyon EURO altında olan 

işletmeler KOBĐ olarak adlandırılır. Bununla birlikte KOBĐ’ler iki alt sınıf altında 

toplanır:77 

* Perakende KOBĐ: Bir bankadaki nakit ve gayri nakit kredilerinin toplamı 1 

Milyon Euro’nun altında olan KOBĐ’ler o banka için “Perakende KOBĐ” olarak 

adlandırılır. 

* Kurumsal KOBĐ: Bir bankadaki nakit ve gayri nakit kredilerinin toplamı 1 

Milyon EUR’nun üstünde olan KOBĐ’ler o banka için “Kurumsal KOBĐ” olarak 

adlandırılır. 

Bu sınıflamadaki önemli nokta KOBĐ niteliğinde olan bir işletmenin bir 

bankada toplam riskinin 1 Milyon EURO üzerinde olması nedeni ile Kurumsal KOBĐ 

sınıfına girerken diğer bir bankada 1 Milyon EURO altında kredi kullanması nedeni ile 

Perakende KOBĐ sınıfına girmesidir. 

. 

                                                 
76 www.kosgeb.gov.tr.  (01.02.2009) 
77 http://www.kosgeb.gov.tr, Basel ll ve KOBĐ’ler  (05.05.2010) 
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Tablo 1 
 Farklı Kurumlarca Kullanılan KOB Đ Tanımları  

 
KURUM SEKTÖREL 

TANIM 
TANIM 
KRĐTERLER Đ 

M ĐKRO 
ÖLÇEKL Đ 
ĐŞLETME 

KÜÇÜK 
ÖLÇEKL Đ 
ĐŞLETME 

ORTA 
ÖLÇEKL Đ 
ĐŞLETME 

KOSGEB Đmalat Sanayi Çalışan Sayısı - 1–50 51–150 
 
Çalışan Sayısı - - 1–250 

HALKBANKASI Đmalat Sanayi 

Sabit Yatırım 
Miktarı (Euro) 550.000 550.000 550.000 

 
Çalışan Sayısı 
 

1–9 10–49 50–250 
HAZĐNE 
MÜŞTEŞARLIĞI 

Đmalat Sanayi, 
turizm, Tarım, 
Sanayi, 
Madencilik, 
Eğitim, Sağlık, 
Yazılım, 
Geliştirme, 

Yatırım Miktarı, 
KOBĐ Yatırım 
Teşvik 
belgesine Tabi 
Yatırım Miktarı  
(Euro) 
 

550.000 550.000 550.000 

Çalışan Sayısı 
 - - 1–200 

DIŞ TĐCARET 
MÜŞTEŞARLIĞI 

Đmalat Sanayi 

Sabit Yatırım 
Miktarı (Euro) 
 

- - 1.830.000 

EXĐMBANK Đmalat Sanayi Çalışan Sayısı 
 

- - 1–200 

Çalışan Sayısı 0–9 10–49 50–249 
Yıllık Ciro < 2 Milyon 

Euro 
< 10 Milyon 

Euro 
< 50 Milyon 

Euro 

AB Birincil 
Olmayan Özel 
Sektör 

Yıllık Bilanço < 2 Milyon 
Euro 

< 10 Milyon 
Euro 

< 43 Milyon 
Euro 

 
 

 

Yukarıdaki Tablo 1’de farklı kurum ve kuruluşlarca yapılmış olan KOBĐ 

tanımları gösterilmiştir. Bu tabloya göre örneğin; KOSGEB’in yaptığı KOBĐ tanımda 

sektör olarak imalat sanayisini kabul etmiş, tanım kriteri olarak çalışan sayısını baz 

almıştır. 1–50 arasında işçi çalıştıran işletmelere küçük ölçekli işletme, 51–150 arasında 

işçi çalıştıran işletmeleri orta ölçekli işletme olarak tanımlamıştır. Halk Bankası ise 

sektör olarak imalat sanayisini kabul etmiş, tanım kriteri olarak da çalışan sayısı ve sabit 

yatırım miktarını Euro cinsinden baz almıştır. 1–250 işi çalıştıran ve sabit yatırım tutarı 

550.000 EURO ve altı olan işletmeleri orta ölçekli işletme olarak tanımlamıştır. 

Kaynak: Aslan Coşkun, Basel ll Đlkerlerinin KOBĐ’ler üzerindeki etkileri ve muhasebe Denetimi 
Uygulamaları, Türkiye I. Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, Đstanbul: 26 MART 2010 
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2.3.4.2.2.KOBĐ’lerin Avantajları ve Dezavantajları  

* KOB Đ’lerin Avantajları;  

Ülke ekonomisi içerisindeki önemli paylarının yanında, KOBĐ’lerin büyük 

ölçekli işletmelere göre avantajları; 78 

* Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitlili ğini sağlayabilmeleri, 

* Daha düşük yatırım maliyeti ile istihdam imkânı yaratabilmeleri, 

* Toplu olarak değerlendirildiklerinde yapıları itibariyle ekonomik 

dalgalanmalardan daha az etkilenmeleri, 

* Müşteri ve işletme personeli ile daha yakın ilişkiler içerisine girebilmeleri, 

* Sınırlı talebin olduğu alanlarda arz oluşturabilmeleri, 

* Talep değişikli ği ve çeşitlili ği ile diğer koşullardaki değişikliklere daha kolay 

uyum gösterebilmeleri, 

* Bölgeler arası dengeli kalkınmaya katkı sağlamaları, 

* Dolaylı olarak gelir dağılımındaki çarpıklıkları azaltmaları, 

* Büyük sanayi işletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısı olmalarıdır.  

Kısaca KOBĐ’ler Türkiye ekonomisinde büyük işletmelerden daha az 

ekonomik dalgalardan etkilenmekte ve piyasada güvenle daha rahat hareket 

etmektedirler, denge sağlamaktadırlar.  

* KOB Đ’lerin Dezavantajları; 

KOBĐ’lerin karşılaştığı sorunlar ve dezavantajları olarak da; 

* Teknoloji düzeylerinin genellikle düşük olması, 

                                                 
78Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Araştırma Raporları ; 2005/4 
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* Yurtiçi ve yurtdışı teknik ve ticari gelişmeleri izleyememeleri, 

* Nitelikli eleman sıkıntısı çekmeleri, 

* Genel yönetim yetersizlikleri, 

* Vergi ve diğer kamusal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla kayıt dışı 

çalışma, 

* Kurumsal yönetişim eksiklikleri, 

* Hesap ve kayıt düzenindeki aksaklıklar, 

* Finansman fonksiyonundaki eksiklikler ( finansal planlama, risk yönetimi, 

vb.), 

* Uluslar arası rekabet edilebilirliklerinin zayıf olması, 

* Finansman kaynaklarına erişim sorunları, 

 sıralanmaktadır. 79 

Özetle KOBĐ’ler finansman problemleri açısından en çok değinilen hususlar ise 

teşviklerden yararlanamamaları, banka kredileri temin etmede güçlüklerle 

karşılaşmaları, sermaye piyasalarından fon sağlayamamaları ve alternatif finansman 

araçlarına erişimlerinin (örneğin; yurt dışından sağlanan fonlara erişim) oldukça sınırlı 

olmasıdır. 

2.3.4.2.3 KOBĐ’lerin Ekonomideki Yeri ve Önemi 

2.3.4.2.3.1. KOBĐ’lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri ve Önemi  

 Tüm ekonomilerin vazgeçilmez temel bileşeni olan KOBĐ’ler istihdam 

ettikleri iş gücünden, gerçekleştirdikleri yatırımlara, yarattıkları katma değere ve 

ödedikleri vergilere kadar pek çok yöntemleri ile her ekonomide önemli yere sahiptir. 

                                                 
79Ayhan Yüksel Basel-II’nin KOB Đ Kredilerine Muhtemel Etkileri , Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, Ara ştırma Raporları ; 2005/4, s.8. 
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Çünkü KOBĐ’ler yalnızca bağımsız ekonomik birimler olarak mal ve hizmet üreten 

işletmeler değil aynı zamanda büyük işletmelerin kullandıkları mamul ya da yarı mamul 

girdilerini üreterek büyük işletmelerin gelişimini de tamamlarlar.80 

KOBĐ’ler ekonomik sistemdeki işletmelerin önemli bölümünü oluşturmaktadır, 

bu işletmelerden elde edilen gelirle hayatlarını sürdüren işletme sahipleri ve ücretle 

çalışan işçilerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Bu nedenledir ki; KOBĐ’ler 

ekonomik öneminin dışında sosyal olarakta oldukça önemlidirler. Son yıllarda 

ekonomik anlamda meydana gelen değişiklikler ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna 

geçişle birlikte ulusal ekonomi politikaları gittikçe birbirine yaklaşmakta, dünyada para, 

sermaye ve mal hareketleri sınır tanımamaktadır. KOBĐ’ler  bir ekonominin, sosyo-

ekonomik yapısı çerçevesinde endüstrileşmesinin, sağlıklı kentleşmenin ve optimum 

dağılım ve ticaret uygulamalarının sürükleyici faktörü ve vazgeçilmez öğesidir. 

Küreselleşen ekonomi ile birlikte işletmeler ulusal pazarlardan daha çok uluslararası 

pazarlara üretim yapmaya yönelmişlerdir. KOBĐ’ler esnek yapıları dolayısıyla 

farklılaşan pazarlardaki farklı talepleri karşılayabilmekte aynı zamanda yeni ve yaratıcı 

ekonomik faaliyet alanları doğurabilmektedirler. KOBĐ’ler yeni üretim yöntem ve 

tekniklerine, yeni pazarlama stratejilerine uyum sağlayabilecek esneklik ve yenilik 

niteliğine sahip oldukları için  sanayileşme sürecinin itici gücünü oluşturmaktadırlar. 

KOBĐ’lerin istihdam yaratmadaki rolü, bölgesel ve yerel kalkınmaya katkıları ve 

ekonomideki önemi tüm dünya ekonomileri tarafından kabul edilmiştir.  

Tüm dünyada KOBĐ’lerin önemli olmasının nedenleri arasında güçlü 

ekonomilerin büyük işletmeler kadar küçük işletmelere de ihtiyacının olması, küçük 

işletmelerin optimum büyüklüğe ulaşması için resmi ve özel kuruluşların  çaba 

göstermesinin gerekliliği ve sağlam bir KOBĐ yapısı ile  iktisadi gelişme, sosyal barış, 

siyasi istikrarın sağlanacak olması söylenebilmektedir. KOBĐ’lerin ekonomik ve 

toplumsal kalkınmada üstlendikleri rol, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısını 

yansıtacak şekilde farklılık göstermektedir. Küreselleşme süreci ile önem kazanan 

KOBĐ’ler esnek yapıları ile dünya ekonomisinde gözde kuruluşlar haline gelmişlerdir.  

                                                 
80 Türkiye Makine Mühedisleri Odası Đstanbul Şubesi, KOBĐ Küçük ve Orta Ölçekli Sanayicinin El 
Kitabı , Đstanbul: MMO Yayınları, 1999,s.56. 
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  Daha önce de belirtildiği üzere dünya’da ortak bir KOBĐ tanımı yoktur ve 

yapılması da oldukça zordur. Yapılacak bir ortak KOBĐ tanımının geçerliliği ise 

tartışmaya açık olacaktır. Bu nedenledir ki her ülkede hatta aynı ülkenin değişik 

kurumları arasında bile farklı tanımlarla karşılaşmak mümkündür. Fakat özellikle ülke 

içinde farklı KOBĐ tanımlarının bulunması KOBĐ’lere ulaşacak yardımların işletmelere 

ulaşmasını  engelleyecektir. Devlet tarafından KOBĐ’lere yapılacak yardımların doğru 

yerlere ulaşımı ekonominin gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. 81 

Her ne kadar KOBĐ’ler, ülkelere göre tanımsal ve yapısal farklılıklar 

gösteriyorsa da, dünyanın neresinde olursa olsun değişmeyen bir gerçek, bu işletmelerin 

bütün dünya ülkelerinin ekonomilerinde göz ardı edilemeyecek katkılara sahip 

olmasıdır. KOBĐ’ler büyük işletmelerin yapamadıkları ya da yapmak istemedikleri yeni 

malzemelerin, fikirlerin, süreçlerin ve hizmetlerin temel kaynağını da 

oluşturmaktadırlar. Çünkü büyük işletmeler ölçek ekonomisinin maliyet avantajından 

yararlanmak amacıyla makine, araç, gereç ve işgücüne yaptıkları büyük yatırımlar 

nedeni ile aynı ürünü uzun süre üretmeye bağlı kalmaktadırlar. Fakat KOBĐ’lerin büyük 

ölçekli yatırımlara bağlı kalmak gibi bir sorunları bulunmamaktadır. Çünkü ölçek 

ekonomileri küçüktür ve büyük işletmelere göre daha esnek bir yapıya sahiptirler. 

KOBĐ’ler, yalnızca gelişmekte olan ülkelerde değil; aynı zamanda gelişmiş ve 

sanayileşmiş ülkelerde de önemini korumaktadır. 82 

KOBĐ’ler küçük ve esnek yapıları ve istihdam yaratma kapasiteleri nedeniyle 

hemen hemen tüm ülkeler için büyük önem taşımaktadır. KOBĐ’lerin geniş ölçüde 

gündemde olması, tüm ekonomilerde işletmelerin toplamının %95’inden fazlasının 

KOBĐ olmasının doğal bir sonucudur.83 

Sonuç olarak günümüzde, dünya pazarlarının küreselleşmesiyle, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler, KOBĐ’lerin sosyal ve ekonomik değişimlere uyum gösterme 

esnekliklerinin ve yeteneklerinin daha fazla farkına varmakta, bunun sonucunda rekabet 

                                                 
81 Özlem Yonar, KOB Đ’lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri , www.usak.org.tr. (Erişim 
Tarihi:13.05.2010) 
82 www.kosgeb.gov.tr  (Erişim Tarihi: 10.05.2009) 
83 Orhan Çelik, Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmeler Đçin Uluslar arası Finansal Raporlama 
Standardı: Ne Zaman ve Nasıl? ,  Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:30, Ankara: TÜRMOB Basın 
Yayın Dağıtım Đşlt, Onur Matbaacılık, Ocak 2010, s.42. 
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güçlerini ve teknolojik düzeylerini artırıcı yönde teşvik tedbirleri uygulamalarına ağırlık 

vermektedirler. Dünyada global işletmeler siyaset ve stratejileri belirlemede en büyük 

paya sahip kuruluşlar olsa da onları beseleyen, ülkelerin kalkınmışlıklarını yansıtan en 

büyük unsurlardan birisi KOBĐ’lerdir diyebiliriz.  

2.3.4.2.3.2. KOBĐ’lerin Avrupa Birli ği Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 

AB, bünyesindeki KOBĐ’ler gerek teknolojide gerekse üretim metotlarında ve 

pazar konusunda tüm yeniliklere açıktır. Pazarını tüm dünya pazarı olarak algılayan ve 

dolayısıyla tüm dünya pazarları konusunda bilgilenmeye büyük önem veren, rekabet 

düzenini varlığının temeli olarak kabul eden ve dolayısıyla etkin bir rekabet ortamından 

yana ağırlık koyan, büyümeyi en önemli başarı ölçütü olarak kabul eden, bu konudaki 

fırsatların ısrarlı ve inatçı bir takipçisi olan, kararlarını hesaplı kitaplı kararlara 

dayandıran, demokratik yapıda ve kendisini demokratik düzenin temel taşlarından biri 

olarak algılayan bir tablo sergilemektedir.84 

Son yıllarda büyük işletmelerde istihdam azalırken KOBĐ’lerin sağladığı 

istihdam artmış ve AB için KOBĐ’ler ekonominin içinde bulunduğu durgunluğu aşmada 

önemli bir araç olmuştur. KOBĐ’lerin işsizliğin azalması, verimliliği artırma, rekabeti 

güçlendirme ve bu yolla AB’nin yaşam standardını yükseltme gibi konularda çok 

olumlu katkılarda bulunabileceği göz önünde tutularak, geliştirilmelerine yönelik bir 

politika oluşturulmuştur. Avrupa Birliği KOBĐ Politikası, Ortak Pazarda KOBĐ’lerin 

gelişimini desteklemek amacıyla girişimcilik politikasını formüle ve koordine etmeyi ve 

tüm üye ülke ve çevrelerinde KOBĐ’lerin gelişimine her yönden elverişli bir ortamın 

teşvik edilmesini amaçlamaktadır. AB KOBĐ politikası geniş müzakere forumlarından, 

Topluluk Programlarından, iletişim, tavsiye ve başarılı deneyimlerin paylaşımından 

oluşmaktadır.85 

                                                 
84 www.ikitelli.kosgeb.gov.tr (Erişim Tarihi: 13.05.2010) 
85 www.kosgeb.gov.tr  (Erişim Tarihi:10.04.2009) 
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AB’nin 1 Ocak 2005 Tarihinde yürürlüğe giren KOBĐ tanımı, işçi sayısı, 

bilânço, büyüklüğü ve bağımsızlık derecesinde oluşan ölçütleri kapsamaktadır.86 

Tablo 2 
 01.01.2005 Tarihinden Đtibaren Geçerli Olan AB KOBĐ Tanımları  

 

KOBĐ Ölçeği Çalışan Sayısı Satış Büyüklüğü veya Aktif Büyüklüğü 

Mikro Ölçekli < 10 ≤ 2 milyon € ≤ 2 milyon € 

Küçük Ölçekli  < 50 ≤ 10 milyon € ≤ 10 milyon € 

Orta Ölçekli < 250 ≤ 50 milyon € ≤ 43 milyon € 

 

 

Tablo 2’de AB’nin yaptığı KOBĐ tanımları yer almaktadır. Çalışan sayısı 

10’dan az olan, satış büyüklüğü 2 milyon EURO ve altı olan veya Aktif büyüklüğü 2 

milyon EURO ve altı olan işletmeler Mikro ölçekli işletmeler olarak tanımlanmaktadır. 

Çalışan sayısı 50’dan az olan, satış büyüklüğü 10 milyon EURO ve altı olan veya Aktif 

büyüklüğü 10 milyon EURO ve altı olan işletmeler Küçük ölçekli işletmeler olarak 

tanımlanmaktadır. Çalışan sayısı 250’dan az olan, satış büyüklüğü 50 milyon EURO ve 

altı olan veya Aktif büyüklüğü 43 milyon EURO ve altı olan işletmeler Orta ölçekli 

işletmeler olarak tanımlanmaktadır. 

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir araştırmada AB’deki KOBĐ’lerin 

temel sorunları kalifiye eleman temini, finansal kaynaklara erişim, idari düzenlemeler, 

altyapı olarak belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik oluşturulacak politika için 

5 temel prensip ortaya koymuştur. Bunlar; 87  

* Bilgi temelli uluslararası bir ekonomide işletmelerin rekabet güçlerinin 

artırılması ve büyümenin çoğalması, 

*   Girişimciliğin ön plana çıkarılması, 

                                                 
86 Sinan Aslan, Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmeler (KOBĐ) Đçin Uluslar arası Finansal Raporla 
Standartları (UFRS) Đle Global Uyum Süreci, Marmara Üniversitesi Đ.B.B.F Dergisi, Yıl:2007, 
Cilt:XXIII Sayı: 2, s.217. 
87 www.kosgeb.gov.tr  (Erişim Tarihi:10.04.2009) 

Kaynak: EU Commission Recommendation, IP/03/652, Brussels, 8 May 2003. 
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*  Đşletmeler için bürokratik düzenlemelerin basitleştirilmesi ve yenilenmesi 

böylece yenilik, yaratıcılık ve girişimciliğin geliştirilmesinin sağlanması, 

* Đşletmeler, özellikle KOBĐ’ler için mali şartların iyileştirilmesi, 

*  Đşletmelerin AB destek hizmetleri, programları ve bilgi ağlarına daha kolay 

erişimin ve bu hizmetler arasındaki koordinasyonun sağlanması. 

* AB KOB Đ Destek Programları  

Küçük işletmeler için Avrupa şartı ve AB KOBĐ politikasını geliştirmeye 

yönelik olarak KOBĐ Destek Programları oluşturulmuştur. Temel başlıklar ise şu şekilde 

sıralanmaktadır: 88 

*  Finansman Programları,  

* Đşletmelerin iş hayatına daha kolay ve ucuz yollarla girişi için yapılan 

çalışmalar,  

*  Pazara Erişim Programları,  

*  Eğitim ve Danışmanlık Programları, 

*  Çevre Programı,  

* Đşletmeler arası Sınır Ötesi Đşbirliği Programları,  

* KOBĐ Bilgilendirme Programı,  

* Teknolojiye Erişim ve Teknoloji Transferi Programları,  

* Bilimsel ve Teknik Araştırma ile Teknolojik Geliştirme Programları. 

Küçük işletmeler için Avrupa şartı ve AB KOBĐ politikasını geliştirmeye 

yönelik olarak KOBĐ Destek Programları oluşturulmuştur. Finansman programları 

KOBĐ’lere dört farklı yoldan hizmet vermektedir. Đşe başlangıç desteği, KOBĐ teminat 

                                                 
88 www.die.gov.tr, “AB Kobi destek programları” (01.02.2009) 
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programı, çekirdek sermayesi programı, Avrupa ortak girişim programıdır. Đşe başlangıç 

desteğinde KOBĐ’lere finansal destek, KOBĐ teminat programında istenen garantilerin 

yerine getirilemediğinde teminat sağlama hizmeti vermektedir. Çekirdek sermaye 

programı başlangıç sermayelerine destek sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Avrupa 

ortak girişim programında ise ortak bir merkez kurulmuştur ve bu merkez sayesinde AB 

programları ve politikalarına ilişkin bilgi verme, güncel pazar ve ülke bilgileri temin 

etme, yönlendirme, danışmanlık sağlama ve işletmelere Avrupa’da iş ortağı arayışına 

yardımcı olma gibi işlevleri vardır. 89 

2.3.4.2.4 KOBĐ’lerin Türkiye  Ekonomisindeki Yeri ve Önemi  

KOBĐ'lerin ülkemiz açısından taşıdıkları önem şu şekilde sıralanabilir:90  

* Emek yoğun teknoloji ile çalışma ve kaynak kullanımında etkili olma 

özelliğine bağlı olarak ülke çapında istihdam yaratmaya ve işsizliğin azaltılmasına 

katkıda bulunmak, 

*  Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kısa bir sürede, daha kolay bir 

şekilde uyum sağlamak, 

* Büyük ölçekli işletmelerin kullandıkları hammadde, yardımcı malzeme, 

işletme malzemesi veya yarı mamul gibi girdileri üreterek onların gelişimini 

tamamlamak ve böylece ekonomide "yan sanayi" oluşturmak, 

* Büyük ölçekli işletmelerin ürettiği aynı mal ve hizmetleri üretip, onları 

rekabetçi ortama çekerek ekonomiye canlılık kazandırmak, 

* Esneklik ve yenilikleri teşvik etmek, 

* Emek yoğun olmaları nedeniyle, bölgesel istihdam olanaklarının 

artırılmasına önemli katkıda bulunarak küçük şehirlerden büyük şehir merkezlerine 

                                                 
89 www.die.gov.tr, “AB Kobi destek programları”  (01.02.2009) 
90 Başak Kırmızıtaş, Basel II Sürecinde KOBĐ’lerin Kredi Risklerinin Ölçülmesi , Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı, Muhasebe - Finans Bilim Dalı Yüksek 
Lisans Tezi, 2007, s.122. 
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insan göçünün engellenmesine ve bölgenin kendi potansiyeli içinde kalkınmasına temel 

oluşturmak, 

* Gelir dağılımını olumlu yönde etkileyerek, sermayenin büyük sanayi 

işletmelerinde ve az kişinin elinde toplanmasını önleyerek toplumda gelirin gerek 

fonksiyonel gerekse bölgesel düzeyde dağılımını olumlu yönde etkilemek. 

KOBĐ’ler pek çok ülkede olduğu gibi ülkemiz ekonomisi için de oldukça 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Bunda KOBĐ’lerin hem toplam işletme sayısı, hem 

istihdam hem de katma değer içerisindeki önemli payları etkili olmaktadır. Örneğin; 

DĐE’nce yayınlanan 2002 yılı verileri itibarıyla 250’den daha az sayıda çalışanı olan 

işletmeler toplam işletmelerin sayısı olarak %99,89’unu oluşturmaktadır(Tablo 3).91 

Tablo 3 
Đş Yeri Büyüklük Gruplarına Göre Şirket Sayıları 

 Çalışan Sayısına Göre Đş 

Yeri Büyüklük Grupları 
Dağılım (%) 

        KOBĐ 1–250 99,89 

Mikro 0 1,38 

Mikro 1–9 94,94 

Küçük 10–49 3,09 

Orta 50–99 0,30 

Orta 100–150 0,10 

Orta 151–250 0,08 

Büyük 251+ 0,11 

 

 

Đşletme sayısı olarak, toplam işletmeler içersinde oldukça yüksek bir orana 

sahip olan KOBĐ’ler hem ülkemiz özelinde hem de diğer pek çok ülkede istihdam ve 

üretim içersinde de önemli paylara sahiptir. Ülkemizde de istihdamın yarısına yakını 

KOBĐ’lerde çalışmakta ve üretimin yaklaşık %40’lık bir bölümü KOBĐ’ler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında, bu oranların göreli olarak 

                                                 
91 www.die.gov.tr, “AB Kobi destek programları”  (01.02.2009) 

Kaynak: DĐE, 2002 Genel Sanayi ve Đşyerleri Sayımı 
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daha düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Ayrıca KOBĐ’lerin toplam yatırım ve 

ihracat içersindeki paylarının da oldukça düşük olduğu görülmektedir.92 

Özetle KOBĐ’ler ülkemiz ekonomisi için de oldukça önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Bunda KOBĐ’lerin hem toplam işletme sayısı, hem istihdam hem de katma 

değer içerisindeki önemli payları etkili olmaktadır. KOBĐ’ler ülkede istihdam ve 

üretime büyük katkıda bulunmaktadır. Bu durumdan dolayı KOBĐ’lerin gücü göz ardı 

edilmemeli ve destekleme çalışmaları ile daha çok istihdam ve üretim sağlanmalıdır. 

 

  

                                                 
92 Ayhan Yüksel, a.g.e. s.20 
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3. KOBĐLERĐN KREDĐLENDĐRĐLMESĐ 

 

3.1. KREDĐLERLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 

              3.1.1. Kredinin Tanımı 

Kredi deyimi, Đtalyanca dilinde “güvenmek” anlamına gelen “credere” 

kökünden gelmektedir. Kredi, “güven” unsuru ile bağlantılıdır. Kredi sahibine para 

sunarak bu bağlantıyı vurgulamaktadır.93 

Kredi eldeki para ile gelecekte ele geçecek paranın mübadelesi; başka bir 

deyimle, para ile ödeme vaadinin değiştirilmesidir. Kredi veren para verip, ödeme vaadi 

almakta, kredi alan para alıp, ödeme vaadi vermektedir. Kredi bugünkü mallarla 

gelecekteki malların değiştirilmesi ile sonuçlanır.94 

Mal veya hizmet cinsinden bir değerin belirli bir süre sonunda ve belirli 

koşullarda geri alınmak üzere verilmesi veya verilmiş bir varlığın ödenmesine kefil 

olmasına da kredi ( credit) denir.95 

Đnsanlar eldeki paraya gelecekte ele geçecek paraya nazaran; eldeki mallara, 

gelecekte elde edecekleri mallara nazaran daha fazla değer verdiklerinden, böyle bir 

mübadelenin meydana gelebilmesi için ödeme vaadinin vazgeçilen paradan bu değer 

farkı kadar fazla olması zorunludur. Bu fazlaya faiz denir. Başka bir ifade ile, faiz 

parasal sermayenin belli bir süre kullanılmasının fiyatı olup, ödünç verilen para miktarı 

ile geri ödenmesi vaat edilen para miktarı arasındaki farka eşittir.96 

                                                 
93 Burt Edwards, Credit Management Handbook, Fifth Edition, England: Gower Publishing Limited, 
2004, s.19. 
94  Avni Zara Kolu, Para ve Kredi Bilgisi, 9 Baskı, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü Türkiye Đş bankası Vakfı Hukuk Fakültesi,1989, s.47. 
95 Nevzat Aypek, Ünsal Ban, Finansal Bankacılık Borsa ve Dış Ticaret Terimleri Sözlüğü, Ankara; 
Gazi Kitabevi, 2002, s.299. 
96 Avni Zara Kolu, Para ve Kredi Bilgisi, 9 Baskı, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü Türkiye Đş bankası Vakfı Hukuk Fakültesi,1989, s.47. 
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Kredi güvene dayanan bir işlemdir. Birisine borç veren bir kimse, borç 

verirken, şu sorulara cevap arar97: 

* Borçlu borcunu vadesinde ödemek ister mi? 

* Borçlunun vadesinde borcunu ödeme gücü var mıdır? 

* Borçlu borcunu vadesinde ödemediği takdirde, borçluyu ödeme yapmaya 

cebretmek mümkün müdür? 

Kısaca, borçlunun ödeme arzusu, ödeme gücü ve cebri icra olanağının bulunup 

bulunmamasına bakar. Kredinin dayanağı güven çok defa bir güvence ile sağlanır. Bu 

bakımdan, kredinin güven ve güvenceye dayandığı da söylenebilir. 

Kredi; Sözlük anlamı itibariyle "saygınlık ve güven" anlamında kullanılmakta 

olup, genel anlamda herhangi 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 Kanunu açısından ise kredi; Bankaların, öz varlıklarının yanı sıra, 

topladıkları vadeli ve vadesiz Türk Lirası ya da döviz mevduat ile banka dışında temin 

ettikleri fonları, yasal sınırlar içinde ve banka içi mevzuatı çerçevesinde ihtiyaç 

sahiplerine belirli bir süre sonra geri alınması kaydı ile borç olarak vermesi ya da borç 

anlamında olmamakla birlikte, birbirleri ile taraflardan birinin taahhüdünün ve / veya bu 

taahhütten doğacak borçlarının garanti edilmesi işlemidir. (Đngilizce karşılığı = bank 

credit/credits) 

Bir başka tanıma göre ise kredi, ticaret, hizmet ve sanayi işletmelerinin mal ve 

hizmet sunan faaliyetlerini desteklemek amacıyla, bankalarca verilen ve bilânçoların 

aktifine alacak olarak yansıyan işlemlerin yürütülmesidir.98 

                                                 
97 Avni Zara Kolu, Para ve Kredi Bilgisi, 9 Baskı, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, Türkiye Đş bankası Vakfı, Hukuk Fakültesi,1989, s.48. 
98 Niyazi Berk, Bankacılıkta Pazara Yönelik Kredi Yönetimi, 3.Baskı, , Đstanbul: Beta Basım Yayım 
Dağıtım A.Ş, 2001, s.7. 
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3.1.2.  Kredi Türleri 

Kredileri birçok açıdan sınıflandırmak mümkündür. Bankalara göre kredi 

türleri aşağıdaki gibidir: 

* Bireysel Krediler ( Kefilsiz Konut kredileri, sıfır veya ikinci el otomobil 

kredileri kefilsiz ihtiyaç kredileri tüketici kredileri vs.), 

* KOBĐ Kredileri, 

* Kurumsal Krediler, 

* Proje Kredileri, 

* Ticari Krediler, 

* Açık Krediler,  

* Đskonto/Đştira Kredileri, 

* Senet Karşılığı Avans Kredileri, 

* Spot Krediler, 

* Günlük Faiz Oranlı Rotatif Senet Karşılığı Avans Kredileri, 

* Emtia Karşılığı Krediler, 

* Nakit, Mevduat, Menkul Kıymet vs. Rehini Karşılığı Avans Kredileri,  

* Alacak Temliği Karşılığı Krediler, 

* Döviz Kredileri, 

* Dövize Endeksli Krediler,  

* TL ve Yabancı Para Teminat Mektubu Kredileri,  

* Akreditif Taahhüt ( Gayri Nakdi ithalat ) Kredileri, 
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* Kabul Kredileri, 

* Refinansman Kredileri, 

* Yabancı Para Đştira Kredisi,  

* Taksitli Đşletme Đhtiyaç ve Ticari Araç Kredileri, 

* Ticari 7/24 Kredileri, 

* Türk Exim Bank Kaynaklı Kısa Vadeli Đhracat Kredileri, 

* Đhracatçı Birlikleri üyelerine Kullandırılacak Döviz/TL ihracat Kredileri. 

Ticari bankaların müşterilerine kullandırdığı krediler iki temel grupta 

incelenmektedir; kurumsal krediler ve bireysel krediler. Aşağıda her iki grupta yer alan 

kredi türleri kısaca açıklanmaktadır. 

Bu çalışmamızda, bireysel krediler kısaca açılanıp, kurumsal krediler içerisinde 

yer alan KOBĐ kredileri üzerinde durulacaktır.  

3.1.2.1. Bireysel Krediler 

Herhangi bir hizmetten yararlanılması ya da varlığın satın alınmasında, ticari 

amaçlar dışında tüketime yönelik olarak satın alınmasında, belirlenmiş koşullarda 

ödenmek üzere kullandırılan krediler bireysel krediler olarak adlandırılır.99 

Ticari niteliği olmayan gerçek kişilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

verilen kredilerdir. Bireysel kredileri kurumsal kredilerden ayıran temel nokta, bu 

kredilerin ticari niteliğinin olmamasıdır.100 

Tüketici kredileri ve ticari krediler arasında bazı farklar vardır. Tüketici 

kredileri,  bir mal ve hizmetin satışını özendirmek, belli bir ihtiyacı karşılamak amacı 

                                                 
99 Niyazi Berk, a.g.e., s.14. 
100 Hakan Şakar, Banklarda Kredilendirme Teknikleri , 2. Basım, Đstanbul: Akdeniz Yayıncılık A.Ş., 
2002, s.56. 
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üzerinde odaklanmıştır. Ticari krediler ise kar elde etmek amacı taşımaktadır. Tüketici 

kredileri aylık taksitler şeklinde geri ödenmektedir.101 

3.1.2.2. Kurumsal Krediler 

Müşterilerin kredilendirilebilmesi; sunulan fonlara belli ödeme süreleri 

tanınmasını, kullanım ve geri ödeme koşullarını belirleyerek, alacakların güvenceye 

alınmasını gerektirir. Alacakların müşterilerden tahsil edilmesi, alacak sürelerini 

izleyerek, vadesi dolanları tahsil etmek ve gerektiğinde uyarı yöntemine başvurarak, 

kredilerin geri ödenmemesi nedeniyle uğranılacak kayıpları en az seviyeye düşürmeyi 

amaçlamaktadır.102 

Öte yandan finansal yatırımlar ve iştirakler çerçevesinde ortaya çıkan 

işletmelerin mutlaka kredi yönetiminin konusunu oluşturması gerekmez. Ancak bu tür 

değerlerin güvenceye alınması ve gerçekleştirilmesinde kredi yönetimi gereken özeni 

göstererek, bu işlemleri de izlemektedir.103 

Ticari nitelik taşıyan şahıslar, adi ortaklıklar, şahıs şirketleri ve sermaye 

şirketlerine çoğunlukla üretim ve ticaretin finansmanı amacıyla verilen nakit ve gayri 

nakit kredilerdir.104 

Kredi yönetimince müşterilerin kredilendirilmesi, banka işletmesinin, 

hedeflerine uygun bir biçim de varılabilmesi için; planlama, yürütme, koordinasyon 

işlemlerini gerektirmektedir. Bu konuda gerçekleştirilen faaliyetlerin önemi dikkate 

alınarak, alacaklara bağlı olan riskin düzeyi ile bağlanan sermayenin maliyeti ve 

alternatif kullanım alanları da hesaba katıldığında kredi yönetiminin bankalarda 

bağımsız bir işletme fonksiyonu olarak yer alması sonucu ortaya çıkar.105 

Ticari bankalar tarafından müşterilere sunulan krediler değişik açılardan 

sınıflandırılabilir. Niteliklerine göre; nakdi ve gayri nakdi, güvence esasına göre; 
                                                 
101 Niyazi Berk, a.g.e. s. 8. 
102 Capelll,/Swınne, A., Internationales Kreditmanagement, Frankfurt am Main, 1981 s.11, Aktaran; 
Niyazi Berk (çev.) Bankacılıkta Pazara Yönelik Kredi Yönetimi, 3. Baskı, Beta Yayım Dağıtım A.Ş. 
Đstanbul, 2001 s.14.  
103 Niyazi Berk, a.g.e. s.7. 
104 Hakan Şakar, a.g.e.s.56. 
105 Niyazi Berk, a.g.e. s. 7. 
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teminatlı ve teminatsız, süre açısından; kısa, orta ve uzun vadeli, kullanım amacına 

göre; tüketim, yatırım ve işletme kredileri ayrımı yapılabilir. 

KOBĐ kredileri, kurumsal kredi türlerinin içinde yer almaktadır. Ticari 

bankaların işletmelere kullandırdıkları işletme kredileri türlerinden biridir. 

Çalışmamızın bu bölümünde ve dördüncü bölümünde KOBĐ kredileri ile ilgili detaylı 

bilgiler verilecektir. 

 

3.2. KOBĐ KREDĐLER Đ 

Bazı ticari bankalar kredilerini riski yüksek olan kurumsal müşterilerden 

KOBĐ’lere kaydırarak portföy riskini yeniden ayarlamaktadırlar. Burada temel amaç 

çok sayıda müşteriye yönelerek riski minimum kılmaktır.106 

KOBĐ’lerin en büyük sıkıntılarından biri finansman sıkıntısıdır. KOBĐ’ler 

finansman sıkıntılarının büyük bir çoğunluğunu bankalardan kredi alarak çözerler. Eğer 

KOBĐ’lerin banka kredilerine erişimleri sınırlı ve sıkıntılı olur ise işletmelerin 

ekonomik faaliyetlerinde durgunluk görülür. Bu da işletmelerin faaliyetlerini devam 

ettirip büyümelerini engeller.107 

Kredilendirme işlemi aşağıdaki süreçlerden geçer: 108 

* Görüşme ve başvuru, 

* Bilgi toplama, 

* Analiz, 

* Öneri, 

                                                 
106 Niyazi Berk, a.g.e. s.18 
107 Arturo Galindo, Alejandro Micco, Bank Credit to Small and Medium-Sized Enterprises: The Role 
of Creditor Protection, Inter-American Development Bank, Banco Interamericano de Desarrollo Latin 
American Research Network Red de Centros de Investigación Working Paper #527, New York Avenue, 
2005, s.1 
108 Şahap Kavcıoğlu; Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm  Yolları Ve Takibi , 
Đstanbul, Türkmen Kitabevi, 2003, s.29 
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* Doküman hazırlama, 

* Tahsis, 

* Kontrol(izleme), 

* Ödeme. 

Bu çalışmamızda kredi sürecini genel olarak şu üç ana başlık altında 

toplayacağız: 

1. Kredinin teklif aşaması, 

2. Kredinin tahsis aşaması, 

3. Kredinin takip aşaması, 

3.2.1. KOBĐ Kredilerinin Teklif A şaması 

3.2.1.1. Kredi Başvurusu Ve Ön değerlendirme 

Müşteri; kredi talebini Đşletme yetkilileri tarafından imzalanmış şekilde yazılı 

olarak bankaya iletir. 

Kredi başvurusu yapan bir müşteriye kredi verilip verilemeyeceğine dair karar 

verilmesinden önce bankanın istihbarat ve kredi değerlendirme birimi söz konusu 

müşteri hakkında araştırma yaparak bir kredi değerlendirme raporu hazırlar. 

Araştırmanın ilk aşaması; müşteri hakkında ön görüşme ve istihbarat aşamasıdır. Bu 

aşamada; bankanın elemanları önce işletme yetkilileri ile yüz yüze bir görüşme 

yaparlar, daha sonra farklı kaynaklardan istihbarat araştırması yaparak elde ettikleri 

bilgileri bir rapor haline getirirler.109 

                                                 
109 Hüsamettin Ataçoğlu, Kredi Riski Takibi, Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı  sistemleri, Đstanbul: 
Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s.73. 
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Müşteri Đlk kez Kredi Talebinde Bulunuyor ise; Kredi Pazarlama Yönetmeni 

/Yetkilisi/Şube Müdürü; Đşletmeyi ziyaret ederek ön görüşmeyi yapar.110 

Đşletmenin istekte bulunduğu kredinin amacını, vadesini, tutarını bankaya 

bildirmesi için yapılan görüşmedir. Đşletme bankayla kredi ihtiyacını olduğunu 

bildirebileceği gibi, görüşme sırasında banka işletmenin kredi ihtiyacını belirleyip, 

çalışma yapabilir. Đşletme ile yapılan ön görüşme sırasında, istenilen kredi miktarı ve 

türünün bankanın verdiği kredi türleri arasında olup olmadığı ve geri ödeme şartları 

görüşülür. Bankanın çalışmak istediği sektörlerde iş yapan ve çalışmaya uygun bulduğu 

işletmelerin belirlenebilmesi için değişik kaynaklardan yararlanılabilir. Bu kaynaklar 

şube içi veya şube dışı kaynaklar olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir111: 

* Piyasa istihbaratı, 

* Diğer müşterilerin tavsiyeleri, 

* Đthalat ve ihracatçı birliklerinin yıllık listeleri 

* Borsa bültenleri ve yayınlanan bilânçolar, 

* Basın haberleri, ilan ve reklâmlar, imalat broşürleri. 

* Şubeden geçen iş hacmi, (şubede hesabı olmayıp havale, çek tahsilatı vb. 

işlemler yapan, işletmeler belirlenir), 

* Đçinde bulunduğu sektör ve endüstri, (bankanın çalışma isteğinde olduğu 

sektörler), 

* Yıllık vergi rekortmenleri listesi, 

* Yurtdışı sermayeli işletmelerin listesi. 

Müşteri ile ilk kredi görüşmesi Banka yöneticilerinin işletmeyi ziyareti ile veya 

işletmenin görüşme talebi ile bankada gerçekleşebilir. 

                                                 
110 Đng bank Đşlem Adımları, Doküman No KDT-ĐA- 0001, Kurumsal ve Ticari Kredi Teklif/Tahsis , 
Revizyon tarihi:07.07.2008,s.3. 
111 Birgül Şakar, a.g.e. s.31 
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Đşletme ile yapılan görüşme olumlu ise; banka müşterinin kredi talebini, 

ihtiyaçlarını, işletme/grup faaliyetleriyle ilgili bilgileri öğrenir. Bu bilgileri araştırmak 

için işletme ziyareti gerçekleştirilir. 

Araştırma süresince toplanan bilgiler birçok faktöre dayalıdır. Bunlar; 112 

* Müşterinin banka tarafından ne kadar iyi tanındığı, 

* Kredi görüşmeleri süresince ne kadar yeterli bilgi sağlandığı, 

* Kredinin miktarı, 

* Bankanın kredi dosyalarındaki bilgilerinin güncel olması, 

* Riskin kredi memuru tarafından tespit edilmesi, 

* Borçlunun finansal gücü, 

* Teminatların değeri ve paraya çevrilebilme kabiliyetidir. 

Kredi talep eden müşterinin işyerinin ziyaret edilmesi kredinin oluşturulmasına 

birçok yönden katkı sağlamaktadır. Ziyaretin yapılması; 113 

* Đşletmenin durumunu ve yeterliliğini tespit etmek, 

* Teçhizatın durumunu tespit etmek, 

* Đşletmenin lokasyonunun uygun olup olmadığı, 

* Stokların miktarı ve kalitesi hakkında bilgi almak, 

* Borçlunun kayıtlarının incelenmesi, 

* Đşletmenin genel durumunun ve çalışmalarının değerlendirilmesi. 

                                                 
112 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.31 
113 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.32 
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3.2.1.2. Müşteriden Alınması Gereken Belgeler 

 Đlgili Banka, Teklif/araştırma yapılabilmesi için müşteriden -işletme/grup 

hakkında gerekli bilgi/belgeleri talep eder.  

Đşletmelerden Alınması Gereken Belgeler; 114 

Krediyi Talep Eden Tüzel Kişilik Đse ; 

* Kredi teklifi, 

* ( Güncel ) Đşletme Bilgi formu, 

* Son 3 döneme ait finansal verileri ( Bilanço, gelir tablosu vb), 

* Mali analiz (spread), 

* Şube Đçi Kredi Komitesi Karar Formu, 

* 0 Km araçlarda araç proforma faturası, 2. el araçlarda ruhsat fotokopileri, 

* Oda kayıt belgesi, 

* Vergi belgesi, 

* Varsa gayrimenkul bilgileri, tapu fotokopileri, araç ruhsatları fotokopileri, 

* Varsa diğer banka mevduat bilgileri, 

* Şubece hazırlanacak şahıs / işletme istihbarat formu (hem kredi borçlusu hem 

de kefili için), 

* Ortak ve kefillerin nüfus cüzdan fotokopileri, 

* Đkametgâh senetleri veya açık adresleri. 

                                                 
114 Đng bank Đşlem Adımları, Doküman No KDT-ĐA- 0001, Kurumsal ve Ticari Kredi Teklif/Tahsis , 
Revizyon tarihi:07.07.2008,s.7. 
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Krediyi Talep Eden Şahıs Şirketi Đse;   

* Kredi teklifi, 

* (Güncel) Đşletme Bilgi Formu, 

* Gelir belgesi (kira kontratı, son üç dönem hesap özeti veya kar/zarar tablosu, 

mevduat hesap cüzdanı fotokopisi vs.), 

* Şube Đçi Kredi Komitesi Karar Formu, 

* Kredi kullananın ve kefillerin ikametgah senetleri, 

* 0 Km araçlarda araç proforma faturası, 2. el araçlarda ruhsat fotokopisi, 

* Oda kayıt belgesi, 

* Vergi levhası, 

* Varsa gayrimenkul bilgileri, tapu fotokopileri, araç ruhsatları fotokopileri, 

* Varsa diğer banka mevduatları, 

* Şubece hazırlanacak şahıs / işletme istihbaratı formu (hem kredi borçlusu 

hem de kefil için), 

* Kredi borçlusu ve kefillere ait nüfus cüzdan fotokopileri ( TC kimlik 

numarası mutlaka kontrol edilmiş olmalıdır.), 

* Şubece hazırlanacak şahıs / işletme istihbarat formu (hem kredi borçlusu hem 

de kefil için). 

3.2.2. KOBĐ Kredilerinin Tahsis A şaması 

Kredi tahsis edilmeden önce kredi değerliliği saptanır. Đncelemenin sonucuna 

göre, kredi analizine geçilir veya durum olumsuz ise talep reddedilir. Đşletmenin durumu 

ile ilgili yapılan çalışmada, işletmenin mali analiz değerlerinin olumlu çıkması ile 
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birlikte, işletme hakkında edinilen genel izlenim, işletmenin vereceği teminattan daha 

önemlidir. Banka yetkililerinde güven unsuru yaratmayan işletmeye kredi verilmez. 

3.2.2.1. Kredi Talebinin Değerlili ğinin Saptanması 

Kredi isteğinin değerlendirilmesi, ihtiyaçları doğrultusunda istekte bulunan 

gerçek ve tüzel kişilerin, kredi değerliliklerini saptamak amacı ile yapılan çalışmalardır. 

Bu çalışmalar için gereken belge ve bilgiler bankaca istenir. Yapılan çalışma sonucu, 

kredi onayı olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılır.115 

Yapılacak değerlendirmede sadece işletme sahibinin kişisel ve mali durumu ile 

ilgili yönelimlerin araştırılması ile yetinilmez. Đşletmenin bulunduğu piyasa içindeki 

yerinin, çalışma konusunun, gerek mahalli (yerel) piyasa ve gerekse Türkiye ve 

dünyadaki piyasa durumu da araştırılır116. 

 Kredi değerlemesi, müşteri ile ilgili bilgiler ile daha genel ekonomik ve pazar 

göstergelerine dayalı olarak yapılan öngörülere dayanarak müşterinin gelecekteki kredi 

değerliliğinin ve geri ödeme koşullarının saptanmasıdır. Kredi talebine ilişkin 

hazırlanan değerlendirmede bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir;117 

* Đşletme sahibinin/ sahiplerinin Kişisel ve mali durumu ile ilgili bilgiler, 

* Đşletmenin içinde bulunduğu piyasadaki yerinin, çalışma konusunu, yerel 

piyasa, Türkiye piyasası ve dünyadaki piyasa durumu, 

* Üretilen mal ve hizmetlerin üretim, stok ve satış durumları ile fiyat 

hareketlerinin tespiti. 

    

                                                 
115 Birgül Şakar, a.g.e. s.35 
116 Şahap Kavcıoğlu,a.g.e.  s.34. 
117 Birgül Şakar, a.g.e. s.37 
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 a) Kredi Riskinin Belirlenmesi 

Kredi risk yönetimi, kredi kayıplarını en aza indirmek için uygulanan yöntem 

ve sistemleri içerir. Bankacılıkta risk, belli bir tarih itibariyle kullandırılmakta olan tüm 

nakit ve gayri nakit kredilerin toplamıdır.118 

Her kredi değişik ölçülerde de olsa, geri ödenmeme olasılığı, bir başka deyişle 

kredi riski taşır. Kredi riskini analiz ederken, kredi talebinde bulunan kişi ya da 

kuruluşun kredi değerliliğini saptamak kadar, doğru tutar, vade ve koşullarla kredi 

verilmesi son derece önemlidir. Risk, kredilendirme sürecinin en başından itibaren 

vardır, ancak zaman içinde kullandırılmış kredinin vadesi dolmadan risk derecesinde 

değişiklikler olabilmektedir. Kredi tahsis kararının verilmesinde risk derecesinde 

olabilecek değişiklikler de teminatlandırma ve geri ödeme şartları da göz önüne 

alınmalıdır.119 

Kredi riski karşı tarafın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğan 

risklerdir.120 

Günümüzde risk ortamındaki geleneksel 5C kuralına 2C daha ilave etme 

ihtiyacı vardır. 121 Geleneksel 5C kuralları şunlardır:  

1. Karakter (character), müşterinin ödeme alışkanlıklarını ve dürüstlüğünü 

göstermektedir. 

2. Kapasite (capacity), belirlenen vadelerde işletmenin ödeme gücünü göster-

mektedir 

3. Kapital (capital), işletme aktiflerinden borçlar çıkarıldıktan sonra kalan net 

varlığı göstermektedir. 

4. Koşullar (conditions), kısa ve uzun süreli konjonktür hareketleri işletme ba-

şarısını olumsuz etkiler. 

                                                 
118 Şahap Kavcıoğlu,a.g.e.  s.34. 
119 Birgül Şakar, a.g.e. s.36. 
120 Şahap Kavcıoğlu,a.g.e.  s.35. 
121 Niyazi Berk, a.g.e., s.167. 
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5. Teminatlar (collateral), kredilerin geri ödenmesinde güçlükle karşılaşılma-

ması için işletmelerden teminatlar alınır. 

Bunlara ilave edilmesi gereken 2C kuralları ise şunlardır; 

6. Yasalara uyum (Compliance), 

7. Kredi dokümanları (Credit file/documentation), yasalar çerçevesinde uygun 

dokümanların zamanında hazırlanması. 

Kredi tahsisi sırasında veya kullandırım aşamasında bu hususların dikkatlice 

takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gereklidir. 5C ilkesine göre kredi riskini 

artıran temel etmenler şunlardır;122 

* Kredinin kullandırım koşullarının yerine getirilmemesi, 

* Kredi teminatının yetersiz kalması, 

* Đşletmenin krediyi, süreklilik gösteren ve kâr getirecek bir işe yatırmaması, 

* Đşletmenin iyi niyetli olmaması, 

* Ani ve büyük ekonomik krizler oluşması ve savaş hali. 

Đşletmenin bu beş faktöre göre incelenmesi sırasında hem finansal hem de 

finansal olmayan verilerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Kredi riskinin belirlenmesi 

amacıyla objektif ya da sübjektif modellerden yaralanılabilir.123 

KOBĐ kredilerinin risk değerlemesinin nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgi bu 

çalışmanın “3.2.2.4.Basel II’ ye Göre KOBĐ Kredilerinin Riskinin Ölçülmesi ve 

Derecelendirilmesi” konusunda ver verilecektir. 

                                                 
122 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.35. 
123 Ramazan Aktaş, Sorunlu Kredilere Erken Uyarı Modelleri , Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, 
Eğitim ve Tanıtım Grubu seminer Notları, Đstanbul 2000, s.20. 
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b) Kredinin Yapılandırılması ve Belgelendirilmesi 

Kredinin doğru yapılandırılması için uygulanacak temel ilke, müşterinin 

finansman ihtiyaçları ile kredi imkânlarını uyumlu bir şekilde birleştirmek, müşterinin 

ihtiyaçlarına cevap verecek kredi olanaklarını sunmaktır. Müşterinin kredi değerliliği 

yüksek olsa bile, kredinin yanlış yapılandırılmış olması, kredinin geri ödenmesinde 

problemler yaratabilir.124 

 Bu aşamada öncelikle; kredinin türü, tutarı, vadesi ve teminatları belirlenir. 

Bununla ilgili doğru kararlar verebilmek için de; kredinin amacı, kredinin nasıl geri 

ödeneceği, kredinin içerdiği risk derecesi mutlaka değerlendirilmelidir. 

Kredinin batık bir kredi olmaması için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 

da kredi belgelendirilmesinin doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılmasıdır. Müşterilerden 

alınması gereken belgeler ise KOBĐ’lerin kredilendirilmesinin ilk aşaması olan kredi 

teklif aşamasında belirtilmiştir. Bu çalışmanın dördüncü bölümünde, KOBĐ’lerden 

alınması gereken belgelere tekrar yer verilecektir. 

 c) Kredi Analizi 

KOBĐ’ler kredilendirilirken kredi analizinin yapılmasının belli başlı amaçları 

vardır: Şöyleki;  

Kredi analizinin ilk amacı, bankanın ve kredi kurumunun riskini en düşük 

düzeyde tutarak müşterilerinin haklı ekonomik nedenlerine dayalı kredi isteklerini 

karşılamaktır. Đkinci amacı ise kredi talep eden işletmenin sözleşme şartlarına uygun 

olarak krediyi geri ödeme kapasitesine ve arzusuna sahip olup olmadığını saptamak 

suretiyle kredi riskini azaltmaktır. Diğer bir amaç ise, işletmenin finansman 

gereksinimine doğru tanı koyarak uygun tutar, vade ve koşullarla kredi verilmesini 

sağlamaktır.125 

                                                 
124 Volkan Çağlayan Bodur, Kredi Risk Yönetimi , Đstanbul, TBB Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer 
Notları, 1998, s.16. 
125 Ezgi Yıldırım, Bankalarda Ticari Kredilendirme Süreci; Kar şılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları 
Đle Đlgli Bir Ampirik Çalı şma, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Konya 2007, s.43 
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 Kredi analizinin kalitesi kaynaklara bağlıdır. Bunlar; müşteri, uygulama ve 

yapılan raporlar, endüstri analizi, ticaret haberleri, rakipler, özel bilgi kaynakları vb. 

Đyi bir analiz için uyulması gereken bazı kurallar şunlardır:126  

1. Đyi bir analizci kopyacı olmamalıdır. Bu kredi analizinin yazılmasında en 

önemli kuraldır. Analist öncelikle durum hakkında düşünmeli, seçiciliğini kullanarak 

durumlar arasında seçim yapabilmeli ve bunları en uygun şekilde 

raporlandırabilmelidir. Raporu okuyan kişiler işletmelerin kuvvetli ve/veya zayıf 

oldukları noktalarını anlayabilmeli ve bu noktaların geri ödeme riskini nasıl 

etkileyebileceği ile ilgili açık fikir edin3ebilmelidir. 

2. Kendilerini ifade eden figürler; miktar ve tutar ifade eden tablolar, şekiller 

ve grafikler hazırlayıp, bunların yargısını okuyana bırakmak yanlış bir yaklaşımdır. 

Hazırlanan bu tablolar, şekiller ve grafikler açık şekilde anlaşılmalıdır. Bunlarda çok 

fazla detay yerine, yorumların bulunması okuyana daha fazla anlam ifade eder. 

3. Sade kelimeler kullanılmalı; Đş yazışmalarda yapılan genel hata süslü dil 

kullanmaktır. Soyut kelimeler, nesnelerden yapılmış fiiller veya Latin vb. kökenli uzun 

teknik kelimeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

4. Gereksiz kelimelerden kaçınmak gerekir; Deneyimsiz analistler uzun ve 

derinlemesine rapor yazmaları gerektiğine inanırlar. Oysa, raporun kalitesi yazılan 

kelime sayısı veya sayfa sayısının geniş tutulması ile ilgili değildir. 

5. Raporda; özet ve sonuç sunulmalıdır; Raporu okuyan kişi öncelikle sizin 

kararınızı bilmek isteyecektir. Bu nedenle, rapor özeti analizin başında bulunmalıdır. 

Ancak, bu ilk olarak bunun yazılacağı anlamında değildir. Çalışma tamamlandıktan 

sonra, ayrıntılı olarak sonuç kısmı yazılmalıdır. 

6. Bir çalışma planı hazırlanmalı, finansal durumlarla ilgili çalışılırken veya 

endüstri dinamiği incelenirken, incelenen kanıtlarla ilgili notlar alınmalıdır. Analizin 

                                                 
126 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e s.37 
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ana kısmı için bir plan takip edilmelidir. Tatmin olana kadar değişiklikler yapıp, rapor 

tekrar yazılmalıdır. 

Kredi analizinin iki önemli amacı vardır. Bunalar; doğru krediye karar vermek 

ve hatalı kredi kararlarından kaçınmaktır.127 

Özetle, kredi analizi yapılırken verilerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi 

gerekir. Bu veriler; araştırma kurumlarının verileri, banka bilgileri, işletmenin finansal 

tabloları, müşteri ziyaretinde edinilen bilgiler, diğer kaynaklardır. Bu bilgiler 

değerlendirilirken işletmenin finansal analizi en önemli aşamalardan biridir. 

Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde finansal analiz ile ilgili detaylı bilgiler 

verilecektir. 

                                                 
127 Samu N.Basu,Harold L. Rulfes Jr., Strategic Credit Management, Canada, John Willey & Sons, Inc. 
1995,s.52. Aktaran; Birgül Şakar, a.g.e.s.41 
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Kredi analizinde iş akışının nasıl olması gerektiğini gösteren şema aşağıdaki 

gibidir: 

1. Borçlunun geri ödeme stratejisi var mı? 

2. Đşletme niçin borçlanıyor?  

3. Banka o endüstri alanı için istekli mi? 

4. Đş ve strateji değerlemesi işletme hedefinin ve oraya nasıl ulaşılabileceğinin bilincinde 
mi? Bu yapılabilir mi? 

5. Yönetim Analizi: Yetenek, dürüstlük, derinlik 

6. Finansal Durum Analizi 

— Bilânço analizi  

— Nakit akış analizi: Etkinlik, maliyet, karlılık, kazanç istikrarı, Finansal kaldıraç 

—  Mali güç ve rekabet gücünün değerlendirilmesi 

—Tahmini projeksiyonlar 

7. Endüstri Analizi: Đşletmenin Endüstrideki pozisyonu, Pazar payı, Fiyat önderliği, 
Gelişme trendi 

8. Kalite ile ilgili hususların kredi notuna eklenmesi 

9. Mali değerlendirme: Başa baş fiyatı, Stres testi 

10. Risk derecelendirme notu/Kredi Şartları /Kredi Dokümantasyonuna ilişkin Hukuki 
hususlar 

11.Kredi yönetimi, kredinin yapılandırılması  

12.Müzakereler, Kredi takvimi Kredi onayı  

13.Kredi dokümantasyonu, diğer hukuki işler, Kapanış 

Kredi kullanımı, yeniden değerleme, geri ödeme(tahsilat) 

Şekil 1: Kredi Analizinde Đş akışı Şeması 

Kaynak:  John B. Caoutte Edward I. Altman and Paul Narayanan, Managing Credit Risk, The Next 

Financial Challange, 1998 Canada, John Willey & Sons Inc, s.86.,Aktaran; Birgül Şakar, a.g.e., s.41 
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Kredi analizinin aşamaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir; 

1.Geri Ödeme Kaynaklarının Saptanması 

2. Borçlunun Analizi 

3.Finansal Analiz 

—Mali Tablolar Analizi, 

—Nakit Akış Analizi, 

4.Çevresel Analiz(Kalitatif Analiz) 

—Endüstri Değerlendirme Analizi, 

—Makro ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi, 

5. Geleceğin Tahmini 

6.Bütçe ve Nakit Akış Tahmini 

  —Sermaye piyasası Analisti projeksiyonu, 

  —Uzun vadede değer risk, kar derecelendirme kuruluşu notu, 

 

7. Borçlunun Derecelendirme Notu, Kredinin Yapılandırılması, Fiyatlama 

8. Kredi Memorandumu (Spread Sheet)’nun Hazırlanması 

9. Kredi Kontrol Merkezi 

10.Krediyi Fonla / Kediyi Red et 

 
Şekil 2: Kredi Analiz A şaması 

Kaynak: Basu, Samu N./Rulfes, Harold L., Strategic Credit Management, John Willey & Sons, Inc. 

Canada, 1995, s.75-76. Aktaran: Birgül Şakar, a.g.e.s.41. 

Şekil 2’de kredinin analizi aşamalar halinde verilmiştir. Üçüncü aşama olan 

finansal analiz aşamasında işletmenin mali tablolarının analizi “3.2.2.3. Kredi Talep 

Eden Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmelerin Mali Analizi” konusunda detaylı olarak 

açıklanacaktır. 
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3.2.2.2. Kredi Analizinde Kullanılan Veri Kaynakları 

*  Ara ştırma Kurumlarının Verileri: 

Çeşitli ülkelerde işletmelerin kredibilitesini inceleyen kuruluşlar 

bulunmaktadır. Bu tür kuruluşların bulunmadığı durumlarda mesleki örgütler, ticaret ve 

sanayi odaları gibi kurumların bilgilerine başvurulabilir. Mesleki kuruluşlardan; işletme 

şekli, sorumlu sermaye, ortaklar, işletme yöneticileri, işin türü ve kapsamı, borç ve 

alacaklar ile ilgili işletmenin ödeme şekli ve alışkanlıkları hakkında bilgi 

edinilebilmektedir. Daha çok genel hüküm vermeyi kolaylaştıran bu verilerin en çok 

değerlendirmeye açık alanı sorumlu sermayedir. 

Çeşitli bilgilerin kapsam ve kalitesi ilgili kurumlara ve inceleme konusuna, 

biçimine, incelemenin normal ya da özel olmasına göre değişmektedir. Đnceleme sonucu 

kayıtlı öz sermaye verileri ile sorumluluk ilişkileri hakkında bazı sonuçlar çıkarılır. 

Ayrıca finansal bilgi sisteminin kapsamı, işletmenin büyüklüğü ve faaliyetlerinin 

niteliği ile orantılıdır.128 

* Banka Bilgileri: 

Bankalar, müşteriler ile ticari ilişkileri ve geniş bir şube ağına sahip olmaları 

nedeniyle bilgi edinmede olanaklara sahiptirler. Ayrıca bankalar kendi aralarındaki 

ili şkilerde özellikle senet protesto listeleri ve benzeri konularda da bilgi aktarabilirler. 

Bankaların sunabileceği bilgilerde daha çok kısa ve kesin yoruma gereksinme duyulur. 

Bankalar Kanunu’nun da sınırlayıcı etkisi bankaların müşteri sırrını banka dışına 

vermelerini önler. Ayrıca müşterinin birden fazla banka ile ilişkilerinin varlığı, 

bankaların bu konuda ayrıntılı bilgi edinmelerini güçleştirmektedir. Bu nedenlerle de 

bankalardan alınabilecek bilgiler daha çok tamamlayıcı niteliktedir. Ancak özellikle 

ödeme güçlüğü olan ve hukuken sorunlu müşteri durumlarında bankalar bilgi vermekten 

kaçınamazlar.129 

                                                 
128 Niyazi Berk, a.g.e., s.76. 
129 Niyazi Berk, a.g.e., s.77. 
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* Đşletmenin Finansal Tabloları: 

Bilindiği gibi muhasebe, işletmelerde değer hareketlerini izleyen kayıtları 

tablolar halinde düzenleyip sunan bir bilgi işlem sistemidir. Sistem ile ilgili çıkar 

grupları; yöneticiler, ortaklar, yatırımcılar, işletme alacaklıları, personel ve işçi 

sendikaları, devlet ve tüketici birlikleridir. Muhasebenin temel görevi; başta işletme 

yöneticileri olmak üzere ilgili çıkar gruplarının alacağı kararlara yardımcı olabilecek 

bilgileri sunmaktır. 130 

Özellikle birkaç yılın değerlerini sırası ile karşılaştırmada, bilançolar önemli 

varlık ve finansman yapısını içerdiklerinden yararlı bilgiler sağlarlar. Hem mutlak 

değerler ve hem de oran analizleri ile likidite, borçlanma, kârlılık ve varlık yapısına 

ili şkin sonuçlara varılabilir.  

Kâr-zarar tablosundaki satışlar, maliyetler ve kâr durumunun bilançodaki 

rakamlarla karşılaştırılması, satışların kârlılığı, alacakların, stokların kısa süreli 

borçların ve toplam varlıkların devir hızlarının belirlenmesi mümkündür. Özellikle 

finansal tablolarını yayınlama zorunluluğu olmayan işletmelerin tablolarını edinmede de 

güçlükler vardır. Bir ülkede tek düzen muhasebe sisteminin uygulanmaması ya da 

yabancı ülkede faaliyet gösteren işletmelerin bilançolarının değerlendirilmesinde de 

sorunlarla karşılaşılmaktadır.131 

*   Mü şteri Ziyaretinden Edinilen Bilgiler 

Đşletme hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için işletmenin yerinde 

ziyaret edilmesi gerekmektedir. 

 Đşletme ziyaretinde, işletmenin teknik ve sosyal yapısı, yönetimin kalitesi ve 

işletme sahipleri ya da temsilcilerinin mesleki nitelikleri hakkında oldukça yararlı bilgi 

ve izlenimler edinilmektedir. Bununla ayrıca, üretim birimlerinin müşterilerle ticari 

özelliklerin yerinde değerlendirilmesi olanağı vardır. Kredi görüşmesine muhasebe 

yöneticisinin de katılması bölümün yapısı ve çalışma şekli, borç ve alacakların yapısı, 

                                                 
130 Niyazi Berk, a.g.e., s.76. 
131 Niyazi Berk, a.g.e., s.77. 
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iskontodan yararlanma, ödeme hedeflerine bağlılık, ödeme araçları ve ödeme şekilleri, 

uyanlar v.b. bilgilerin alınmasını sağlar. Görüşmeler, aynı zamanda işletmelerin 

ürünlerinin satış başarısı ve pazar payları ya da rekabet gücüne ilişkin görüş 

oluşturmaya da katkıda bulunur. 132 

Satış, ihracat ve müşteri hizmetlerine ilişkin alanlarda bu bölümden aşağıdaki 

değerli bilgiler alınabilir;133 

* Rakip işletmeler aracılığı ile müşterinin değerlendirilmesi, 

* Personel yapısındaki değişiklikler, 

* Yapılması düşünülen yatırımlar, 

* Varlıklarda olağanüstü değişmeler, 

* Đşletme sahibinin yaşam biçimi ve özel harcamaları, 

* Müşterinin pazar ve rekabet davranışları, 

* Örgütsel yapı, sözgelimi eksik belge kullanımı, 

* Ödeme şekli ve alacak tahsil politikası, 

* Siparişler ve siparişlerdeki değişme eğilimleri, 

* Đstihdam durumu ve personel sayısındaki değişme, şeklinde özetlenebilir. 

Pazarlama bölümünün müşterilerle yakın ilişkide olması ve satış tahsilat 

politikasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle, bilgilerine başvurulması kaçınılmazdır. 

Böylece kredi talebinde bulunan finansman bölümünün isteğinin pazarlama bölümünce 

de onaylanması bakımından da önemlidir. Böyle bir yaklaşım özellikle kredi limitlerinin 

                                                 
132 Niyazi Berk, a.g.e., s.77 
133 Niyazi Berk, a.g.e., s.78 
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saptanmasında, pazarlama ve finansman bölümünün çabalarının koordine edilmesine 

katkı sağlar.134 

* Diğer Kaynaklar 

Müşteri hakkında ayrıca günlük basın ve ekonomik yayınlardan da bilgi 

alınabilmektedir. Özellikle genel, konjonktür ve işkoluna ilişkin bilgiler işletmenin 

rekabet durumunu aydınlatır. Bu tür faaliyetler iyi bir arşiv sistemini ve kredi bölümü 

arasında işbölümünü de gerektirebilir. Özellikle uluslararası pazarlar ve çok uluslu 

işletmelerin bağlı kuruluşları dış basın ve temsilcilikler de başvurulacak kaynaklar 

arasında yer alır.  

Đşletmenin kuruluşu, ticari faaliyetlerinin niteliği, sorumluluk ilişkileri ve 

işletmeyi temsile yetkili kişiler hakkında ticaret sicilinden özellikle tapu, trafik ve liman 

müdürlüğünden taşınır ve taşınmaz mal varlıkları içinde gerekli bilgiler alınabilir. 

Ayrıca, işletmeye mal satan işletmeler de iyi bir bilgi kaynağıdır. Đşletmenin 

üretim ve satış sürecini gerçekleştirmede hammadde derlenmesinde kesinti olmaması 

gerekir. Kredi, sigorta sisteminin geliştiği batılı ülkelerde sigorta kuruluşları, özellikle 

dış ülkelere verilen kredinin geri ödenmesinde güvence oluşturur. Aynı zamanda iç ve 

dış pazar analizleri yapan bu kuruluşlar, uluslararası pazarlardaki politik ve 

işletmelerden kaynaklanan riski belirlemede uzmandırlar. Dış ülkelere yönelik kredi 

kararlarında bu kuruluşlarla ortak çalışmalar kredi riskini azaltmaktadır. 

Banka ile iş ili şkileri olan müşteriler hakkında bankanın kendi muhasebe 

sisteminden bilgi alması da mümkündür. Cari hesap, kredili müşterisinin ödemeleri 

geciktirmesi, çek ve senet protestoları kredi analistine değerlendirmede yardımcı 

olabilecek bilgiler sunar.135 

                                                 
134 Niyazi Berk, a.g.e., s.78 
135 Niyazi Berk, a.g.e., s.79. 
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3.2.2.3. Kredi Talep Eden Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmelerin Mali 

Analizi 

Kredi analizinde, finansal (mali) analizin doğru yapılması oldukça önemlidir. 

Mali analiz yapılırken bilânço, gelir tablosu gibi temel mali tablolar kullanılır. Ayrıca 

bu tabloların yanında fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesi 

değişim tablosu, öz varlık değişim tablosu, maddi duran varlıklar değişim tabloları, 

vade dağılım tablosu, genel kurul tutanakları ve temettü dağılım tabloları gibi yardımcı 

mali tablolardan da yararlanılır. Bu tablolardan işletmenin genel finansal yapısı 

hakkında, kaynak ve kullanım yapısı hakkında, nakit giriş çıkışları ve likidite politikası 

hakkında, öz kaynak komposizyonu hakkında ayrıntılı bilgi edinilir. 

Mali analiz konusunda üç temel yaklaşım bulunmaktadır: 136 

1. Đşletmenin finansal gücünü ve Pazar payını ölçerek gelecekteki durumu 

hakkında genel bir bakış açısı sağlayan geleneksel yaklaşım, 

2. Đşletmenin almak istediği kredinin vadesindeki nakit akışının 

soruşturulmasını, dolayısıyla verilen kredinin zamanında geri dönüşümünü sağlamayı 

hedefleyen nakit tabanlı yaklaşım, 

3. Đşletmenin bilânçolarında bulunan ve gizli ya da açık olarak nemalandırılmış 

kalemlerin net bugünkü değerlerinin hesaplanmasına dayanan yaklaşım. Üçüncü 

yaklaşım Türkiye’de sık başvurulan bir yaklaşım olmayıp, birinci ve ikinci 

yaklaşımlarla birlikte kullanılması gereken tamamlayıcı yaklaşımlardır. 

a) Mali Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi: 

Mali tablolar tahlili denildiğinde, hemen bilânço, gelir tablosu ve öteki mali 

tabloların tahliline başlanılacağı düşüncesi doğru değildir. Mali tablolar tahlili son 

aşamada yapılır. Önceki gerekli belge ve bilgilerin derlenmesi, tahlile etki yapan 

faktörlerin belirlenmesi ve bütün bunların değerlemesi gibi tahlil hazırlıkları yapılır. 137    

                                                 
136Oyakbank A.Ş., Eğitim Notları, Temel Kredi Bilgileri , Đstanbul: 03/2005, s.21. 
137 Ahmet Hayri Durmuş, Mehmet Emin Arat, Mali Tablolar Tahlili , Đstanbul: 2000 s.123. 
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Mali tablolar, kısaltma, kümeleme ve arındırma gibi işlemlerle tahlile 

hazırlanır ve tahlil edilir, tahlil sonuçları yorumlanır ve değerlendirilir. 

Mali tabloların analize hazır hale getirilmesi bazı aşamalardan oluşur. Bu 

aşamalar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

* Mali Tablolardaki Tutarların Kısaltılması 

 Çift yanlı işleme yönteminde; hesapların tutulmasında kuruşlar bile önemlidir, 

ancak tahlil açısından liraların, bin liraların hatta milyonların önemi yok denecek kadar 

azdır. Bu nedenle bilânçodaki tutarlar genellikle 1.000 veya 1.000.000 ile kısaltılır. 

Kısaltmada amaç, tahlilcinin rakam karmaşıklığı ve fazlalığı içinde boğulmamasıdır. 

Kısa rakamlarla işlemler kolay ve çabuk yapılır. Sonuca daha rahat ve güvenilir bir 

yoldan ulaşılır. Kısa rakamlar hafızada daha kolay saklanabilir. Tutarları 1.000 ile 

kısaltmada, yüzler basamağına kadar olan rakamlar, 500'den küçükse, tamamen atılır. 

Örneğin, 68.622.436 TL’nin 1.000 ile kısaltılmış biçimi 68.622'dir.Yüzler basamağına 

kadar olan rakamlar 500'den daha büyükse, binler basamağına 1 eklenir. Örneğin 

85.368.740 TL'nin 1.000 ile kısaltılmış biçimi 85.369'dir. Tutarları 1.000.000 ile 

kısaltmada ise, yüzbinler basamağına kadar olan rakamlar 500.000 olan küçükse 

tamamen atılır. 500.000 den büyükse milyonlar basamağına 1 eklenir. 138 

Bilançoda kısaltma işlemi ve kısaltmada kullanılan ölçek bilançonun başlığında 

mutlaka belirtilmelidir. Bilançonun kısaltıldığının gösteriliş biçimi değişik olabilir. 

Bilanço 1000 TL ile kısaltıldığında tutarlar 000 ilâvesiyle okunacaktır. 

* Hesapların Kümelenmesi: Bilânçodaki tutarlar kısaltıldıktan sonra, 

hesapların kümelenmesi, sınıflandırılması işlemine geçilir. 

Bilânçonun düzenlenmesinde aşağıda gösterildiği gibi, aktif: Dönen Varlık - 

Duran Varlıklar, pasif ise; Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar -Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynaklar ve Öz kaynaklar olarak kümelenir. 

 

                                                 
138 Ahmet Hayri Durmuş, Mehmet Emin Arat, a.g.e. s.123. 
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Aktif    BĐLANÇO    Pasif 
 

 

 

 

 

 

* Ayıklama ve Arındırma Đşlemi: Bilânçodaki hesapların ve tutarların 

ayıklanması ve arındırılması işlemindeki amaç, bilançonun aktifinde gerçek varlıkları 

ve bilançonun pasifinde gerçek borçları saptamaktır.  

Gerçek varlıklar; para ve zaman içinde çeşitli yollarla para olarak kuruma 

dönecek varlıklardır. Örneğin alacaklar tahsil edilir, stoklar satılır, sabit varlıklar 

üretime hizmet eder ve bu yollarla sonuçta paraya dönüşür. Gerçek borçlar; zaman 

içinde para ile belirli bir kişiye ödenecek borçlardır.  

Bilançonun aktifinde gerçek varlıklar (dönen varlık - duran varlık) ve gerçek 

borçlar (kısa - uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklar) saptanırken şu yol 

izlenebilir:  

* Bilânçodaki tutarların kısaltılması işlemini takiben bilançodaki hesaplar 

kümelenir, aktif ve pasif değer düzeltici hesaplar ilgili hesaplardan ya da kümelerden 

düşülür. Bu işlem daha önce yapılmamışsa tamamlanır, yapılmışsa kontrol edilir. 

* Bilançonun aktif kümelerinin kendi aralarında, birinden ötekine kısmen ya da 

tamamen aktarılması gereken hesaplar tespit edilir ve aktarılır. Bu işlem daha önce 

yapılmışsa kontrol edilir. Örneğin; uzun vadeli yabancı kaynaklardan ertesi yıl vadesi 

gelenler kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılır.   

* Bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesaplar tek tek incelenir, yapay ya da 

fiktif alacak ve borçlar ilgili hesaplardan karşılıklı olarak düşülür. 

I. DÖNEN VARLIKLAR 
 
II. DURAN VARLIKLAR 

I. KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR 
 
II. UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR 
 
III. ÖZ KAYNAKLAR 

Aktif Toplamı  Pasif Toplamı 
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* Duran varlıklardan ayrılması gereken amortismanın tam ve doğru olarak 

hesaplanmış olup olmadığı incelenir, amortisman ayırmama, eksik ayırma, fazla ayırma 

durumları varsa tespit edilip düzeltilir. 

* Duran varlıkların işletmede fiziki mevcudiyeti kontrol edilir. Bunların piyasa 

değerleri araştırılıp takdir edilir. Bilançoda gösterilen net defter değeri ile piyasa değeri 

karşılaştırılır. Fiziki olarak mevcut olmadığı tespit edilen duran varlıklar zarar yazılarak 

çıkışları yapılır. Piyasa değerleri düşük olan duran varlıklar varsa, düşüklük tutarı kadar 

zarar işlenir ve düzeltme yapılır. 

* Stokların fiziki kontrolü yapılarak bilançoda gösterilen miktarların mevcut 

olup olmadığı, bozulma, kırılma, paslanma, çatlama, fire ve benzeri durumların olup 

olmadığı incelenir.  

* Stoklarda değerleme kontrol edilir. Değerleme, maliyet ya da piyasa 

değerinden hangisi küçükse onunla yapılmalıdır.  

* Stoklarda değer kaybı olmuş, ancak maliyetle değerleme ilkesi uygulanarak 

değer kaybı gösterilmemişse, değer kaybı tutarı hesaplanarak stoklardan düşülmeli ve 

zarar işlenmelidir.  

* Senetli ve senetsiz alacaklar incelenir. Bunlardan şüpheli, değersiz ya da 

vazgeçilen alacak durumuna düşen alacaklar tespit edilip sağlam alacaklardan düşülüp 

zarar olarak yazılmalıdır.Bu incelemeye ilâveten, vadesi gelmemiş olsa bile büyük 

tutardaki alacakların sağlamlığının araştırılması uygundur. 

* Bilanço kârının dağıtımı (ödenmesi gereken vergiler, yasal ve isteğe bağlı 

yedek akçeler, temettü, prim, ikramiye) yapılır. Vergiler, dağıtılacak temettü, prim, 

ikramiye kısa süreli borçlar kümesine aktarılır, yedek akçeler öz sermaye kümesinde 

bırakılır. 

* Depozito, teminat ya da benzer adlarla bilançoda görünen bağlantıların 

doğruluğu ve belgeleri araştırılır. Gerektiğinde zarar kaydedilerek düzeltilmesi yapılır. 
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* Bilançoda yer alan alacak ve borçlu kişilerle (alıcı, v.b.) yapılmış olan hesap 

uygunluğu incelenir. Bu işlem yapılmamışsa, mali tahlil uzmanı büyük rakamları 

dikkate alır ve bunların karşı işletme ile uygun olup olmadığını araştırır. 

* Banka mevduatları ile banka kredileri hesapları incelenir. Banka hesap 

özetleri (ekstreleri) ile uygun olup olmadıkları incelenir. Özellikle kredilerde devre 

faizlerinin işlenip işlenmediği kontrol edilir. 

b) Mali Tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler 

Finansal tabloların analizlerinde kullanılan teknikleri söyle sıralayabiliriz: 139 

1.Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz), 

2.Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz), 

3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi), 

4.Oran Yöntemi ile Analiz (Rasyo Analizi). 

Bu teknikler aşağıda örnek olay üzerinde açıklanacaktır: 

Örnek:  X işletmesinin bilânço ve gelir tablosu aşağıdaki gibidir. Enflasyonun 

olumsuz etkisi göz önünde bulundurularak X işletmesinin bilânço ve gelir tablosu 

toptan eşya fiyat endeksleri kullanılarak düzeltilmiştir. 

BĐLANÇO                                                         

AKT ĐF      

DÖNEN VARLIKLAR 2008 Yılı 2009 Yılı Artış/Azalış Tutarı 
ve Yüzdesi 

Hazır Değerler 1.550.000 1.000.000 -550.000      (-%35) 
Menkul Kıymetler 690.000 760.000 +70.000       (+%10) 
Ticari Alacaklar 1.700.000 1.230.000       -470.000      (-%27) 
Stoklar 1.660.000 1.140.000       -520.000       (-%31) 
Dönen Varlıklar Toplamı 5.600.000 4.130.000 -1.470.000    (-%26) 

                                                 
139 Nalân Akdoğan, Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri , 12.Baskı, Ankara Gazi 
Kitapevi, 2007,s.554 
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DURAN VARLIKLAR 2008 Yılı 2009 Yılı Artış/Azalış Tutarı 
ve Yüzdesi 

Đştirakler  1.380.000  950.000          -430.000        (-%31) 
Bağlı Ortaklıklar 1.030.000  760.000          -270.000        (-%26 
Madd. Dur Varlıklar 3.100.000  4.190.000       +1.090.000    (+%35) 
Birikmiş Amortismanlar (1.200.000) (914.000)        -286.000        (-%24) 
Duran Varlıklar Toplamı 4.310.000  4.986.000       +676.000       (+%16) 
AKT ĐF TOPLAMI   9.910.000  9.116.000      -794.000        (-%8) 

 

 

 

PASĐF 

KISA VAD. YAB. 
KAYNAKLAR     

2008 Yılı 2009 Yılı Artı ş/Azalış Tutarı 
ve Yüzdesi 

Satıcılar  1.600.000
  

1.240.000 -360.000      (-%22) 

Borç senetler  510.000
  

600.000         +90.000       (+%17) 

Gider Tahakkukları   170.000 410.000 +240.000     (+%141) 
Borç ve Gid. Karşılıkları              1.380.000 1.100.000      280.000       (-%20) 
Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynaklar Toplamı 

 3.660.000 3.350.000      -310.000      (-%8) 

UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR 
Çıkarılmış Tahviller         -  2.300.000       + 2.300.000 
Ertelenmiş Vergi Borcu  690.000  450.000          -240.000      (-%34) 
Uzun Vadeli Yabancı 
Kaynaklar Toplamı    

 690.000  2.750.000       +2.060.000   (-%298) 

ÖZKAYNAKLAR 
Ödenmiş Sermaye 3.860.000 1.786.000         -2.074.000    (-%53) 
Dönem Net Karı 1.700.000 1.230.000        -470.000       (-%28) 
Özkaynak Toplamı 5.560.000 3.016.000 -2.544.000    (-%45) 
PASĐF TOPLAMI  9.910.000 9.116.000   -794.000       (-%8) 
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GELĐR TABLOSU  

 2008 Yılı 2009 Yılı Artı ş/Azalış Tutarı 
ve Yüzdesi 

BRÜT SATIŞLAR 15.500.000 9.910.000 -5.590.000    (-%36) 
Satış Đndirimleri (1.730.000) (380.000) -1.350.000    (-%78) 
Net Satışlar  13.770.000 9.530.000        -4.240.000    (-%31) 
Satılan Malın Malyt (6.930.000) (5.520.000)     -1.410.000    (-%20) 
Brüt Satış Karı 6.840.000 4.010.000        -2.830.000    (-%41) 

Faaliyet Gider  (2.980.000)        (2.100.000)      -880.000       (-%29) 
FAAL ĐYET KARI 3.860.000 1.910.000         -1.950.000    (-%51) 
Diğ. Faal.Olğ Gelir ve Kar 690.000 950.000   +260.000      (+%37) 
Diğ. Faal.Olğ Gid. ve 
Zarar 

(1.470.000) (490.000)         -980.000       (-%67) 

Finansman Gid.  (1.380.000) (1.140.000)     -240.000      (-%17) 
Olağan Kar  1.700.000 1.230.000         -470.000      (-%27) 
Olağ. Dışı Gel. ve Kar          1.700.000 1.500.000 -200.000      (-%12) 
Olağ. Dışı Gid. ve Zar (320.000)           (400.000) +80.000       (+%25) 
Dönem Karı   3.080.000           2.330.000  -750.000      (-%24) 
Vergi ve Diğ.Yas.Yük. 
Karş        

(1.380.000)         (1.100.000) -280.000      (-%20) 

DÖNEM NET KARI           1.700.000   1.230.000 -470.000 (-%28) 
 

 

* Kar şılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz): Karşılaştırmalı tablolar 

analizi, bir işletmenin iki veya daha fazla dönemine ilişkin finansal tablolarının birbirini 

izleyen dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi ve bu tablolarda yer 

alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu değişikliklerin incelenerek 

değerlendirilmesidir. Karşılaştırmalı tablolar analizi yöntem, dinamik bir analiz türü 

olup, bu yöntemde finansal tablolardaki kalemler ve hesap grupları yıllar itibariyle 

karşılaştırılmakta ve öngörülen değişiklikler incelenmektedir. Karşılaştırmalı tablolar 

analizinden beklenen yararın sağlanabilmesi için karşılaştırmaya esas alınan dönemlerin 

aynı uzunlukta olması, tabloların içerdiği bilgilerin aynı muhasebe kuram ve ilkelerine 

göre belirlenmiş olması ve rakamların enflasyonun etkisinden arındırılarak birbirleri ile 

karsılaştırılabilir olması gerekmektedir. 140 

                                                 
140 Ezgi Yıldırım, a.g.e. s.51.  
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Karşılaştırmalı mali tabloların ikiden fazla dönemi içerecek biçimde 

düzenlenmesi durumunda, karşılaştırmalı tablolar iki biçimde yapılmaktadır.141 Bunlar; 

* Önceki yıl temel yıl olarak alınmakta ve tüm karşılaştırmalar bu yıla göre 

yapılmaktadır. 

* Her yıl, kendinden önce gelen yılla karşılaştırılmaktadır. 

Örnek: X Đşletmesinin bilânço ve gelir tablosu karşılaştırmalı olarak 

hazırlandıktan sonra; kalemler arasında ortaya çıkan artış veya azalışların incelenip 

tahminler yürütülerek değerlendirilmesi işleminden oluşan analiz ve yorum aşamasına 

sıra gelir. 

Bilânçonun 2009 Yılı Verilerinin 2008 Yılı Verileri ile Karşılaştırılmış 

Yorumu: Đşletmenin dönen varlıkları 2009 yılında 2008 yılına göre %26 azalış 

göstermiştir. Yani işletme, 2008 yılındaki dönen varlıklarının satın alma gücünü 2009 

yılında sağlayamamıştır. Kısa vadeli yabancı kaynaklarında 2008 yılına göre %8 

oranında azalış olmuştur. Duran varlıklardaki azalışın dönen varlıklardan daha az 

olduğundan, genel aktif içerisinde varlık yapısı değerlendirildiğinde duran varlıkların 

aktif içindeki yeri dönen varlıklara göre arttığı görülmektedir. Đşletmenin hem yabancı 

kaynaklarında hem öz kaynaklarında azalışlar olmuştur. Bu da işlemenin 2008 yılında 

kaynaklarından sağladığı satın alma gücünü 2009 yılında sağlayamadığı anlamına gelir. 

Đşletmenin hem stoklarında hem de satışlarında aynı oranda azalış olmuştur. Đşletmenin 

stok düzeyi ve satış düzeyi aynı yönde değiştiği anlamı çıkarılabilir. Enflasyon 

ortamında işletmenin satın alma gücünü koruyabilmesi için stoklarını ve satış düzeyini 

artırması gerekir. Đşletmenin maddi duran varlıklarında artış olmasına rağmen stoklarda 

reel bir artş yoktur aksine azalış vardır. 

Gelir Tablosunun 2009 Yılı Verilerinin 2008 Yılı Verileri ile Karşılaştırılmış 

Yorumu: Đşletmenin net satışlarında %31 azalma olmuştur. Satış düzeyindeki azalış 

oranı satışların maliyetindeki azalış oranından daha fazla olduğu için bu durum brüt 

satış karını olumsuz etkilemiş, işletmenin karlılık oranını azaltmıştır. Đşletmenin faaliyet 

                                                 
141 Nalân Akdoğan, Nejat Tenker, a.g.e.  s.554. 
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giderlerinde azalma olmasına rağmen brüt satış karındaki azalıştan dolayı işletmenin 

faaliyet karında azalma olmuştur. Đşletmenin karlılık oranı %28 azalmıştır. 

* Yüzde Yöntemi Đle Analiz (Dikey Analiz): Yüzde yöntemi ile analiz 

tekniğinde, finansal tablolarda yer alan her kalem aynı tabloda yer alan belirli bir 

kaleme veya toplam kısmına oranlanmakta ve bulunan yüzdelere göre ifade 

edilmektedir. Bilânçoların yüzde yöntemi ile analizinde, bilânço toplamı 100 kabul 

edilerek her bir kalemin toplama oranı hesaplanmaktadır. Diğer taraftan, gelir 

tablosunun yüzde yöntemi ile analizinde net satışlar 100 kabul edilmekte ve gelir 

tablosu verilerinin net satışlara oranı hesaplanmaktadır.142 Yüzde yöntemi ile analiz, 

daha çok bilançoların ve gelir tablolarının dikey analizinde kullanılmaktadır. Bu yöntem 

statik bir analiz tekniğidir.143  

Örnek: Yüzde yöntemine göre bilânço ve gelir tablosu aşağıdaki gibidir: 

Yüzde oranlarının yanındaki parantez içindeki rakamlar bir sonraki yöntemimiz olan 

eğim yüzdeleri yönteminde kullanılmak üzere hazırlanmış 2008 yılı baz alınarak 2009 

yılının yüzde cinsinden değerini ifade etmektedir.  

BĐLÂNÇO 

AKT ĐF             TUTARLAR        YÜZDELER  
DÖNEN VARLIKLAR 2008 Yılı 2009 Yılı 2008 % 2009 % 
Hazır Değerler 1.550.000 1.000.000 16 (100) 11    (65) 
Menkul Kıymetler 690.000 760.000  7  (100) 8      (110) 
Ticari Alacaklar 1.700.000 1.230.000       17 (100) 13    (72) 
Stoklar 1.660.000 1.140.000       17 (100) 13    (69) 
Dönen Varlıklar 
Toplamı 

5.600.000 4.130.000 57 (100)  45    (74) 

DURAN VARLIKLAR 
Đştirakler  1.380.000  950.000          14 (100)      11   (69) 
Bağlı Ortaklıklar 1.030.000  760.000          10 (100)      8     (74) 
Madd. Dur Varlıklar 3.100.000  4.190.000       31 (100)      46   (135) 
Birikmiş Amortismanlar (1.200.000) (914.000)       (12)(100 (10) (76) 
Duran Varlıklar 
Toplamı 

4.310.000  4.986.000        43 (100)      55   (116) 

AKT ĐF TOPLAMI   9.910.000  9.116.000      100 100 

                                                 
142 Metin Kamil Ercan, Ünsal Ban, Finansal Yönetim, , Ankara: Gazi kitapevi, 2005, s.34 
143 Nalân Akdoğan, Nejat Tenker, a.g.e. ,s.589. 
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 PASĐF                  TUTARLAR YÜZDELER 
KISA VAD. YAB. 
KAYNAKLAR     

2008 Yılı 2009 Yılı 2008 % 2009 % 

Satıcılar  1.600.000  1.240.000 16   (100)       14  (78) 
Borç senetler  510.000   5     (100) 7   (118) 
Gider Tahakkukları   170.000 410.000 2     (100) 4   (241) 
Borç ve Gid. Karşılıkları                 1.380.000 1.100.000      14   (100) 12  (80) 
Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynaklar Toplamı 

 3.660.000 3.350.000      37   (100) 

UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR 
Çıkarılmış Tahviller         -  2.300.000            - 25 
Ertelenmiş Vergi Borcu  690.000  450.000          7   (100)          5   (65) 
Uzun Vadeli Yabancı 
Kaynaklar Toplamı    

 690.000  2.750.000       7   (100)       30 (399) 

ÖZKAYNAKLAR 
Ödenmiş Sermaye 3.860.000 1.786.000         39  (100) 20  (46) 
Dönem Net Karı 1.700.000 1.230.000         17  (100)        13  (72) 
Özkaynak Toplamı 5.560.000 3.016.000 56  (100) 33(54) 
PASĐF TOPLAMI  9.910.000 9.116.000   100  100 

 

 

GELĐR TABLOSU TUTARLAR YÜZDELER 
 2008 Yılı 2009 Yılı 2008 % 2009 % 
BRÜT SATIŞLAR 15.500.000 9.910.000 113 100) 104 (64) 
Satış Đndirimleri (1.730.000) (380.000) (13)(100)       (4)  (22) 
Net Satışlar  13.770.000 9.530.000       100 (100) 100 (70) 
Satılan Malın Malyt (6.930.000) (5.520.000)    (50)(100)       (58)(80) 
Brüt Satış Karı 6.840.000 4.010.000       50   (100) 42  (59) 

Faaliyet Gider  (2.980.000)        (2.100.000)     (22) (100)        (22)(70) 
FAAL ĐYET KARI 3.860.000 1.910.000        28   (100) 20  (49) 
Diğ. Faal.Olğ Gelir ve 
Kar 

690.000 950.000   5     (100) 10 (138) 

Diğ. Faal.Olğ Gid. ve 
Zarar 

(1.470.000) (490.000)        (11) (100)       (5) (33) 

Finansman Gid.  (1.380.000) (1.140.000)    (10) (100)      (12)(83) 
Olağan Kar  1.700.000 1.230.000        12   (100)         13  (72) 
Olağ. Dışı Gel. ve Kar          1.700.000 1.500.000 (2)  (100) 16 (88) 
Olağ. Dışı Gid. ve Zar (320.000)           (400.000) 22   (100) (4) (125) 
Dönem Karı   3.080.000           2.330.000

  
(10) (100)      25 (76) 

Vergi ve Diğ.Yas.Yük. 
Karş        

(1.380.000)         (1.100.000) (10)  (100)      (12)(80) 

DÖNEM NET KARI           1.700.000   1.230.000 12(100) 13(72) 
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Bilançonun Dikey Analiz Yöntemine Göre 2009 ve 2008 Yıllarının Yorumu: 

Đşletmenin dönen varlıklarının toplam aktif içerisindeki payında 2008 yılına göre 

azalma olmuştur. Yani işletmenin net işletme sermayesi 2009 yılında azalmıştır. 

Đşletmenin durumu değerlendirilirken her zaman dönen varlıklarının yüzdesinin kısa 

vadeli yabancı kaynaklar yüzdesinden daha fazla olması arzulanır. Đşletmenin duran 

varlıklar hesap grubundaki artış maddi duran varlıklarındaki artıştan 

kaynaklanmaktadır. 2009 yılında 2008 yılına göre; işletmenin duran varlıklarında artış, 

öz kaynaklarında azalış olmuştur. Üretim işletmelerinde bu durum normaldir çünkü 

yatırımlar büyük tutarlarda olur. Bu yatırımların çoğunun finansmanı öz kaynaklarından 

karşılanmayabilir. Bu durumda işletmenin devamlı sermayesi, yani uzun vadeli yabancı 

kaynakları ve öz kaynaklarının toplamı duran varlıklarından fazla olmalıdır. Đşletmenin 

stoklarının payı 2009 yılında azalmıştır. Bu da likiditeyi olumlu etkilemiştir. Đşletmenin 

ticari alacaklarının toplam aktif içerisindeki payının azalması işletme için olumlu bir 

durumdur. Çünkü işletme alacakları tahsil edebilmiş, kredili satışlarını azaltmıştır. 

Gelir Tablosunun Dikey Analiz Yöntemine Göre 2009 ve 2009 Yıllarının 

Yorumu: Đşletme 2008 yılında her 100TL’lık satıştan 28 TL faaliyet karı elde ederken, 

2009 yılında her 100TL’lik satıştan 20 TL faaliyet karı elde etmiştir. Đşletmenin olağan 

ve olağan dışı gelirlerinden elde edilen kardaki artış işletmenin dönem net karını 

arttırmıştır.  

* Eğilim Yüzdeleri Yöntemi Đle Analiz (Trend Analizi): Bu yöntemde, 

finansal tablolarda bir yıl baz yıl olarak kabul edilmekte ve o yıla ait tutarlar 100 kabul 

edilerek bunu izleyen dönemlere ilişkin aynı tür değerlerin baz yılına göre yüzde olarak 

değişimi hesaplanmaktadır. Eğilim yüzdeleri analizi dinamik analiz türü olup, 

işletmelerin finansal tablolarında yer alan kalemlerin dönemler arasında göstermiş 

oldugu artış veya azalışlar saptanmakta ve bu değişikliklerin temel yıla yöre oransal 

önemleri ortaya konularak işletmenin gelişme yönü incelenmektedir. Gelir tablosu 

verilerinin net satışlara oranı hesaplanmaktadır.144 

Örnek: Yukarıdaki örneğimizde 2008 yılı baz yıl olarak ele alınıp 2009 yılının 

yüzde cinsinden değerleri bulunup eğilim yüzdeleri yönteminde kullanılan bilanço ve 
                                                 
144 Ezgi Yıldırım, a.g.e. s.51. 
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gelir tablosunda yüzdelerin yanında parantez içinde gösterilmiştir.(Bkz. s.69–70) 

Formülü aşağıdaki gibidir: 

Yüzdesi bulunmak istenen yılın tutarı   X 1000 
           Baz Alınan Yılın Tutarı 

 Bilânçonun Eğim Yüzdeleri Yöntemine Göre 2009 ve 2008 Yıllarının 

Yorumu: 2009 yılında 2008 yılına göre; dönen varlıklardaki azalış, kısa vadeli yabancı 

kaynaklardaki azalıştan daha fazla olmuştur. Bu da işletmenin net işletme sermayesinin 

azaldığı anlamına gelir. Đşletmenin dönen varlıkları azalış gösterirken duran 

varlıklarının artış göstermesi işletmenin 2009 yılında likidite sıkıntısı yaşayacağı 

anlamına gelir. Đşletmenin uzun vadeli yabancı kaynakları artış göstermiş kısa vadeli 

yabancı kaynakları ise azalış göstermiştir. Đşletmenin net satışlarında ve stoklarının 

eğilim yüzdesinde düşüş olmuştur. 

Gelir Tablosunun Eğim Yüzdeleri Yöntemine Göre 2009 ve 2008 Yıllarının 

Yorumu:  Đşletmenin 2009 yılında 2008 yılına göre; net satışların eğilim yüzdesindeki 

azalış satışların maliyetindeki azalıştan daha fazladır. Đşletmenin net karı 2008 yılı satış 

verilerinin %72 sidir. 

* Oran Yöntemi Đle Analiz: Finansal tablolar analizinde kullanılan en yaygın 

yöntemlerden birisi de oran yöntemi ile analiz tekniğidir. Bu yöntemde, hesap veya 

hesap grupları arasında matematiksel ilişkiler kurulmak suretiyle işletmenin, ekonomik 

ve mali yapısı ile kârlılık, çalışma durumu hakkında bir yargıya ulaşılmaya 

çalışılmaktadır.145 

Finansal oranlar, işletmelerin hem yıllar itibariyle hem de sektörlerdeki diğer 

işletmeler ile karşılaştırılabilmelerine olanak sağlayan performans oranları olarak ifade 

edilmektedir. Oranlar, işletme faaliyetlerinin değişik açılardan değerlendirilmesindeki 

kullanılış biçimlerine göre, beş ana grupta incelenebilir. 146 Bunlar; 

• Likidite Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar, 

                                                 
145 Ezgi Yıldırım a.g.e. s.51. 
146 Metin Kamil Ercan, Ünsal Ban, a.g.e. s.37. 
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• Devir Hızı Oranları, 

• Kaldıraç Oranları, 

• Kârlılık Oranları, 

• Piyasa Değerleri Oranları. 

Örnek:  X işletmesinin bilânço ve gelir tablosuna göre oran analizleri aşağıdaki 

gibidir. 

Likide Oranları:  

* Cari Oran =              Dönen Varlıklar            
              Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları 

2008 yılı cari oranı:     5.600.000  = 1,53    2009 yılı cari oranı:       4.130.000  = 1,23    
                 3.660.000                    3.350.000 

Cari oranın birden büyük olması işletmenin ödeme gücünün emniyet marjı 

olarak kabul edilmektedir. Arzulanan durum ise cari oranın 2 olmasıdır. Yani işletmenin 

dönen varlıkları kısa vadeli kaynaklarının iki katı olmalı ki işletme rahatlıkla kısa vadeli 

borçlarını ödeyebilsin. Cari oran 2009 yılında 2008 yılına göre azalma göstermiştir. 

* Asit Test Oranı=      Dönen Varlıklar-(Stoklar+Gelecek Aylara Ait Giderler)            
             Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

2008 yılı asit test oran:  3.940.000  = 1,53       2009 yılı asit test oran:    2.990.000= 0,89    
                 3.660.000                        3.350.000 

Stoklar, nakit ve alacaklara göre daha az likittir. Đşletmenin kısa vadeli borç 

ödeyebilme gücünü daha doğru hesaplayabilmek için stoklar ve gelecek aylara ait 

giderleri dönen varlıklardan çıkarmak gerekir. Đstenilen durum bu oranın 1 civarında 

olmasıdır. Đşletmenin 2008 yılında asit test oranı 1’in üzerindeyken 2009 yılında 0,89’a 

düşmüştür.  

* Nakit Oranı =     Hazır Değerler + Pazarlanabilir Menkul Değerler             
        Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları 
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2008 yılı nakit oranı:     2.240.000  = 0,61    2009 yılı nakit oranı:    1.760.000= 0,53    
               3.660.000                  3.350.000 

Nakit oran, işletmenin acil para durumunu yansıtmaktadır. Cari orana ve asit 

test oranına göre daha duyarlıdır. Bu oranın 0,20’nin altına düşmemesi arzulanan 

durumdur. Eğer bu oran 0,20’nin altında olsaydı işletme kredi alırken güçlük 

yaşayacaktı. Bu oran, 2009 yılında düşük olmasına rağmen 0,20’nin altına düşmemiştir. 

Devir Hızı Oranları:  

* Stok Devir Hızı =   Satılan Malın Maliyeti 
                  Stoklar 

2008 yılı stok devir hızı: 6.930.000 = 4,17  2009 yılı stok devir hızı:    5.520.000 =4,84 
                   1.660.000                        1.140.000     

Đşletme stoklarını 2009 yılında 2008 yılına göre daha hızlı nakde 

çevirebilmektedir. 

* Alacak Devir Hızı =       Satışlar      
           Alacaklar Hesabı 

2008 yılı alacak devir hızı:13.770.000= 8,1   2009 yılı alacak devir hızı: 9.530.000=7,74 
                     1.700.000                         1.230.000 

Bu oran alacakların tahsil kapasitesini ve likiditesini ifade eder. Đşletmenin 

alacaklarının devir hızı 2009 yılında 8,1’den 7,74’e düşmüştür. Alacak devir hızı 

yüksek olan işletmeler daha düşük cari oranla çalışabilirler. 

Kaldıraç Oranları:  

* Toplam Borç Oranı =   Toplam Aktif- Toplam Öz Sermaye 
                         Toplam Aktifler 

2008 yılı T.borç oranı:  4.350.000 = 0,44 2009 yılı T.borç oranı:    6.100.000 =0,67 
                9.910.000                    9.116.000 

Đşletme 2008 yılında aktiflerinin 0,44’ünü yabancı kaynaklarıyla finanse 

ederken, 2009 yılında 0,67’sini yabancı kaynakları ile finanse etmektedir. Kredi veren 
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kuruluşlar için arzulanan durum bu oranın düşük olmasıdır. Çünkü bu oran yüksek 

olursa kredi verenler açısından emniyet marjı dar olur. Bu da işletmenin faiz ve borç 

ödeme açısından zor duruma düşme olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. 

* Öz kaynakların Aktif Toplamına Oranı =   Öz Kaynaklar 
                                   Toplam Aktifler 

2008 yılı oranı:    5.560.000 = 0,56  2009 yılı oranı:  3.016.000 =0,33 
                  9.910.000                  9.116.000 

Bu oran, işletmenin uzun vadeli borç ödeme gücün ortaya koyar. Oranın 

yüksek olması kredi veren kuruluş açısından emniyet marjının yüksek olduğu anlamına 

gelir. Bu oran, 2009 yılında düşüş göstermiştir. Bu ise işletmenin ve kredi veren 

kuruluşun aleyhinedir. 

* Faiz Kar şılama Oranı =   Faiz ve vergi öncesi kar 
                                 Finansman Giderleri 

2008 yılı F.k.oranı:    4.460.000 = 3,23       2009 yılı F.k oranı:    3.470.000 =3,04 
            1.380.000                      1.140.000 

Faiz karşılama oranı, faiz ve vergi öncesi kar ile finansman giderlerini kaç defa 

karşılayabileceğini veya işletmenin faiz ve vergi öncesi karının finansman giderlerinin 

kaç katı olduğunu gösteren bir orandır. Đşletmenin faiz karşılama oranı 2009 yılında 

düşmüştür. 

Karlılık Oranları:  

* Net Kar Marjı Oranı =   Net Kar  
                            Satışlar 

2008 yılı oranı:    1.700.000 = 0,12  2009 yılı oranı:  1.230.000 =0,13 
               13.770.000                    9.530.000 

Oran net karın net satışlar içindeki yüzde payını göstermektedir. Đşletmenin bu 

oranı 2009 yılında artış göstermiştir. 
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* Varlıklar Kazanma Gücü =     Net Kar  
                                 Toplam Aktifler 

2008 yılı V.K.G oranı:    1.700.000 = 0,17     2009 yılı V.K.G oranı:  1.230.000 =0,13 
                              9.910.000            9.116.000 

2008 yılında işletme net karının 0,17’sini varlıklarından kazanırken, 2009 

yılında bu oran 0,13’e düşmüştür. 

* Öz sermayenin Kazanma Gücü = Net Kar  
                                          Öz Sermaye 

2008 yılı Ö.K.G oranı:  1.700.000 = 0,31 2009 yılı Ö.K.G oranı:  1.230.000 =0,41 
                  5.560.000                   3.016.000 

2008 yılında işletme net karının 0,31’ini Öz sermayesinden kazanırken, 2009 

yılında bu oran 0,41’e yükselmiştir. 

Piyasa Değeri Oranları:  

* Fiyat/Kazanç Oranı=  Hisse Senedi Piyasa Fiyatı  
                             Hisse Başına Kar 

* Piyasa Değeri/ Defter Değeri Oran=  Her bir hisse senedinin piyasa değeri 
              Her bir hisse senedinin defter değeri 

Örneğimizdeki işletme; küçük, orta büyüklükteki bir işletme olup, hisse 

senetleri borsada işlem görmediği için yukarıdaki oranlar hesaplanamamıştır. 

c) Mali Tabloların Analizinde Kullanılan Tekniklerin K arşılaştırılması 

Karşılaştırmalı tablolar analizinde, işletmenin yıllar itibariyle hesaplarında 

meydana gelen artış ve azalışlar değerlendirilirken enflasyon oranı mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Yüzde yöntemiyle analiz tekniğinde; bilanço ve gelir tablosunun dikey analizi 

yapılmaktadır. Bu yöntem, bize işletmenin her bir kaleminin diğer kalemlere göre yüzde 

cinsinden ifadesini verir.  
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Eğilim yüzdeleri yöntemi, işletmenin hesap kalemlerinin dönemler arasında 

göstermiş olduğu artış ve azalışları ortaya koyarak işletmenin gidişatı hakkında bilgi 

vermektedir. Bu yöntemin uygulanabilesi için birden fazla dönem bilgilerine ihtiyaç 

vardır. 

 En son uyguladığımız yöntem olan oran analizi yöntemi hem işletmenin yıllar 

itibariyle hem de sektördeki diğer işletmelerle karşılaştırma yapılmasına yardımcı 

olmaktadır. Bu yöntem uygulanırken aynı sektördeki benzer işletmelerin oranlarının da 

bilinmesi, yapılan değerlendirmeyi daha sağlıklı kılacaktır. Yine de işletme hakkında en 

detaylı bilgiyi veren analiz tekniği oran analizi tekniğidir. 

3.2.2.4. Basel II Kriterlerine Göre KOBĐ Kredilerinin Riskinin Ölçülmesi ve                                      

  Derecelendirilmesi 

BASEL II, Bankalarda Risk Değerlendirmesi için ve bu riskleri kapsayacak 

sermaye tahsisi için oluşturulmuş yeni bir standarttır. Basel-II bankalarda etkin risk 

yönetimini ve piyasa disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği ölçümlerinin etkinliğini 

arttırmak ve bu sayede sağlam ve etkin bir bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal 

istikrara katkıda bulunmak için hazırlanmıştır. Đçerisinde sermaye yükümlülüğünün 

nasıl hesaplanacağı, maruz kalınan risklerin nasıl yönetileceği, sermaye yeterliliğinin 

nasıl değerlendirileceği ve nasıl kamuya açıklanacağına ilişkin hükümler mevcuttur. 147 

Basel II standartlarına göre bankaların hesaplaması gereken Sermaye Yeterlilik 

Rasyosu ve bu formülde yer alan risk tanımları aşağıdaki gibidir: 148 

Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) =                  Öz kaynaklar                                           

                             Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk       

Bu risk kavramları aşağıdaki gibidir:  

 * Kredi Riski:  Bankaların kısa ve orta vadede verdikleri kredilerin ya hiç 

ödenmemesi ya da zamanında ödenememesi sonucunda bankanın uğrayacağı zarardır. 

                                                 
147 http://www.kosgeb.gov.tr, Basel ll ve KOBĐ’ler  (05.05.2010) 
148 Sinan Aygün, Basel II “KOB Đ’lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi”  ,Ankara: Ankara Ticaret 
Odası, Yorum Basın Yayın Sanayii Ltd. Şti. Basıldığı Tarih: 15.01.2007 s.22. 
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* Piyasa Riski: Finansal piyasaların faiz oranları ve döviz kurlarında 

değişmeler sonucunda bankanın zarar etme veya sermaye kaybetme riskidir. 

* Operasyonel Risk: Bir bankanın işlemeyen ya da uygun olmayan iç süreçler, 

insanlar ve sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek zarara uğrama riski. 

Operasyonel riskler; personel riskleri, teknolojik riskler, organizasyon riski, yasal 

riskler ve dış risklerden oluşmaktadır. Basel II’de de Basel I’de olduğu gibi asgari 

sermaye yeterlilik oranı %8 olarak saptanmış ve Basel I’de yer almayan operasyonel 

risk de dahil edilmiştir.                                                                       

Bankalarda, kredi riski 5411 sayılı kanunu dayanak alan “Sermaye 

Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine ilişkilin Yönetmelik” esas alınarak 

hesaplanmaktadır. Bu yönetmeliğe göre; kredi riski, bilanço içi varlıklar ile gayri nakdi 

krediler, taahhütler ve türev finansal araçlara ilişkin kredi riskine esas tutarların 

toplamından oluşur.149 

Basel II Uzlaşısı’nda bankaların kredi riski taşıyan varlıkları ayırıcı nitelikleri 

bakımından sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. KOBĐ’lerin kullanacakları krediler de 

bu düşünceye uygun olarak ayrıca ele alınmıştır. Basel II’de önerilen kredi riski ölçüm 

yaklaşımlarında KOBĐ kredileri belli şartlar dahilinde iki ayrı portföyde 

değerlendirilebilmektedir. KOBĐ kredilerinin hangi portföy kapsamında 

değerlendirileceği kredi riskinin tutarını ve asgari sermaye gereksinimini değişik 

şekillerde etkilemektedir. KOBĐ kredilerinden doğan asgari sermaye gereksiniminin 

hesaplanması söz konusu KOBĐ’nin kurumsal ya da perakende portföy kapsamında 

değerlendirilmesine bağlı olarak hem standart yaklaşımda hem de içsel 

derecelendirmeye dayalı yaklaşımda farklılık arz etmektedir. 150 

Verilen kredinin, kime verildiğinin riskin ölçülmesinde kullanılan ölçüt, 

işletmenin derecelendirme notudur. Đşlemenin finansal (bilânço, gelir tablosu gibi 

finansal verilerin değerlendirilmesi) ve niteliksel (yönetici ve ortakların geçmişi, ithalat- 

                                                 
149 Hasan Emre Vatan, Basel Yaklaşımları Sonrası Risk Yönetimi ve Banka Risklerinin 
Hesaplanması, Đstanbul: Đstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
2008,s.27. 
150 Metin Kargacı, a.g.e. s.52. 
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ihracat, pazar payı vb.) faktörlerinin değerlendirilmesi sonucu atanan derecelendirme 

notu bankaya bu işletmenin taşıdığı riski gösterir ve bu işlem sonucu bankanın tutması 

gereken sermayenin belirlenmesinde girdi olarak kullanılır. Yani, kredi verilen 

işletmenin derecelendirme notu düştükçe banka hem daha çok risk alacak, hem karşılık 

olarak daha çok sermaye tutacak ve dolayısıyla daha çok kaynağını getiriden mahrum 

bırakacaktır. 151 

* Standart Yaklaşımda KOBĐ Kredilerine Đlişkin Kredi Riskinin        

      Ölçülmesi 

Standart yaklaşımda sermaye gereksiniminin hesaplanmasına temel oluşturan 

risk ağırlıklı varlıklar, kredi riskini azaltan teknikler dikkate alınmaksızın kredi tutarı ile 

borçlunun tabi olduğu risk ağırlığının çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. KOBĐ 

kredilerine ilişkin risk ağırlıkları, perakende ve kurumsal kredi portföyleri için 

belirlenen risk ağırlıklarıdır. 152 

Kurumsal ve perakende portföy kapsamında değerlendirilecek KOBĐ kredileri 

için kullanılacak risk ağırlıkları Tablo 4’de gösterilmektedir.  

Tablo 4 
 Standart Yaklaşımda KOBĐ Kredilerine Đlişkin Risk Ağırlıkları 

 
Derecelendirme Notu  AAA ile 

AA- 
arası  

A+ ile A- 
arası  

BBB+ ile 
BB- arası  

BB- ve 
altı  

Derecesiz  

Kurumsal KOBĐ Risk 
Ağırlığı  

20%  50%  100%  150%  100%  

Perakende KOBĐ  
Risk Ağırlığı  75% 

 
Kaynak: Basel Committee on Banking Supervision, “International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standarts: A Revised Framework Comprehensive Version”, s. 23. Aktaran: Metin Kargacı 
a.g.e. s.27. 

                                                 
151 Türkiye Bankalar Birliği Basel II Yönlendirme Komitesi, Risk Yönetimi ve Basel II’nin KOBĐ’lere 
Etkileri , 3. Basım, Yayın No:238, Eylül 2005, s.13. 
152 Metin Kargacı, a.g.e. s.52. 



 80 

Kurumsal KOBĐ’lerde derecelendirme notu AAA ile AA- arasında olan 

işletmelerin risk ağırlığı %20, A+ ile A- arası %50, BBB+ ile BB- arası %100, BB- ve 

altı  %150, derecesiz ise %100 olarak kabul edilmektedir. Perakende KOBĐ’lerde ise 

derecelendirme notuna bağlı olmaksızın işletmelerin risk ağırlığı %75’dir. 

Örnek: Yıllık toplam satış tutarı 20.000.000 TL. olan ve ülkesindeki 

bankacılık denetim otoritesinde tanınmış bir bağımsız derecelendirme kuruluşundan A 

notu almış bir işletme, X bankasından 100.000 TL. kredi talep etmektedir. Đşletmenin 

bankaya geçmişe dair herhangi bir kredi borcu bulunmamaktadır. Bu şartlarda krediden 

kaynaklanan kredi riskine ilişkin asgari sermaye gereksinimi aşağıdaki gibi hesaplanır:  

Sermaye gereksinimi = Kredi tutarı x Risk ağırlı ğı x %8  

Sermaye gereksinimi: Đşletmenin sahip olması gereken asgari öz sermaye 

miktarı. 

%8: Basel II’ye göre asgari sermaye yeterlilik oranı 

    = 100.000 x %75 x %8 = 6.000 TL.  

Đşletmenin yıllık satış tutarının 50.000.000 Euro’nun altında bulunması KOBĐ 

sınıfında yer aldığını göstermektedir. Bu KOBĐ’nin talep ettiği kredi ile birlikte bankaya 

olan toplam borcunun 1.000.000 Euro’nun altında kalması, bankanın bu krediyi 

perakende krediler portföyü kapsamında değerlendirebilmesine olanak sağlamaktadır. 

Kredinin perakende portföyde değerlendirilebilmesi için gerekli diğer şartların da var 

olduğu varsayımıyla, krediye perakende KOBĐ’ler için geçerli standart risk ağırlığı olan 

%75 uygulanmıştır.153 

                                                 
153 Metin Kargacı, a.g.e. s.53 
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* Đçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımda KOBĐ Kredilerine Đlişkin        

       Kredi Riskinin Ölçülmesi  

Basel II Uzlaşısı’nda kredi riskinin ölçülmesinde kullanılmak üzere önerilen 

ikinci temel yaklaşım içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımdır. Bu yaklaşımı kısaca 

aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.154 

*  Banka kendi derecelendirme modelini kullanır. Dış derecelendirme şirketleri 

tarafından üretilen derecelendirme notlarına bağımlı değildir. 

* Her bir derecelendirme grubu için temerrüt olasılığını hesaplar. 

* Đstatistiki yöntemler kullanılarak “beklenen” ve “beklenmeyen” kayıp 

hesaplaması yapar. 

* Kullandırdığı her kredi için temerrüt olasılığını hesaplayabilir. 

* Firmalar için temerrüt halinde kayıp oranı hesaplanır. Bu oran hesaplanırken, 

BDDK’nın kararına bağlı olarak, standart yönteme göre hesaplamaya dahil edilebilecek 

teminat türleri daha esnek ve avantajlı olacaktır. 

Đçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımda sermaye gereksiniminin 

hesaplanmasında anahtar bir rol oynayan risk bileşenleri ise şunlardır155:  

• Temerrüt Olasılığı: Borçlunun sözleşmeye dayalı anapara ve faiz ödemelerini 

gerçekleştirememe olasılığı,  

• Temerrüt Halinde Kayıp Oranı: Borçlunun temerrüde düşmesi durumunda, 

risk tutarının bir yüzdesi olarak ifade edilen olası kayıp oranı,  

• Temerrüt Anında Risk Tutarı: Borçlunun temerrüdü anında bankanın 

beklenen risk tutarı,  

• Vade: Kredi işleminin vadesi.  

                                                 
154 Kağan Pürentepe, Basel II’nin KOB Đ’lere Etkisi , Đstanbul: Marmara Üniversitesi, I.Türkiye 
Muhasebe Uzmanları Kongresi, , 26 Mart 2010. s.13. 
155 Metin Kargacı, a.g.e. s.46. 
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KOBĐ kredilerinden kaynaklanan kredi riskine ilişkin sermaye gereksiniminin 

belirlenmesinde kullanılacak risk ağırlığı fonksiyonları, kredinin kurumsal krediler 

içinde mi yoksa perakende krediler kapsamında mı değerlendirileceğine bağlı olarak 

değişmektedir. Kurumsal krediler portföyünde değerlendirilen KOBĐ kredileri için risk 

ağırlıklı varlık tutarının bulunmasında kullanılan risk ağırlığı fonksiyonu ile bu 

fonksiyonun girdisini oluşturan değişkenlerin ve risk ağırlıklı varlıkların hesaplanışı 

aşağıda sunulmuştur; 156 

Kurumsal ve perakende KOBĐ kredilerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkların 

bulunmasında kullanılan eşitliklerde kullanılan simgeler ve anlamları aşağıdaki 

gibidir;157  

TO: Temerrüt olasılığı,  

THK: Temerrüt halinde kayıp oranı, 

 TT: Temerrüt anında risk tutarı,  

V: Vade,  

R: Korelâsyon katsayısı,  

S: KOBĐ’nin yıllık toplam satış tutarı veya aktif büyüklüğü, 

 b: Vade katsayısı, 

 N: Standart normal dağılıma ilişkin birikimli dağılım fonksiyonu, 

 G: Standart normal dağılıma ilişkin birikimli dağılım fonksiyonunun tersi. 

Sermaye yükümlülüğü(K) = [THK x N [(1-R)-0,5 x G(TO) + (R/(1-R)0,5 x    

          G(0,999)]– TO x THK] x (1–1,5 x b)-1 x (1 + (V–2,5) x b)  

Korelasyon(R) = 0,12 x (1-e(-50 x TO)) / (1-e(-50 )) + 0,24 x [1-(1-e(-50 x TO)) / (1-e(-50))]          

      - 0,04 x (1 - (S – 5) / 45) 

                                                 
156 Metin Kargacı, a.g.e. s.56. 
157 Metin Kargacı, a.g.e. s.57. 
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 Vade ayarlaması(b) = (0,11852 – 0,05478 x In (TO)) 2 Risk Ağırlıklı Varlıklar = K x  

   12,5 x TT  

Perakende krediler portföyünde değerlendirilen KOBĐ kredileri için uygulanan 

risk ağırlığı fonksiyonu ve bu fonksiyonun girdisini oluşturan değişkenler ile risk 

ağırlıklı varlıkların hesaplanması ise aşağıdaki gibidir158: 

Sermaye yükümlülüğü(K) = [THK x N [(1-R)-0,5 x G(TO) + (R / (1-R)-0,5 x G(0,999)]             

                         – TO x THK]  

Korelasyon(R) = 0,03 x (1-e(-35 x TO) ) / (1-e–35) + 0,16 x [1-(1-e(-35 x TO)) /(1-e–35)]  

Risk Ağırlıklı Varlıklar = K x 12,5 x TT  

3.2.2.5. Basel II Kriterlerine Göre Kredilerin Teminatlandırılması 

Basel II Standart Yaklaşımının uygun saydığı teminatlar arasında gerçek 

müşteri çek ve senetleri ile ortak kefaleti bulunmamaktadır.  Diğer taraftan derecesi A- 

ve üzeri olan grup şirketlerinin vermiş oldukları kefaletler, risk azaltıcı unsur olarak 

dikkate alınmaktadır. Bu sebeple bankalar, KOBĐ’lerden daha güçlü teminatlar talep 

edebileceklerdir. Basel II risk azaltıcı özelliğe sahip “uygun” teminatları saymıştır.159 

Basel II’de tercih edilen teminatlar;160 

* Nakit, mevduat veya mevduat sertifikası, 

* Altın, 

* Borçlanma senetleri – rating’ine göre, 

* Borçlanma senetleri – rating yoksa (Likit ve bankalarca çıkartılmış), 

* Ana endeksteki (IMKB 100) hisse senetler, 

* Yatırım fonları, 

                                                 
158 Metin Kargacı, a.g.e. s.57. 
159 http://www.kosgeb.gov.tr. Basel II ve KOBĐ’ler  (05.05.2010) 
160 Kağan Pürentepe, a.g.e. s.22. 
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* Ana endeks dışında, fakat düzenlenmiş piyasalarda işlem gören senetler, 

* Ana endeks dışında, fakat düzenlenmiş piyasalarda işlem gören senetleri de 

barındıran fonlar, 

* Đpotek. 

Türkiye’de piyasada ağırlıkla tercih edilen teminatlar;  

* Ortak kefaleti, 

* Grup şirketi kefaleti, 

* Müşteri çek ve senetleri. 

3.2.2.6. Kredi Talebinin Onay veya Reddi Đşlemi 

Yapılan istihbarat ve tüm analiz çalışmaları sonucunda elde edinilen bilgiler 

raporlanır. Bu raporlar ışığında kredi karar komitesi krediyi değerlendirir. 

Değerlendirme sonucuna göre kredi kabul veya red edilir. 

Kredinin onaylanması veya red edilmesi durumunda bir banka açısından iş 

akışı aşağıdaki gibidir: 

a) Şube Yetkisinde Bulunan Krediler Đçin Kredi Tahsis Süreci 

* Mü şteri Đlk kez Kredi Talebinde Bulunuyor ise: Müşteri ilk kez kredi 

talebinde bulunuyorsa banka açısından yapılan işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 161 

Kredi Pazarlama Yönetmeni /Yetkilisi; Đşletmenin daha önce geçerli/onaylı 

limitinin bulunup bulunmadığını ve kredi yenileme vadesi kontrollerini yapar. 

Kredi Pazarlama Yönetmeni /Yetkilisi; Öncelikle işletmenin tüzel/gerçek 

ortaklarının/kefillerin ya da ortak olmayan tüzel/gerçek kefillerin gerekli piyasa, 

bankalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) nezdinde, ilave olarak Đlgili 

                                                 
161 Đng bank A.Ş Đşlem Adımları, Doküman No KDT-ĐA- 0001, Kurumsal ve Ticari Kredi 
Teklif/Tahsis, Revizyon tarihi:07.07.2008 s.3. 
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Bankanın istihbarat modülünde, programının sakıncalı veritabanında ve KKB 

kayıtlarından araştırmaları Şubece yapılır.  

Müşteri Đstihbaratı Olumsuz ise; 

a. Müşteriyi bilgilendirir. 

Müşteri Đstihbaratı Olumlu ise; 

a. Talep edilen limit şube yetkisinde ise şube pazarlama servisince 

hazırlanan spread, kredi teklif formu ve işletmenin diğer dokümanları ile birlikte şube 

kredi komitesine sunulur. 

b. Talep edilen limitin şube yetkisini aşması halinde kredi teklif paketi 

hazırlar. (Spread, Đşletme Tanıtım Raporu, Kredi Teklif Formu, Đstihbarat Formu)  

Şube Đçi Kredi Komitesi; Kredi talebini değerlendirir. Şube Kredi Komitesi 

Karar Föyünü düzenler. 

Değerlendirme sonucu olumsuz ise; Şube Müdürü/Kredi Pazarlama Yönetmeni 

/Yetkilisi;  Müşteriyi bilgilendirir. Değerlendirme Sonucu Olumlu ve Şube Yetkisinde 

Kredi Đse; Şube içi Kredi Komitesi Karar Föyü imzaları tamamlandıktan sonra; 

a. Kredi Pazarlama Yönetmeni/Yetkilisi; Belirlenen şartlar doğrultusunda 

Kredi Kararını operasyon yetkilisi/yetkili yrd.’na iletir. 

b. Operasyon Yetkilisi/Yetkili Yardımcısı; Nakdi Krediler (NKRD) 

ekranlarından teklif limiti tanımlama işlemini yapar. 

c. Operasyon Yönetmeni;  Girişi yapılan işlemleri kontrol eder, yapılması 

gereken düzeltmeler var ise yapılmasını sağlar. 

d. Şube Müdürü; NKRD ekranlarından girilen teklif limitini onaylar. 

Bağlı Olunan Şubeler Grup Müdürlükleri (ŞGM) var ise; ŞGM Kredi 

Pazarlama Yönetmeni/Yetkilisi Şube Kredi Komitesi kararını kontrol ederek NKRD 

ekranlarından ŞGM ekran onayını verir. 
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Bağlı Olunan ŞGM Yok ise; Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis 

Yönetmeni/Yetkilisi/Yetkili Yardımcısı; Şube Kredi Komitesi kararını kontrol ederek 

NKRD ekranlarından Genel Müdürlük ekran onayını verir. Kredi Pazarlama 

Yönetmeni/Yetkilisi Kredi Komitesi kararını ve diğer dokümanları müşteri dosyasında 

klase eder. 

Değerlendirme Sonucu Olumlu ve Şube Yetkisini Aşan Kredi Đse; Kredi 

Pazarlama Yönetmeni/Yetkilisi Şube Kredi Komitesi kararı ile hazırlanan kredi 

paketini, diğer müşteri belgeleri ile birlikte bağlı bulunduğu Şubeler Grup Müdürlüğü 

varsa Şubeler Grup Müdürlüğü’ne, yoksa Genel Müdürlüğe gönderir. 

b)  Şubeler Grup Müdürlükleri ( ŞGM) Yetkisinde Bulunan Krediler Đçin 

Kredi Tahsis Süreci 

  Kredi değerlendirmesi sonucunda kredi teklifi olumsuz ise sırasıyla aşağıdaki 

işlemler yapılır: 

a. ŞGM Kredi Pazarlama Müdürü/Yönetmen/Yetkili/Yetkili Yardımcısı;  

Şubeye nedenleri ile birlikte teklifin reddedildiği yazılı olarak bildirir. (Red 

yazıların bir nüshası bilgi amaçlı olarak Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis, Kurumsal 

ve Ticari Krediler Đzleme ve Raporlama ve ilgili Pazarlama Gruplarına gönderilir.) 

b. Şube Kredi Pazarlama Yönetmeni/Yetkilisi; müşteri bilgilendirilir. 

Kredi Değerlendirmesi Sonucunda Kredi Teklifi Olumlu ise; 162 

(Şubeler Grup Müdürlüğü Kredi Komitesi Karar Föyü imzaları 

tamamlandıktan sonra) 

a. ŞGM Kredi Pazarlama Müdürü/Yönetmen/Yetkili/Yetkili Yardımcısı; 

Belirlenen şartlar doğrultusunda Kredi Tebliğ Mektubu’nu hazırlar. Krediyi Şubeye 

tebliğ eder. Kredi Tebliğ Mektubunun bir örneğini ilgili Kurumsal ve Ticari Krediler 

                                                 
162 Đng bank Đşlem Adımları, Doküman No KDT-ĐA- 0001, Kurumsal ve Ticari Kredi Teklif/Tahsis , 
Revizyon tarihi:07.07.2008,s.4 
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Tahsis Bölümü, Kurumsal ve Ticari Krediler Đzleme Bölümü ve Pazarlama Grubu’na 

gönderir. 

b. Şube Operasyon Yetkilisi; Kredi tebliğ girişini NKRD ekranlarından 

yapar. 

c. Şube Müdürü; Girişi yapılan kredi tebliğini onaylar. 

d. ŞGM; Şubece onaylanan kredi tebliği için son ekran onaylarını verir. 

Kredi Teklifi Olumlu Ve Şubeler Grup Müdürlüğü Yetkisini Aşmakta ise: 

ŞGM; Kredi Teklifine kendi görüşünü de yazılı olarak ilave ettikten sonra Kredi Paketi 

ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderir.  (Şubeler Grup Müdürlüğü’nün kredi teklifi ile 

ilgili görüşü olumsuz ise gerekçeleri ile birlikte şubeye red yazısı gönderilir.) 

c). Genel Müdürlük Yetkisinde Bulunan Krediler Đçin Kredi Tahsis Süreci 

Gelen Müdürlük yetkisinde bulunan krediler için kredi tahsis süreci ise 

aşağıdaki gibidir: 

1. Şube/ŞGM;  Müşterinin kredi talebini değerlendirir, kredi teklifini 

hazırlar. 

2. Kredi teklifini Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Grubuna gönderir. 

d) Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Grubu Değerlendirmesi 

 Kredi tutarı ve türü işletme bankacılığı limiti dahilinde olan krediler 

değerlendirilirken şu aşamalar izlenir; 163 

1. Đlgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Yönetmen/Yetkilisi/Yetkili 

Yardımcısı; gelen kredi teklifini tüm bilgi ve belgeleriyle incelendikten sonra ilgili 

müdürün onayına sunar.  

                                                 
163 Đngbank A.Ş Đşlem Adımları, Doküman No KDT-ĐA- 0001, Kurumsal ve Ticari Kredi 
Teklif/Tahsis, Revizyon tarihi:07.07.2008, s.5. 
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2. Đlgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Yönetmeni/Müdürü/Grup 

Müdürü;  Limit tutarına göre kredi teklif paketini inceler. 

3. Kredinin teminatlarını, mali tablolarını, işletme ortaklarının varlık 

durumlarını, moralitelerini, sektörel özelliklerini ve istihbarat raporlarını inceler ve 

tahsis görüşünü oluşturur. 

* Değerlendirme Sonucu Olumsuz Đse; Đşletme segmenti için tanımlanan kredi 

limiti üzerideki krediler Đşletme Pazarlama Grubu mutabakatına gönderilir. Mutabık 

olunmayan durumlarda pazarlama görüşleri ile yeniden incelenir ve nihai görüş 

oluşturulur. 

• Đlgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Müdürü/Yönetmeni/Yetkilisi / 

Yetkili Yardımcısı;  Red yazısını hazırlayarak ilgili Şubeye gönderir. 

• Red yazısını Şube ile birlikte ilgili ŞGM’ ye ve Pazarlama Grubu’na 

gönderir. Mevcut müşteri ise aynı zamanda Kurumsal ve Ticari Krediler Đzleme ve 

Raporlama Bölümü’ ne de gönderilir. (Red yazıları sakıncalı veri tabanına işlenir.) 

* Değerlendirme Sonucu Olumlu Đse; Đşletme segmenti için tanımlanan kredi 

limiti üzerideki krediler Pazarlama Grubu mutabakatına gönderilir. Mutabık olunmayan 

durumlarda pazarlama görüşleri ile yeniden incelenir ve nihai görüş oluşturulur. 

• Đlgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Yönetmeni/Yetkilisi/ Yetkili 

Yardımcısı; Onaylanan kredi için kredi şartlarını, istenecek teminatları detaylı bir 

şekilde gösteren Kredi Tebliğ Mektubunu hazırlar. Tahsis Müdürüne imzalatır. 

• Đlgili Şubeye, ŞGM’ ye, Pazarlama Grubu’na ve Kurumsal ve Ticari 

Krediler Đzleme ve Raporlama Bölümü’ne tebliğ eder. 

4. Şube Operasyon Yetkilisi;  Kredi tebliğ mektubunda belirtilen limitler ve 

teminatlar kapsamında, NKRD teklif girişini yapar. 

5. Gerekli limit tanımlama ve teminat giriş işlemleri yapılır. 

6. Đşlemlerinin kontrolü için Operasyon Yönetmeni’ne bilgi verilir. 
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7. Operasyon Yönetmeni;  Yapılan işlemleri kontrol eder. Yapılması gereken 

düzeltmeler var ise yapar ve Şube Müdürüne onaya sunar. 

8. Şube Müdürü; NKRD işlemini onaylar. 

9. Đlgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Yönetmeni/Yetkilisi/ Yetkili 

Yardımcısı; Şube tarafından girilmiş ve onaylanmış limit ve zorunlu teminatların sistem 

onayını verir. 

* Kredi tutarı Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grubu (Genel Müdür 

Yardımcısı/Grup Müdürü/Müdür) yetkisi dahilinde olan krediler de Kredi tutarı Tahsis 

Müdürü yetkisinde ise; Đlgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis 

Yönetmeni/Yetkilisi/Yetkili yardımcısı gelen kredi teklifini tüm bilgi ve belgeleriyle 

incelendikten sonra ilgili müdürün onayına sunar.  

* Kredi tutarı Grup Müdürü yetkisinde ise; Đlgili Kurumsal ve Ticari Krediler 

Tahsis Yönetmeni/Yetkilisi/Yetkili yardımcısı gelen kredi teklifini tüm bilgi ve 

belgeleriyle incelendikten sonra ilgili müdürün onayına sunar. Đlgili Kurumsal ve Ticari 

Krediler Tahsis Müdürü;  dosyayı inceledikten sonra tahsis görüşünü oluşturmak için 

ilgili grup müdürünün incelemesine sunar. 

* Kredi tutarı Genel Müdür Yardımcısı yetkisinde ise;  Đlgili Kurumsal ve 

Ticari Krediler Tahsis Yönetmeni/Yetkilisi/Yetkili yardımcısı gelen kredi teklifini tüm 

bilgi ve belgeleriyle incelendikten sonra ilgili müdürün onayına sunar. Đlgili Kurumsal 

ve Ticari Krediler Tahsis Müdürü; dosyayı incelendikten sonra Tahsis görüşünü 

oluşturmak için ilgili Genel Müdür Yardımcısı ile Grup Müdürünün incelemesine sunar. 

* Değerlendirme Sonucu Olumsuz Đse; Đlgili Kurumsal ve Ticari Krediler 

Tahsis Bölümü Müdürü/ Yönetmeni; ilgili Pazarlama Grubu görüşünün oluşturulması 

için Tahsis’in red görüşü olan kredi teklifini ve/veya kredi şartlarında Şube teklifi ile 

mutabık olunmayan kredi teklifini ilgili Pazarlama Grubu’na gönderir. Đlgili Pazarlama 

Grup Müdürü / Bölüm Müdürü; Pazarlama görüşünü ve kredi şartlarını kredi teklif 

kapağında belirterek ilgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Bölümü’ne iletir. 
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* Đlgili Pazarlama Grubu Görüşü Olumlu Đse; Đlgili Kurumsal ve Ticari 

Krediler Tahsis Bölümü tarafından; Kredi Kararı ve Tebliği Pazarlama Grubu 

tarafından Đmzalandıktan sonra kredi tebliği Şubeye/ŞGM’ne Ticari ve Kurumsal 

Krediler Đzleme ve Raporlama bölümüne gönderilir.  

* Đlgili Pazarlama Grubu Görüşü Tahsise Paralel Olarak Olumsuz Đse; Đlgili 

Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Bölümü; Red yazısını ilgili Şube ile birlikte ilgili 

ŞGM’ ye gönderir. Mevcut müşteri ise aynı zamanda Kurumsal ve Ticari Krediler 

Đzleme ve Raporlama Bölümü’ ne de gönderir.  

* Değerlendirme Sonucu Olumlu Đse (Genel Müdür Yardımcısı/Grup 

Müdürü/Müdür) yetkisi dahilinde olan krediler için) 

a. Đlgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Bölümü; Đlgili Pazarlama 

Grubu görüşünün oluşturulması için kredi teklifini Pazarlama Grubu’na gönderir.  

b. Đlgili Pazarlama Grubu; Pazarlama görüşünü kredi teklif kapağında 

belirterek ilgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Bölümü’ne iletir. 

(Tahsis ve pazarlama gruplarının mutabık kaldığı limit ve teminat şartları kredi 

kararı haline getirilerek ilgililer tarafından imzalanır.) 

c. Đlgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Bölümü; Onaylanan kredi için 

kredi şartlarını, istenecek teminatları detaylı bir şekilde gösteren Kredi Tebliğ 

Mektubunu hazırlar ve ilgili Şubeye, ŞGM’ ye, Pazarlama Grubu’na,  Kurumsal ve 

Ticari Krediler Đzleme ve Raporlama Bölümü’ne tebliğ eder. 

d. Şube Operasyon Yetkilisi;  Kredi tebliğ mektubunda belirtilen limitler ve 

teminatlar kapsamında, NKRD  teklif girişini yapar. 

e. Đşlemlerinin kontrolü Operasyon Yönetmeni’ne bilgi verir. 

f. Operasyon Yönetmeni;  Yapılan işlemleri kontrol eder. Yapılması 

gereken düzeltmeler var ise yapar ve Şube Müdürüne onaya sunar. 

g. Şube Müdürü;  NKRD işlemini onaylar. 
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h. Tahsis Yönetmeni/Yetkilisi/Yetkili Yardımcısı; Şube tarafından girilmiş 

ve onaylanmış limit ve zorunlu teminatların sistem onayını verir. 

Kredi Tutarı Genel Müdür/Kredi Komitesi/Yönetim Kurulu yetkisi dahilinde 

olan kredide ise aşağıdaki aşamalar izlenir164. 

1. Đlgili Tahsis Grubu; Gelen kredi teklifini inceleyerek işletme ile ilgili 

mali analiz raporunu hazırlar. Kredi teklifi ile ilgili tahsis grubu görüşünü oluşturur.  

2. Kredi Teklifini ALT KREKOM’ a sunmak üzere Kredi Teklif Önergesini 

hazırlar ve komiteye sunar.  

3. ALTKREKOM;  Kredi teklifini değerlendirir ve karara bağlar. 

 * Değerlendirme Sonucu Olumsuz ise; 

a. Đlgili Tahsis Bölümü; Red yazısını hazırlayarak ilgili Şubeye gönderir. 

b. Red yazısını Şube ile birlikte ilgili ŞGM’ ye, Pazarlama Grubu’na ve 

Kurumsal ve Ticari Krediler Đzleme ve Raporlama Bölümü’ ne de gönderir. (Red 

yazıları BOSS modülünde sakıncalı veri tabanına işlenir.) 

 * Değerlendirme Sonucu Olumlu Đse; 

a. ALTKREKOM’ da mutabık kalınan limit, teminat, kredi türü ve vadeye 

göre kredi kararı hazırlanarak üyeler tarafından imzalanır. 

b. Onaylanan kredi tutarı Genel Müdür yetkisinde ise; ilgili Tahsis Grubu 

tarafından; imzalanan kredi kararı doğrultusunda şubeye, ŞGM’ye, Pazarlama 

Grubu’na,  Kurumsal ve Ticari Krediler Đzleme ve Raporlama Bölümü’ne kredi tebliği 

gönderilir. 

                                                 
164 Đngbank A.Ş Đşlem Adımları, Doküman No KDT-ĐA- 0001, Kurumsal ve Ticari Kredi 
Teklif/Tahsis, Revizyon tarihi:07.07.2008, s.5. 
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c. Onaylanan kredi tutarı Kredi komitesi ve Yönetim Kurulu yetkisinde ise; 

ALTKREKOM’ da onaylanan kredi ile ilgili teklif paketi yetki durumuna göre kredi 

komitesi veya yönetim kurulu onayına sunulur. 

d. Kredi komitesi veya yönetim kurulu’nca onaylanan krediler ilgili Tahsis 

Grubu tarafından Şubeye, ŞGM’ye, Pazarlama Grubu’na,  Kurumsal ve Ticari Krediler 

Đzleme ve Raporlama Bölümü’ne tebliğ edilir.  

e. Kredi komitesi veya yönetim kurulu’nca uygun görülmeyen kredi teklifleri 

ile ilgili red yazıları ise ilgili Tahsis Grubu tarafından şube ile birlikte ilgili ŞGM’ ye, 

Pazarlama Grubu’na ve Kurumsal ve Ticari Krediler Đzleme ve Raporlama Bölümü’ ne 

gönderilir. 

e)  Pazarlama Grubu Yetki Kullanımı 

* Ciro Kriterine Göre Ticari/Kurumsal Đşletmeler Đçin GMY / Grup    

       Müdürü Yetkisinde Olan Krediler; 

Kredili müşterilerimizin acil ihtiyaçlarına süratli bir şekilde cevap verilmesini 

teminen ilgili pazarlama grupları tarafından ziyaret edilerek, yerinde görülen 

işletmelerin kredilendirilebilmesine imkân tanımak amacıyla, Kurumsal Bankacılık ve 

Ticari Pazarlama Genel Müdür Yardımcıları ile grup müdürlerine, tahsis grubu 

yetkilerine paralel olarak kredi tahsis yetkisi verilmiştir.  

Tüm Pazarlama Grupları’nca tahsis edilen limitler için azami 1 yıl + 1 hafta 

vadeli kredi verilmekle birlikte (Factoring / Leasing Grubu hariç olmak üzere diğer 

yetki tanınan bölümler iş konusu ile ilgili süresiz teminat mektubu verebileceklerdir), 

kredilerin yenileme tarihi 6 ay olacak, bu sebeple de ilgili şubece tüm bilgi ve 

belgeleriyle birlikte ilgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Grubuna 6 ay içerisinde 

kredi teklifinin gelmesi sağlanacaktır (Factoring / Leasing Grubu tarafından tahsis 

edilen kredilerde yenileme tarihi olarak 3 ay verilecektir).  

Revize kredi teklifinin ilgili Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Grubu 

tarafından onaylanmaması (Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Grubu gerekli gördüğü 

takdirde işletmeyle farklı teminat, vade, kredi türleriyle çalışılmasını şubeden talep 
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edebilecektir) halinde; varsa işletmenin mevcut riskinin onaylayan makam 

sorumluluğunda ve takibinde uygun görülecek şekilde en geç 6 ay içerisinde (Factoring 

/ Leasing Grubu tarafından tahsis edilen kredilerde 3 ay içerisinde) tasfiyesinin 

sağlanması gerekebilecektir.165 

Şubelerin kredi tahsis sürecini şöyle özetleyerek sıralamak mümkündür166; 

1. Kredi teklifi yapılacak işletme öncelikle ziyaret edilerek işletmenin faaliyeti, 

diğer bankalarla çalışma koşulları, sektörüyle ilgili güncel bilgiler, rakipleri, gelecek 

beklentileri, hedefleri hakkında bilgi temin edilerek bu doğrultuda Đşletme Tanıtım 

Raporu hazırlanır. Đşletme Tanıtım Raporunda raporu hazırlayan ile birlikte mutlaka 

Şube müdürünün imzası bulunmalıdır. 

2. Kredi Teklifi yapılan işletme ve grup kuruluşlarına ilişkin “onaylı finansal 

tablolar” mutlaka son üç yıl ve ara dönem faaliyetlerini gösterir şekilde, ilgililerden 

istenerek alınır. Mali verilerin girişleri yapılır. 

3. Đşletmenin çalışma koşulları ve yakın gelecekteki ihtiyaçlarına göre, detaylı 

Kredi Teklif Formu hazırlanır. Kredi türleri, vadeleri ve teminatları hakkında müşteri ile 

mutabakat sağlanır ve imzalı asıl kredi teklifi oluşturulur. Öylece işletmelere sık sık 

limit artırımı ve şart değişikli ği talebinde bulunulması engellenir. 

4. Kredi Teklifi ile birlikte Şubece Kredi Komitesi kararı alınır. 

5. Şubeler tarafından düzenlenen; Kredi Teklifi, Đşletme Tanıtım Raporu, 

işletme ve gruba ilişkin konsolide mali verileri içeren spread, mevcut ve potansiyel 

müşterilerde Müşteri Verim-Hedef formu e-mail yoluyla ilgili Genel Müdürlük Tahsis 

grubuna gönderilir. Asılları kargo ile gönderilir. 

6. Tahsis Grubuna gelen kredi teklifi yetkiler çerçevesinde incelenerek, 

değerlendirme sonucu olumlu ise Kredi Tebliğ Mektubu, olumsuz ise red gerekçesi ile 

yazılı olarak şubeye bildirilecektir. 

                                                 
165 Đngbank A.Ş Đşlem Adımları, Doküman No KDT-ĐA- 0001, Kurumsal ve Ticari Kredi 
Teklif/Tahsis, Revizyon tarihi:07.07.2008, s.7. 
166 Oyakbank A.Ş., Eğitim Notları, Temel Kredi Bilgileri , Đstanbul, 03/2005, s.28. 
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3.2.3. KOBĐ Kredilerinin Đzlenmesi ve Takip Aşaması 

Kredilerin izlenmesi ve kredi kayıplarının önlenmesi banka kredi portföyü 

kalitesinin gözlenmesinde önemli bir süreçtir. Batık kredilerin azaltılmasının temel 

amacı yanında kredi portföyünün kontrolü gerçek veya olası zararın olabildiğince erken 

teşhisi, kredi politikalarının banka mevzuatının ve düzenlemelerinin takip edilmesi, 

kredi portföyünün genel durumunun düzenli olarak rapor edilmesi ve kontrolü ile batık 

kredi karşılığı ayırmak gibi ana amaçları da kapsamaktadır. 

Kredili işletmenin, kefil ve ortakların iş ve varlık durumları yakından izlenir. 

Bunun nedeni kredinin ödenme durumunu takiptir. Đzleme, kredi talebinin şubeye 

iletilmesi ile başlar; kredi kullandırım süresince devam eder ve kredinin kapatılması ve 

teminatların çözülmesi ile son bulur. Bu süreç, riskin tahsili gecikmiş alacak haline 

gelmiş olması halinde de devam eder.167 

Etkin kredi izleme sistemi şu konulardaki değerlendirmelerin yapılabilmesini 

sağlamalıdır:168 

1. Bankanın kredi alanın mevcut finansal durumu hakkında bilgi sahibi 

olması, 

2. Tüm kredilerin mevcut sözleşmelere uygunluğu, 

3. Onaylanmış kredilerin müşterilerce kullanımının takibi, 

4. Büyük kredilere ilişkin tasarlanmış nakit akışlarının hizmet gereklerini 

karşılayabilmesi, 

5. Kredi alanın mevcut finansal durumuna ilişkin olarak teminatlarının 

yeterliliği, 

6. Problemli kredilerin zamanında fark edilmesi ve sınıflandırılması, 

                                                 
167 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e, s.41. 
168 Birgül Şakar, a.g.e. s.47. 
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7. TCMB Memzuç (zamanında ödenmeyen banka borçlularının kaydının 

tutulduğu kara liste)  bilgileri, 

8. Çek protesto, icra araştırmaları, 

9. Devre faizlerinin ödenme durumu, 

10. Đstihbarat Raporları, 

11. Đşletme ziyaretleri, 

12. Đşletmenin mevduat ortalamaları, 

13. Đşletmenin Keşide çekleri ( ödemelerin düzenli olup olmadığı), 

14. Şubedeki sistemden işletme işlem hareketleri izlenir, 

15. Finansal tablolarından (Bilanço, gelir Tablosu), 

16. Ticari işletmelerden toplanan düzenli istihbarat. 

Kredi kullandırım süresince, kredinin izlenmesi düzenli aralıklarla yapılmalı ve 

olağanüstü durumlarda daha sık aralıklarda çalışma yapılmalıdır. 

Kredi izlenmesinde kullanılan kaynaklar şunlardır; 169 

* Üçer aylık dönemler sonunda alınan finansal tabloların değerlendirilmesi, 

* Đşletmeye yapılan periyodik ziyaretlerde alınan bilgiler, 

* Fabrika, tesis ya da şantiyelere yapılan ziyaretler, bunlarla ilgili ekspertiz 

raporları, 

* Piyasa ve diğer banka istihbaratları, 

* Sektör raporları;   işletme iş kolunun takibini sağlayacak her türlü haber ve 

istatistik, 

                                                 
169 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e s.42. 
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* Kefiller, i şletme ve ortakları ile ilgili basında çıkan haberler, 

* TCMB Memzuç bilgileri, 

* Protesto kayıtları, 

* Đşletmenin şubede hareket gören mevduat hesabı ve çeklerinin çalışma 

düzeni, 

* Tahakkuk eden faiz ve komisyonların zamanında tahsil edilip edilemediğinin 

takip edilmesi. 

Teminat olarak menkul veya gayrimenkul rehni alındığı zaman, rehin 

belgelerinin saklanmasına dikkat edilmeli, bir zarara uğramamaları için önlem alınmalı 

ve değerlerinde düşme olup olmadığı izlenmelidir. Sigorta süreleri titizlikle takip 

edilerek, süre bitimlerinde gerekli uzatmalar yapılmalıdır.  Bankalar kredi kalitesini 

ölçen ve böylece, her bir kredinin izleme sıklığını belirleyen kredi sistemine sahiptir. 170 

Özetle; yapılan tüm izlemeler sonucunda kullandırılan KOBĐ kredisinin 

sorunlu olduğuna dair bazı erken uyarı sinyalleri alındığında, bu erken uyarı sinyalleri 

doğrultusunda kredinin yakından izlenmesi ve önlemlerin alınmasına yönelik 

çalışmalara başlanılmalıdır. Sorunlu kredinin erken uyarı sinyalleri, yakın izlenmesi, 

yeniden yapılandırılması ve takibi ile ilgili detaylı açıklamalar çalışmamızın “3.3.KOBĐ 

Kredilerinin Sorunlu Hale Gelmesi Durumunda Yakın Đzlemeye ve Takibe Đntikali” 

bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. 

 

3.3. KOBĐ KREDĐLERĐNĐN SORUNLU HALE GELMES Đ 

DURUMUNDA YAKIN ĐZLEMEYE VE TAK ĐBE ĐNTĐKAL Đ 

Sorunlu kredi, banka ile borçlu arasındaki geri ödeme anlaşmasının önemli 

şekilde bozularak tahsilâtın gecikmesi ve zarar olasılığının ortaya çıkması olarak 

                                                 
170 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e s.43. 
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tanımlanabilir. Sorunlu kredilerin makul bir süre içinde tam olarak tahsil edilebilmesi 

için bankanın özel ilgisi ve takibi gereklidir.171 

Her bankanın tahsis ettiği kredilerin belli bir oranı sorunlu krediye veya kredi 

zararına dönüşebilir. Banka yönetiminin sorunlu kredileri kabul edilebilir düzeyde 

tutabilmesi ve kredi kalitesinin bozulması halinde bankayı zarardan koruma beceri ve 

başarısını göstermesi gerekir. Tüm çabalara rağmen kredinin geriye ödenmemesi 

durumunda riskin tasfiyesine yönelik çalışmalara (idari ve yasal takip ) derhal 

başlanır.172 

Bir banka kredi tahsis ederken daima çok yüksek kar ile çok düşük kar arasında 

bir orta yol bulabilmelidir. Eğer banka çok düşük düzeyde risk üstlenmeyi tercih ederse 

pazardaki önemli pek çok fırsatı kaçıracaktır. Öte yandan pazarda kaçırılan fırsatların 

maliyeti batan kredinin maliyetinden çok daha az soruna neden olacaktır. Sorunlu 

kredilerin bankaya olan maliyetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 173 

* Sorunlu kedilere tahsis edilen fonlar, daha yüksek getirili alternatif alanlara 

yöneltilemeyecektir. 

* Sorunlu kediler daha yakın ilgi ve takibi gerektireceğinden, daha yüksek idari 

giderlere yol açacaktır. 

* Sorunlu krediler yöneticilerin zamanlarını daha verimli alanlarda 

kullanmasını engelleyecektir 

* Sorunlu krediler hukuki konularda önemli ölçüde uzmanlığı gerektirmekte, 

yüksek düzeyde hukuki giderlere neden olmaktadır. 

* Sorunlu kredi miktarı yüksek olan bankalarda, düşük getiri ve sınırlı büyüme, 

çalışanların moralini olumsuz etkileyecektir. 

                                                 
171 Belkıs Seval, Sorunlu Krediler , Türkiye Bankalar Birliği, Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, 
Đstanbul: 10-11 Mart 2000,s.2. 
172 Mustafa Aktaş, Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Finansal Analiz Uygulamaları, 
Kredilendirme Sürecinde Yapılan Bankacılık Hataları Sorunlu Kredilere Kar şı Alınacak 
Önlemler, Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, Bursa: 25–27 Ocak 2001, s.1. 
173 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.49. 
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* Bankanın imajı ve piyasadaki ismi zedelenecek, bu da bankanın büyümesini 

ve gelişmesini olumsuz etkileyecektir. 

* Sorunlu kredilerin normal kredilere oranı çok fazla olursa bankanın 

faaliyetine son ermesi ile karşı karşıya kalabilir. 

3.3.1. Sorunlu Kredilerle Đlgili Tanımlar 

* Gecikmiş Alacak: Vadesi geldiği halde ödenmeyen bir kredi anapara 

ve/veya faiz, komisyon alacağı, bankaların gecikmiş alacağıdır. 

* Donuk Alacak:  Anaparanın veya faizin vadesinden veya ödenmesi gereken 

tarihten itibaren tahsilinin doksan günden fazla gecikmiş olduğu tüm alacaklardır. 

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Đçin 

Ayrılan Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde 

nitelikleri belirtilerek Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Gruplarda sınıflandırılan bu tür 

alacaklar, tahakkuk ettirilen faizlerin ve borçlu üzerindeki yüklerin anaparaya ilave 

edilip edilmediğine veya yeniden finanse edilip edilmediğine bakılmaksızın donuk 

alacak olarak kabul edilirler. Kredi müşterisine bankalarca kullandırılan kredilerin 

birden çok olması ve bu kredilerden herhangi birinin yapılan sınıflandırma gereği donuk 

alacak olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu kredi müşterisinin bankaya olan 

tüm borçları donuk alacak olarak aynı grupta sınıflandırılır. Donuk alacak haline gelen 

ilk kredinin tamamen geri ödenmesi durumunda, kredi müşterisinin diğer kredileri 

Yönetmeliğin 4.maddesi çerçevesinde değerlendirilerek yeniden sınıflandırılabilir.  

Bu tür alacakların, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların 

Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik”e “göre, niteliklerine ve geri ödenebilirliklerine göre tasnif 

edilmesi gerekmektedir. Yönetmelik ile getirilen sınıflandırma çerçevesinde donuk 

alacaklar III.üncü Grup-Tahsil Đmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar (170-171 

THP No.lu Hesaplar), IV.üncü Grup-Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar (172-

175 THP No.lu Hesaplar) veya V.inci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer 
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Alacaklar (176-177 THP No.lu Hesaplar) tasnifi altında izlenir.  III. üncü, IV. üncü ve 

V.inci Gruplar hakkında aşağıda açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 174 

* III.üncü Grup – Tahsil Đmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar:  

Bu grupta;  

* Borçlusunun öz kaynaklarının veya verdiği teminatların borcun vadesinde 

ödenmesini karşılamada yetersiz bulunması nedeniyle tamamının tahsil imkanı sınırlı 

olan ve gözlenen sorunların düzeltilmemesi durumunda zarara yol açması muhtemel 

olan veya 

*  Borçlusunun kredi değerliliği zayıflamış olan ve kredinin zafiyete uğramış 

olduğu kabul edilen veya 

* Anaparanın, faizin veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi 

gereken tarihlerden itibaren doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü 

geçmeyen veya 

*  Borçlusunun işletme sermayesi finansmanında veya ilave likidite yaratmada 

sıkıntılar yaşaması gibi nedenlerle anaparanın veya faizin veya her ikisinin bankaca 

tahsilinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren doksan günden fazla 

gecikeceğine kanaat getirilen krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.175 

* IV. üncü Grup – Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar: 

Bu Grupta;  

* Mevcut koşullarda geri ödenmesi veya tasfiyesi muhtemel görünmeyen veya 

* Vadesi gelen veya ödenmesi gereken kredi tutarlarının tamamının kredi 

sözleşmesinde yer alan hususlar çerçevesinde banka tarafından tahsilinin 

sağlanamayacağı kuvvetle muhtemel olan veya 

                                                 
174 Đng bank A:Ş; Kurumsal / Ticari / Đşletme Bankacılığı Kredilerinin Yakın Đzlemeye ve Kanuni 
Takibe Đntikali Uygulama Esasları, Revizyon no:06,  Revizyon tarihi 01.01.2009 s.3. 
175 Orhan Sevilengül, Banka Muhasebesi, 3.Baskı, Ankara: Gazi kitabevi, 2001, s.127. 
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* Borçlusunun kredi değerliliğinin önemli ölçüde zayıfladığı ve zafiyete 

uğradığı kabul edilen, ancak birleşme, yeni finansman bulma imkanı veya sermaye 

artırımı gibi olanakların borçlunun kredi değerliliğine ve kredinin tahsil kabiliyetine 

yapması beklenen katkı nedeniyle henüz tam anlamıyla zarar niteliği taşımadığı 

düşünülen veya 

* Anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken 

tarihten itibaren tahsilinin gecikmesi 180 günü geçen, ancak 1 yılı geçmeyen, krediler 

ve diğer alacaklar sınıflandırılır. 176 

* V.inci Grup – Zarar Niteli ğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar:  

Bu Grupta; 

* Tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen veya 

*  Anaparanın veya faizin veya her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken 

tarihten itibaren tahsili 1 yıldan fazla gecikmiş olan veya 

* Üçüncü ve Dördüncü Gruplarda belirtilen özellikleri taşımakla birlikte, 

vadesi gelen ve ödenmesi gereken alacak tutarlarının tamamının 1 yılı aşacak bir sürede 

tahsilinin sağlanamayacağının kuvvetle muhtemel olması nedeniyle zafiyete uğramış 

olduğuna ve borçlusunun kredi değerliliğini tam anlamıyla yitirdiğine banka tarafından 

kanaat getirilen, krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır. 177 

* Kredi Değerlili ğinin Yitirilmesi:  Kredi borçlusunun öz kaynaklarının 

borcun vadesinde ödenmesini karşılamada yetersiz hale gelmesi, borçlunun borç ödeme 

gücünden önemli ölçüde yoksun olması, kredi borçlusunun cari aktifleri ve cari pasifleri 

arasındaki farka tekabül eden işletme sermayesinin işletme ihtiyaçlarını karşılamada 

yetersiz kalması, borçlunun faaliyetini terk veya önemli sürede durdurması, keşide ettiği 

çeklerin karşılıksız çıkması, konkordato talep edilmesi, iflasının talep olunması, 

protestoya maruz olması, borçlunun mali durumu hakkındaki bilgi ve belgelerin yetersiz 

olması gibi nedenlerle kredinin normalin üzerinde risk taşıdığı durumlarda ya da 

                                                 
176 Orhan Sevilengül, Banka Muhasebesi, 3.Baskı, Ankara: Gazi kitabevi, 2001, s.128. 
177 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.129. 
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bunlara ilave olarak kredi borçlularının kredi geri ödemelerini zamanında ve tam olarak 

yapmalarını engelleyecek potansiyel risklerin bulunduğu durumlarda, kredi borçlusu 

kredi değerliliğini yitirmi ş sayılır.178 

* Kredi Değerlili ğinin Zayıflaması:  

Borçlunun; 

* Varlıklarının, yükümlülüklerini vadesinde ve tam olarak ödemesini 

karşılamada yetersiz hale gelmesi ve/veya 

* Finansal kaldıraç oranının, bankaca kredi değerlendirmelerinde kullanılan 

standart kriterlere göre kabul edilebilir seviyede olmamasını ve/veya 

* Borç ödeme gücünden önemli ölçüde yoksun hale gelmesi ve/veya 

* Đşletme sermayesinin ve/veya öz kaynaklarının kredinin tahsil kabiliyetini 

zaafa uğratacak ölçüde yetersiz kalması,  durumlarından herhangi birinin varlığını ifade 

eder.179 

* Kredinin Zafiyete U ğraması: Yapılan değerlendirmelerde cari şartlar ve 

olayların esas alınması kaydıyla, kredi sözleşmesinde yer alan bağlayıcı şartlar 

çerçevesinde vadesi gelen kredi tutarının Banka tarafından tahsilinin 

sağlanamayacağının kuvvetle muhtemel olması durumudur. Kredi zafiyetinin 

ölçülmesinde, kredinin kayıtlı değerine (kredinin muhasebe kayıtlarında görünen ve 

özel karşılık düşülmeden önceki tutarıdır) tahakkuku ve reeskontu yapılan faizler, 

ertelenen komisyonlar, diğer yükler ile kredinin tutarını etkileyen tüm gelir ve gider 

unsurları dahil edilir. Kredinin geri ödenmesinin ya da tasfiyesinin tamamen teminatın 

nakde çevrilmesine bağlı olduğu durumlarda, nakde çevrilme kuvvetle muhtemel ise 

kredinin zafiyete uğramış olup olmadığının tespitinde teminatın rayiç değeri esas alınır. 

* Yakın Đzleme: Kredi borçlusunun kredi değerliliğini yitirdi ği ya da 

işletmedeki ilgili banka alacağının gecikmiş alacak haline geldiği durumlarda alacağın 
                                                 
178 Đng bank A.Ş; Kurumsal / Ticari / Đşletme Bankacılığı KredilerininYakın Đzlemeye Ve Kanuni 
Takibe Đntikali Uygulama Esasları, Revizyon no:06,  Revizyon tarihi 01.01.2009 s.3 
179 Şahap Kavcıoğlu,a.g.e. 95 
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tahsili için ilgili şubece ve Yakın Đzleme Bölümü’nce idari yoldan yapılacak işlemlerin 

tümü (işletmelerle görüşmeler yapılması, teminatların artırılması,  yakın izlemeye 

intikal eden işletmeler için gerektiğinde kat ihtarnamesi keşide edilmesinin sağlanması,  

henüz yasal takibe intikal ettirilmemiş olan gerek duyulduğunda, yasal takibe intikal 

ettirilmiş olan işletmelerdeki Bankamız alacağının ödeme planına bağlanması, 

işletmenin mali yapısı ve borçlu ve kefillerinin her türlü mal varlığı ve adresleri ile 3. 

şahıslardaki alacaklarının tespiti ile ilgili araştırma ve çalışmaların yaptırılması vs.) 

yakın izleme olarak adlandırılır. 180   

* Özel Karşılıklar: Kredilerden (ve diğer alacaklardan) doğmuş veya doğması 

beklenen ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararların karşılanması amacıyla 

mali tablolarda hesaben ayrılarak gider yazılan tutarlardır.  

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve 

Bunlar Đçin Ayrılan Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

belirtilen usul ve esaslar dahilinde Türk Parası ve yabancı para alacaklar üzerinden 

saptanan muhtemel riskleri karşılamak amacıyla ayrılan özel karşılıkların kaydına özgü, 

aktifin değerinde azalmaya neden olan pasif nitelikli hesaplardır. Yabancı para krediler 

ve alacaklar karşılığın ayrıldığı tarihteki kurlarla değerlenir. Özel karşılıkların 

hesaplanmasında aşağıda listelenen teminatların değerlenmiş tutarları esas alınır. 

Teminatların değerlendirilmesi aşağıdaki açıklamalar kapsamında gerçekleştirilir.  181   

a. Gayrimenkul ipoteği cinsinden teminatların değerlemesinde; 

1. Đpotek değerinin varlığın gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığının 

gayrimenkulün rayiç değeri (aynı yerde, benzer vasıflı gayrimenkullerin satış fiyatının 

tespiti ve belgelendirilmesi) veya söz konusu gayrimenkul sigortalanmış ise sigortaya 

esas bedel ile karşılaştırılarak tespit edilmesi, 

2. Rayiç değerin ipotek değerinin altında kalması halinde, kredinin teminatını 

oluşturan tutarın hesabında ipotek tutarı yerine rayiç değerin esas alınması, 

                                                 
180 Đng bank A.Ş; Kurumsal / Ticari / Đşletme Bankacılığı KredilerininYakın Đzlemeye ve Kanuni 
Takibe Đntikali Uygulama Esasları, Revizyon no:06,  Revizyon tarihi 01.01.2009 s.3. 
181 Đng bank A.Ş; a.g.e., s.4. 
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3. Krediler ve diğer alacaklar toplamının yüzde bir (% 1) ve üstünü teşkil eden 

kredi ve diğer alacakların teminatı olan gayrimenkuller ve Đpotek tutarı iki milyon Türk 

Lirasının üzerinde olan gayrimenkullerin rayiç bedel tespitinin ise Bankalara Değerleme 

Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte 

belirlenen usul ve esaslara göre yapılması, yapılacak tespitte, bedelin ipotek değerinden 

düşük çıkması halinde teminatların düşük çıkan bedel üzerinden özel karşılık 

hesaplamasında dikkate alınması,  

 b. Emtia ve işletme rehni niteliğindeki teminatların değerlemesinde, 

 1. Rayiç bedelin tespitinde ikinci el piyasa fiyatlarının veya sigortaya tabi 

olanlar için sigortaya esas bedelin kullanılması, 

 2. Tespit edilen bedelin rehne konu tutardan düşük çıkması halinde, teminat 

hesaplamalarında düşük çıkan bedel üzerinden işlem yapılması gerekmektedir. 

Teminatın değerlenmiş tutarı belirlendikten sonra, bu tutarın bankanın 

tamamen tasarrufunda ve nakde dönüştürülebilecek olan kısmı, özel karşılığa tabi olan 

alacak tutarının belirlenmesinde dikkate alınır. Teminat üzerinde banka dışında bir 

başka tarafın hakkı veya tasarrufu mevcut ise bankanın tasarrufunda bulunmayan tutar, 

özel karşılığa tabi olan alacak tutarının belirlenmesinde dikkate alınmaz. 

Aşağıda Üçüncü Grup teminatlar arasında yer alan kredibilitesi 

borçlununkinden daha yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaletlerinin teminat olarak 

değerlenmesi, istihbarat birimlerinin değerlendirmelerinden ve T.C.Merkez Bankası 

nezdindeki risk merkezi kayıtlarından da faydalanılarak söz konusu kefillerin ya da 

garantörlerin, mali ve ekonomik gücünün parasal olarak ölçülmesi suretiyle yapılır. Bu 

tür teminatın değerlemesinde kişilerin vermiş oldukları kefaletlerin tutarı ya da yükümlü 

oldukları tutarlar yerine bu kişilerin yükümlülüklerini ödeme güçleri dikkate alınır. 

Kredi değerliliği bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerden alınan kefalet ve garantiler ile 

bu kişilerce keşide edilen senet ve çek niteliğindeki kıymetler özel karşılık 

hesaplamasında teminat olarak değerlendirilmez.182 

                                                 
182 Đng bank A.Ş; a.g.e., s.6. 
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Teminat olarak verilen kambiyo senetlerinin değerlemesi yapılırken senet 

borçlularının kredi değerlilikleri ve ödeme güçleri de, bu senetlerin rayiç değerlerinin 

belirlenmesinde dikkate alınır.   

Teminatların değerlenmiş olan tutarları Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Grupta 

izlenen donuk alacak tutarından, aşağıda belirtilen dikkate alınma oranları vasıtasıyla 

tespit edilen miktardan indirilerek, özel karşılığa tabi tutulması gereken alacak tutarı 

belirlenir. Özel karşılığa tabi tutulması gereken alacak tutarının belirlenmesi işlemi, her 

bir borçlu için bankanın münferit alacağı ve o borçlunun teminatlarının değerlenmiş 

tutarları esas alınarak yapılır.183 

Birinci grup teminatların dikkate alınma oranı   %100,                                                                                

    Đkinci grup teminatların dikkate alınma oranı  %75,                                                                               

    Üçüncü grup teminatların dikkate alınma oranı  %50,                                                                     

    Dördüncü grup teminatların dikkate alınma oranı  % 25.  

Özel karşılıkların hesaplanmasında dikkate alınacak değerlenmiş teminat tutarı 

donuk alacak miktarını aşamaz. Değerlenmiş teminat tutarının donuk alacak tutarını 

aşması durumunda, bunun sadece donuk alacak tutarına karşılık gelen kısmına yukarıda 

belirtilen dikkate alınma oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutar, indirilecek 

tutar olarak dikkate alınır. 

Bir donuk alacak tutarı birden fazla grupta izlenen türde teminatla 

teminatlandırılmış ise özel karşılığa tabi olan alacak tutarının belirlenmesinde dikkate 

alınacak teminatların hesaplanmasına, grup sıralamasına göre en likit kabul edilen 

birinci gruptan başlanır.  

Birden fazla türde teminata sahip, donuk alacak niteliğini haiz bir kredi için 

ayrılacak özel karşılığın hesaplanmasında, öncelikle her bir teminat türünün ayrı ayrı 

değerlenmiş tutarlarının, donuk alacak tutarını aşıp aşmadığı kontrol edilir. 

Hesaplamada birinci olarak ele alınan teminat türünün değerlenmiş tutarının, en fazla, 

donuk alacak tutarına eşit olan kısmı, bu teminata ait dikkate alınma oranı ile çarpılarak 

                                                 
183 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.136. 
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donuk alacak için özel karşılığın uygulanmayacağı kısım bulunur. Đkinci teminat türü ve 

varsa üçüncü teminat türü için de aynı işlem ayrı ayrı ve sırasıyla tekrarlanır. Teminat 

tutarı dikkate alınmaksızın, donuk alacağın sınıflandırıldığı grup için geçerli olan özel 

karşılık oranlarından az olmamak kaydıyla, söz konusu donuk alacak tutarının 

tamamına kadar özel karşılık ayrılabilir. 

* Teminat: Borcun geri ödenmemesi riskine karşılık banka alacağının 

tamamen veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan her türlü varlık, garanti ve 

kefaletler ile sözleşmeden doğan haklardır. Teminatlar aşağıda belirtilen gruplar 

itibariyle sınıflandırılırlar ve özel karşılık tutarının hesaplanmasında alacak tutarından 

yapılacak indirim olarak dikkate alınırlar.184 

Birinci Grup Teminatlar: 

1. Rehin veya temlik sözleşmesi düzenlenmiş olması kaydıyla nakit, mevduat, 

katılım fonu ve altın depo hesaplarını, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, 

Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut Đdaresi Başkanlığınca çıkarılan ya da 

ödenmesi garanti edilen bono tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan repo 

işlemlerinden sağlanan fonları ve (B) tipi yatırım fonu katılma belgelerini, kredi 

kartından doğan üye işyeri alacaklarını ve banka nezdinde saklanan altını, 

2. Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı ve 

Toplu Konut Đdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da 

ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan 

işlemleri, 

3. OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile Merkez Bankalarınca ya da bunların 

kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler ile bunlar tarafından verilecek garanti ve 

kefaletleri, 

4. OECD ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların garanti ve kefaletlerini 

                                                 
184 Đng bank A.Ş; a.g.e., s.7. 
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5. Avrupa Merkez Bankasınca ya da bu Bankanın kefaletiyle ihraç edilecek 

menkul kıymetler ile bu Banka tarafından verilecek garanti ve kefaletleri, 

6. Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların kendi kredi sınırları dâhilinde 

verecekleri kefaletler, teminat mektupları, aval, kabul ve cirolar.  

Đkinci Grup Teminatlar: 

1. Altın haricindeki kıymetli madenler, 

2. Borsaya kote edilmiş hisse senetleri ve (A) tipi yatırım fonu katılma 

belgeleri, 

3. Borçlu tarafından ihraç edilenler hariç olmak üzere, özel sektör tahvillerini 

ve varlığa dayalı menkul kıymetleri, 

4. Kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev anlaşmaları, 

5. Gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumları nezdinde doğmuş istihkak 

alacaklarının temliki veya rehni, 

6. Paraya tahvili kolay menkul kıymetler ile emtiayı temsil eden kıymetli 

belgeler, piyasa değerini aşmayan tutarda rehinli her türlü emtia ile menkuller, 

7. Ekspertiz kıymeti yeterli olmak kaydıyla, tapulu gayrimenkullerin ipotekleri 

ile tahsisli araziler üzerine yapılan gayrimenkullerin ipotekleri, 

8. Deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ihracat vesaiki, 

9. Gerçek ve tüzel kişilerden alınan, gerçek ticari ilişkiden kaynaklanan 

kambiyo senetlerini,  kapsar. 185 

                                                 
185 Đng bank A:Ş; a.g.e., s.8. 
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Üçüncü Grup Teminatlar: 

1. Ticari işletme rehni, 

2. Diğer Đhracat Vesaiki, 

3. Taşıt rehni, ticari taşıt hat rehni ve ticari taşıt plaka rehni, 

4. Uçak veya gemi ipoteği, 

5. Kredibilitesi borçlununkinden daha yüksek gerçek ve tüzel kişilerin 

kefaletleri, 

6. Gerçek ve tüzel kişilerden alınan diğer senetleri, kapsar. 186 

Dördüncü Grup Teminatlar: Đlk üç grup dışında kalan teminat türlerini kapsar. 

* 0.01 TL. Đz Bedele Đndirilen Alacak:  Başlatılan yasal takip süreci 

sonucunda, tahsil kabiliyeti bulunmadığı icra dairesince aciz vesikası ile tevsik edilmiş 

ve değersiz alacak haline dönüşmüş alacaktır.187 

3.3.2. Sorunlu Kredinin Nedenleri 

Kullandırılan KOBĐ kredilerinin sorunlu hale gelmesinin birçok nedeni vardır. 

Bu nedenleri genellikle, işletmelerden kaynaklanan nedenler, kredi kurumunda yapılan 

bankacılık hataları ve çevresel faktörler olarak sıralayabiliriz. 

3.3.2.1. Đşletmelerden Kaynaklanan Nedenler 

* Yönetim; Yönetim en kritik başarı faktörlerinden biridir. Başarılı bir 

yönetimin ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde ya da daralan sektörlerde dahi 

işletmeleri başarıya taşıdıkları görüldüğü gibi, iyi yönetilemeyen işletmelerin sektörün 

en parlak zamanlarında dahi işletmeleri başarısızlığa sürüklediği bilinmektedir. 

Ülkemizde halen aile işletmeleri yaygınlık taşımaktadır. Bu da zaman zaman önemli 

yönetim sorunlarının yaşanmasına yol açmaktadır. 

                                                 
186 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.131. 
187 Đng bank A:Ş; a.g.e., s.9. 
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Tek Kişilik Yönetim: Aile şirketlerinde en sık karşılaşılan problem, yönetimde 

söz sahibi tek kişinin işletme ortağı olmasıdır. Bu tür kurumlarda genellikle üst düzey 

profesyonel yöneticiye rastlanmaktadır. Bu kişilerin rahatsızlanması veya ölümü halinde 

işletmelerde günlük işlemler dahi durma noktasına gelmekte ve önemli bir boşluk 

doğmaktadır. Đkinci bir sorun ise küçük yapılarda esneklik sağlayan bu yönetim tarzının, 

işletme büyümeye başladığında faaliyetlerin yürütülmesinde çok ciddi aksaklıklara yol 

açmasıdır. 

Ortaklık Yapısının Değişimi: Đşletme hisselerinin el değiştirmesi üzerinde 

durulması gereken bir diğer önemli noktadır. Hisseleri alan kişi ya da kurumun aynı 

stratejileri benimsememesi, aynı yönetim başarısını gösterememesi işletmenin 

geleceğini tamamen değiştirebilmektedir.  

Ortaklar Arası Problemler: Ortaklar arası anlaşmazlıklar ve/veya bazı 

ortakların ayrılması işletmelerin faaliyetlerinin hangi yönde sürdürecekleri konusunda 

belirsizlik yaratabilmektedir. Özellikle miras yolu ile devir alınan hisselerde yaşanan 

miras problemleri pek çok işletmede önemli sorunlar yaratmıştır. 188 

Bilgi, uzmanlık ve tecrübe eksikliği, sorumsuzluk ve kötü niyet gibi nedenler 

sorunlu kredilere neden olabilir. Yetersiz planlama (kısa ve uzun vade) Dış 

faktörlerdeki değişikliklere uyum sağlayamama yönetsel problemlere yol açmaktadır. 

Kısa ve uzun vadeli planlardan yoksun bir işletme elindeki fırsatları değerlendirme ve 

çevresel koşullardaki değişimlere uyum gösterme özelliğini yitirecektir. Amaçları ve 

gideceği yönü belirlenmemiş bir işletme dış faktörlerin etkisiyle önceden 

öngörülemeyen sonuçlara doğru daha kolay sürüklenebilir. Yöneticilerin ileriyi görme 

ve planlama yeteneği ne kadar fazla ise başarı olasılığı da o kadar yüksek olmaktadır.189 

* Üretilen Mal : Bir işletmenin faaliyetlerini kârlı bir şekilde sürdürebilmesi, 

ürettiği malın piyasadaki üstünlüğünü ve kalitesini istikrarlı olarak koruyabilmesine 

yakından bağlıdır. Hammadde veya enerji teminindeki zorluklar, kaliteli iş gücünün 

                                                 
188 Gülşirin Bodur, Problemli Kredilerin Yapılandırılması , Türkiye Banklar Birliği Eğitim ve Tanıtım 
Seminer Notları, Đstanbul :28- 29 Mayıs 2009, s. 5. 
189 Belkıs Seval, Sorunlu Krediler , Türkiye Bankalar Birliği, Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, 
Đstanbul 10-11 Mart 2000,s.2. 
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bulunamaması ürünün maliyetini ve hatta üretim hacmini olumsuz olarak etkileyebilir. 

Öte yandan tüketim tercihlerindeki değişimler veya yeni teknolojik gelişmeler ürünün 

piyasadaki durumunu değiştirebilir, işletmenin ürettiği malı etkileyen bu faktörlerden 

herhangi bir tanesi işletmenin kârlılığını veya borç ödeme gücünü olumsuz olarak 

etkileyebilir. 

* Pazarlama Koşulları : Đşletme iyi tanımlanmış bir pazarlama politikası 

uygulayamazsa ve etkin uygulama araçları seçemezse satış ve karlılığı düşer. Aynı 

zamanda dağıtım kanallarının doğru seçimini ve fiyat politikasının saptanmasını doğru 

şekil de yapmalı, reklâm kampanyalarını oluşturmada dikkatli olmalıdır. 190 

* Kontrol Sistemi:  Faaliyetlerin etkin kontrolünün yapılabileceği 

mekanizmaların oluşturulması ve ödünsüz uygulanmasını ( üretim, stok, ürün kalitesi, 

satın alma, maliyet, genel üretim giderleri, alacak ve nakit hareketleri, varlık ve borç 

yönetimi vb) etkin bir şekilde yapamıyorsa başarısız olacaktır.191 Bu da aldığı krediyi 

zamanın da ödeyememesine neden olacaktır. 192 

*  Ar-Ge'de başarısızlık: Sürdürülen araştırma ve geliştirme çalışmalarının 

başarısızlıkla sonuçlanması yapılan harcamaların bir getiri sağlamaması ve piyasa da 

rekabet avantajının kaybedilmesine yol açabilmektedir.193 

* Đşçi Problemleri: Grev vb şeklinde gündeme gelen işçi problemleri üretim 

kayıpları, sipariş iptalleri gibi sorunlara yol açmaktadır.194 

*  Yatırımların Finansmanı: Yatırım için, yatırımın geri dönüş süresine uygun 

vadelerde kaynak temin edilmelidir. Ülkemizde sermaye birikiminin yetersizliği ve 

uzun vadeli kaynakların kısıtlı oluşu yatırım finansmanında kısa vadeli kaynaklara 

başvurulmasına yol açmakta bu nedenle de problemli hale gelen kredilere sıklıkla 

rastlanmaktadır.195 

                                                 
190 Belkıs Seval, a.g.e. s.3. 
191 Mustafa Aktaş, a.g.e. s.2. 
192 Belkıs Seval, a.g.e. s.3. 
193 Gülşirin Bodur, a.g.e. s.6. 
194 Gülşirin Bodur, a.g.e. s.4. 
195 Gülşirin Bodur, a.g.e. s.5. 
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3.3.2.2. Çevresel Koşullardan Kaynaklanan Nedenler 

* Teknolojik Çevre:  Bir işletmenin değişen teknolojik koşulları belirleyip bu 

değişimlere zamanında uyum sağlayabilmesi finansal istikrarı ve hayatiyeti açısından 

oldukça önemlidir. Daha gelişmiş yeni ürünlerin piyasaya sunulması veya üretim 

teknolojisindeki iyileşmeler bir işletmenin malına olan talebi ve piyasadaki rekabet 

gücünü hızla etkileyebilen gelişmelerdir.196 

* Ekonomik Çevre: Ekonomik dalgalanmalar vergiler, faiz oranları, satın 

alma gücündeki değişimler işletmenin başarısını ve dolayısıyla borç ödeme gücünü 

önemli ölçüde etkileyecektir, işkolunun niteliği işletmenin ekonomik dalgalanmalara ne 

ölçüde duyarlı olacağını belirler. Bazı sektörler ekonomik değişkenlerle ve genel 

trendlerle aynı yönde etkilenirken bazı sektörlerin etkilenmeleri ters yönde olabilir.197 

 
* Doğal Çevre: Birçok işletme hammadde temini ve enerji ihtiyacı nedeniyle 

doğal kaynaklara bağımlıdır. Bu kaynakların temini ve maliyeti arz talep koşullarına, 

politik ve çevresel nedenlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin petrol fiyatlarındaki 

değişim geniş çapta bütün iş hayatını etkisi altına alabilmektedir. Öte yandan yangın, 

sel, kuraklık, don ve diğer doğal felaketler de işletmenin hammaddesini temin etmesini 

ve faaliyetlerini sürdürmesini etkileyebilir.198 

* Politik Çevre:  Ülkenin politik yapısında meydana gelen değişmelerin sebep 

olacağı risk halini ifade eder. Birçok işletme açısından hükümetlerin aldığı kararlar ve 

yasal düzenlemeler işletme yönetimini ve başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. 

Asgari ücretlerde yapılan değişiklikler, vergiler ithalat ve ihracat koşullarına getirilen 

kısıtlamalar, verilen teşvikler sermaye piyasasının işleyişine ve bu piyasadan fon temin 

etmeye yönelik kısıtlamalar veya imkânlar, fiyat kontrolleri işletmelerin başarılarını 

önemli ölçüde etkileyebilmektedir.199 

 

                                                 
196 Belkıs Seval, a.g.e. s.3. 
197 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.58 
198 Belkıs Seval, a.g.e. s.4. 
199 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.58 
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3.3.2.3. Kredilendirme sürecinde Yapılan Bankacılık Hataları 

* Borçlunun Hakkında Yapılan Đstihbaratın Yeterli Olmaması: Borçlunun 

yönetim kapasitesinin yeterince araştırılmaması olumsuz finansal bilgilerin yönetimin 

başarısızlığı olarak değerlendirilmesinden ziyade dış faktörlere (rekabet, kötü ekonomik 

koşullar gibi) bağlanması tahsis edilmemesi gereken bir kredinin bankanın portföyüne 

dahil edilmesine neden olabilir.200 

* Finansal Tabloların Yetersiz Analizi: Finansal tabloların zaman baskısı, 

eleman sıkıntısı nedeniyle yeterince deneyim kazanmamış analistlerce değerlendirme 

yapılması, bilânço ve gelir tablosundaki makyajların iyi irdelenmemesi sorunlu 

kredilere neden olabilir.201 

* Kredinin Amacının ve Geri Ödeme Kaynağının Yetersiz Analizi: 

Kredinin amacının ve geri ödeme kaynaklarının yeterli derecede analiz edilmemesi ço-

ğu zaman kredinin sorunlu hale dönüşmesine neden olmaktadır. Krediyi tahsis eden yö-

netici işletmenin faaliyetlerini iyi anlayamazsa işletmenin nakit akışını, dolayısıyla 

finansman ihtiyaçlarını doğru olarak saptayamayacak ve sağlayacağı finansmanı bu 

ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandıramayacaktır. Kredi tahsisinin ve geri ödemesinin 

doğru olarak zamanlanamaması, vadelerin işletmenin nakit akışı ile uyumsuz olmasına 

neden olacaktır. Birçok sorunlu kredi yöneticisinin işi, sektörü ve ekonomik çevreyi iyi 

etüd etmesi ile önlenebilir. Faaliyet döngüsüne göre düzenlenen geri ödeme dönemleri 

kredi borçlusunun yükümlülüğünü daha rahat yerine getirmesini sağlayacaktır. 

* Yetersiz Teminat: Tahsis edilen kredilere karşı borçludan alınan teminatlar 

bankayı olası zararlara karşı korur. Alınan teminat, pazar değeri ve piyasada 

satılabilirliği açısından yeterli olarak değerlendirilmemişse olası bir zararla 

karşılaşılabilir. Teminatın yeterli özellikleri olsa bile bankanın bu teminat üzerinde 

yasal hak iddia edilmesi için belgelemenin doğru bir şekilde yapılması gereklidir.202 

                                                 
200 Belkıs Seval, a.g.e. s.4. 
201 Mustafa Aktaş, a.g.e. s.3 
202 Belkıs Seval, a.g.e. s.5. 
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* Yetersiz Đzleme: Đşletmenin ve kredinin kalitesinin ne yönde değiştiğinden 

haberdar olmak için etkin bir izleme şarttır. Đşletmelerden dönemsel olarak finansal 

verilerin istenmesi, işletmeye dönemler itibariyle ziyaretler yapılması, değişen 

ekonomik koşulların borçlu üzerindeki etkilerinin izlenmesi kredi kalitesindeki değişimi 

ortaya koyan izleme teknikleridir, izlemenin yetersiz olması halinde sorunlar zamanında 

fark edilemeyecek ve sorun su yüzüne çıkınca bankayı koruyacak önlemlerin 

alınmasında gecikilmiş olarak zarar ortaya çıkabilecektir.203 

* Kredi Fonksiyonunun Yönetiminde Yetersizlikler:  Kredi fonksiyonunun 

iyi yönlendirilmemesi, kredi politikasının kredi fonksiyonuna yeterli derecede yön vere-

cek şekilde belirlenememesi, kredi kalitesinin düşmesi pahasına kâr ve büyüme hedefi-

nin gözetilmesi, iyi eğitilmemiş kişilerin bu departmanda çalıştırılması, sorunlu kredi 

miktarını arttıracaktır. 204 

* Hızlı Büyümenin Đzlenememesi ve Kontrol Altına Alınamaması: 

Đşletmenin yatırımları ve satışlarının hızla büyümesi, kontrolün kaybedilmesi, artan 

finansman ihtiyacının zamanında karşılanamaması, nakit darboğazına girilmesi, 

işletmeyi yaşatabilmek ve eski alacaklar tahsil edebilmek amacıyla yeni krediler 

verilmesi gibi nedenler sorunlu krediye sebep olur.205 

* Sorunun Teşhis Edildiği Anda Önlem Almada Gecikme: Kredilerde en 

çok yapılan hatalardan bir tanesi de sorunun teşhis edildiği anda hemen harekete geç-

memektir. Bu yaklaşım çoğu zaman sorunu daha da büyütür ve zarar olasılığını arttırır. 

Bankadaki sorumlu yönetici müşteriyi sıkıştırmaktan çekinirse veya şahsi korkuları ne-

deniyle problemi kabul etmekten kaçınırsa durum kontrol altına alınmayacak derecede 

kötüleşebilir. 

                                                 
203 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.61. 
204 Belkıs Seval, a.g.e. s.5. 
205 Mustafa Aktaş, a.g.e. s 4. 
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3.3.3. Sorunlu Kredinin Đzlenme Sürecinde Erken Uyarı Sinyalleri 

Sorunlu kredinin belirlenmesi için standart ölçüler olmalıdır. Bu ölçüler risk 

derecelerinden oluşturulabilir. Ayrıca zaman kaybetmeden uyarı sisteminin 

oluşturulması gerekir. Bu sistem oluştururken aşağıdaki unsurlar geliştirilmi ş ve 

sistematik olarak düzenlenmiş olmalıdır:206 

* KOBĐ’lerin kayıtlarından erken uyarı sinyalleri alabilmek için bankalarca 

hesap izleme modelleri oluşturulmalıdır. Đşletme müşteri temsilcileri sistematik olarak 

bu gözlemler üzerinde çalışmalı ve olumsuz sinyallerin tekrarlanması durumunda bir 

çözüm biriminin krediyi devralıp, almaması gerektiğine karar vermelidir. 

* Dönem sonu değerlerinden erken alınan sinyaller çeşitli modellerle 

desteklenebilir. Böylece bir modele hataların oluşumu ödeme güçlüğüne düşmeden iki 

ya da üç yıl önce büyük isabetle tespit edilir. 

* Yönetim, Pazar ve rekabet ortamındaki olumsuz gelişmeler kural olarak kredi 

probleminin oluşmasındaki temel nedenlerdir. Söz konusu problemler önce müşteri 

temsilcisi tarafından tespit edilmelidir. Müşteri temsilcisi krediyi koruma sorumluluğu 

içinde gerekli olduğunda tedbirler geliştirmeli veya gerekli ise; sorunlu kredinin 

çözümü için banka organizasyonunu harekete geçirmelidir. 

Bahsedilen erken uyarı sinyallerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz: 

* Finansal Konulardaki Erken Uyarı Sinyalleri:  Finansal konulardaki erken 

uyarı sinyalleri aşağıda sıralanmıştır: 207 

*  Bilânço yapısında belirgin değişiklikler, 

*  Bilânçonun zamanında alınamaması, 

* Alacak tahsilât süresinin uzaması, finansman ihtiyaç süresinde belirgin 

artışlar, 

                                                 
206 Niyazi Berk, a.g.e. s.204. 
207 Đng bank A:Ş; a.g.e., s.9. 
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*  Ticari alacaklarda dikkati çeken artışlar, 

* Stok devir süresinde dikkat çekici yavaşlama, stoklardaki (özellikle mamul 

stoklarındaki) hızlı yükselme, 

* Stoklarda ani ve dikkat çekici gelişmeler, spekülatif hareketlerin 

bulunduğunun görülmesi, 

* Alım satım vadelerinde faaliyet döngüsünü menfi etkileyecek bir değişim 

olduğunun ortaya konması (alacak süresinin uzaması, ticari borçlanma süresinin 

kısalması gibi), 

* Cari aktiflerin toplam aktif içerisindeki ağırlığının belirgin şekilde azalış 

göstermesi, 

* Banka borçlarında hızlı artış, banka borçlarının cari pasiflerdeki payının ve 

işletme satışlarına olan oranının dikkati çeker şekilde artması, 

*  Maliyetli cari borçlarda yükselme, 

*  Ticari piyasalarda borçlanmada sorun yaşanması, 

* Piyasadaki tefecilerden borç alındığının öğrenilmesi,  

* Piyasa ödemelerinde gecikme / sorun olduğunun tespiti, 

*  Ödenmemiş vergi ve SSK borcunun olduğunun öğrenilmesi, 

*  Đşletme sermayesi açığının oluşması, 

*  Kısa vadeli krediyle yatırım yapıldığının tespiti, 

*  Özvarlığın yetersiz kalması,  

*  Đşletmenin imal ettiği / sattığı ürün / hizmetin Pazar payında daralma 

olduğunun tespiti, 

*  Satışlarda mutlak ve reel bir gerileme, 
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* Maliyetlerde hızlı artış ve kar marjlarının daralması, 

* Finansman giderlerinde dikkati çeken artışlar, 

* Faaliyet gelirlerinin azalması ve bununla birlikte faaliyet dışı gelirlerin 

artması, 

* Faaliyet zararları, 

* Şüpheli alacakların artması, 

* Satışların belirli müşterilerde yoğunlaşması, 

*  Sektördeki genel ortalamaların üzerinde / altında gelişmeler olması (mali 

yapı açısından). 

* Đşletme Yönetimine Đlişkin Erken Uyarı Sinyalleri:  Đşletme yönetimine 

ili şkin erken uyarı sinyalleri aşağıda sıralanmıştır:208 

* Yükümlülüklerin ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi, 

* Yönetimdeki veya ortaklar arasındaki anahtar pozisyonundaki kişilerin 

değişmesi, 

* A şırı risk almada ısrarlı olunması, 

* Ortaklar arasında ihtilaf / ayrılma durumlarının tespiti, 

* Đşletmenin yönetim riskinin tespiti (kötü yönetim, 2. kuşak riski, tecrübe 

eksikliği, hatalı yatırım ve strateji belirlenmesi gibi),  

* Đşletmenin ve ortaklarının gayrimenkullerinin birçoğunu sattığının 

öğrenilmesi. 

 

                                                 
208 Đng bank A:Ş; a.g.e. s.10. 
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* Faaliyetlere Đlişkin Erken Uyarı Sinyalleri: Đşletme faaliyetlerine ilişkin 

erken uyarı sinyalleri aşağıda sıralanmıştır: 209 

* Gerçekçi olmayan fiyat politikası uygulanması, 

* Karlı üretim konularının ihmal edilmesi veya bu ürünlerden vazgeçilmesi, 

* Normal satın alma uygulamaları dışında spekülatif hammadde alımları 

yapılması, 

* Yüksek miktarda stok birikimi yapılması, bozuk stoklar, 

* Faaliyetlerde bir aksama / ara verme olduğunun tespiti, 

* Çalışanlara ödeme yapılamaması, 

*  Teknolojinin eski olması, eskiyen teçhizatın yenilenmemesi, 

* Önemli üretim kanallarının, dağıtım kanallarının/haklarının veya hammadde 

kaynaklarının kaybedilmesi veya elden çıkartılması, 

* Đş hayatındaki ekonomi ve sektördeki olumsuz değişiklikler. 

* Banka Đlişkileri Đle Đlgili Erken Uyarı Sinyalleri: Banka ilişkileri ile ilgili 

erken uyarı sinyalleri aşağıda sıralanmıştır:210 

* Đşletme ve ortaklarla/kefillerle ilgili protestolu senetler, karşılıksız çekler ve 

olumsuz istihbarat, 

*  Kredilerin dolu ve donuk kullanılmaya başlanması, 

*  Kredi vadelerinde temdit taleplerinde bulunulması, 

*  Faiz ödemelerinde aksamalar, 

                                                 
209 Đng bank A:Ş; a.g.e., s.10. 
210 Đng bank A:Ş; a.g.e. s.11. 
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* Kredili i şlemlerde fiyata duyarlılığın kalktığının ya da hafiflediğinin 

görülmesi (her zamankinden yüksek fiyatta kredi kullanımı), 

* Kredi kullanımında (işletmede sezonluk var ise) sezonsallığa aykırı bir 

takvim görülmesi, 

* Kredi taleplerinin miktarında ve sıklığında hızlı sıçrama, işletmenin 

bankadaki mevduatında ve diğer fonlarında hızlı düşüş, 

* Teminatlarda giderilemeyen noksanlık, 

*  Teminatlarda bir zayıflama, 

*  Teminatların zamanında bankaya teslim edilmemesi, 

* Teminata alınan kıymetli belgelerin krediyi ödemeden sürekli yenilenmesinin 

talep edilmesi, 

* Tek bir geri ödeme kaynağı dışında gerçekçi bir diğer ödeme kaynağının 

belirlenemediği krediler, 

* Đşletme ve ortaklarının gayrimenkulleri üzerine haciz konulduğunun 

öğrenilmesi, 

*  Bankalar nezdinde limit azaltılması, teminatların artırılması, 

*  Diğer bankaların işletmenin risklerini tasfiye ettiğinin öğrenilmesi. 

O halde, yukarıda belirtilen hallerden herhangi birisinin varlığının tespit 

edilmesi halinde, banka ilgili işletmeyi daha yakından gözlemeli ve işletme ile 

çalışmalarında çok daha kontrollü olmalıdır. 
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3.3.4. Sorunlu KOBĐ Kredilerinde Yakın Đzleme Süreci 

Kredilerin izlenmesi aşamasında ortaya çıkan “Sorunlu Kredi Erken Uyarı 

Sinyalleri” olarak adlandırılabilecek bir kısım kriterler (olumsuzluklar) bir liste halinde 

açıklanmıştı. Finansal Konulardaki Sinyaller, Đşletme Yönetimine Đlişkin Sinyaller, 

Faaliyetlere Đlişkin Sinyaller ve Banka Đlişkileri Đle Đlgili Sinyaller şeklinde dört grupta 

sınıflandırılan bu sinyallerin varlığı, kural olarak, ilgili işletmenin “muhtemel bir yakın 

izleme işletmesi” olabileceğine işaret eder. Bundan dolayı şubelerin, bahse konu 

kriterlerden bir veya birden fazlasını tespit ettikleri işletmelerle, olumlu gelişmeler 

ortaya çıkana dek, çok daha temkinli ve kontrollü çalışması isabetli olacaktır. 

Ayrıca yakın izleme sürecinde bankaların ilgili bölümlerinin görev ve 

sorumluluklarını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz; 

a) Şube Müdürü: 

Yakın izleme ve kanuni takip işlemlerine gerekli desteğin gecikmeksizin 

sağlanması ilgili şube Müdürlerinin asli görevlerindendir. Alacağın tahsili hususunda 

Şube Müdürleri her türlü çabayı birinci dereceden sorumlu olarak yürütürler. Gereken 

tedbirleri alan ve kanuni takip işlemlerine yardımcı olan Şube Müdürü, Yakın Đzleme 

Bölümü ve Hukuk Müşavirliği’ne (ve varsa bağlı olduğu Şubeler Grup Müdürlüğü’ ne) 

bilgi verir. 

* Plasman yönetiminin emniyet ilkesi gözetilerek yapılmasından, 

* Sorunlu kredi sinyallerinin varlığı hallinde kredi borçlusu ve kefilleri 

hakkında yakın izleme işlemlerini başlatmak ve yürütmek, Genel Müdürlük Ünitelerine 

(ilgili Pazarlama Grubu, Kurumsal ve Ticari Kredi Đzleme ve Raporlama ile Yakın 

Đzleme Bölümlerine) gecikmeksizin bilgi verilmesinin sağlanmasından başta Şube 

Müdürü olmak üzere tüm Şube Kredi Komitesi üyeleri, Şube Kredi Komitesi’nin 

verimli şekilde çalıştırılmasından, 

* Yakın Đzleme Bölümü’nce istenen bilgi ve belgelerin zamanında 

gönderilmesinden şube Müdürü birinci derecede sorumlu bulunmaktadır. 
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b) Şube Kredi Komitesi: 

Kredili işletmelerin risk ve teminat itibariyle şube tarafından daha etkin 

biçimde izlenmesini ve teminatta meydana gelebilecek eksiklik ve aksaklıkların 

zamanında belirlenerek gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını sağlayacaktır.  

Ayda bir (şube idarecisi tarafından gerek görülmesi halinde daha sık 

aralıklarla) bu amaçla toplanacak olan Şube Kredi Komitesi, şubenin mevcut ve ileride 

oluşabilecek risklerini yakından izler, daha etkin bir izleme sağlayarak meydana gelen 

ya da gelebilecek olan eksiklikleri zamanında belirler,  gerekli tedbirlerin alınmasını ve 

ilgili Genel Müdürlük Ünitelerine zamanında bilgi verilmesini sağlar. 

Şube Kredi Komitesi’nde şubenin tüm kredili işletmelerinin; risk-teminat 

durumları, mali ve varlık yapılarındaki gelişmeler, içinde bulundukları sektörlerin 

durumları ve işletmelerin diğer bankalarla ilişkileri gözden geçirilerek, teminat ve mal 

varlıkları ile istihbarat bulguları üzerinde hassasiyetle durulur ve ele alınan konular 

(işletmeler için ayrı ayrı olmak üzere) dokümanlaştırılır.  

3.3.4.1. Yakın Đzlemeye Alınması Gereken Đşletmelerin Tespiti 

Bir kredinin yakın izlemeye alınmasına gerek bulunup bulunmadığı 

hususundaki incelemelerin, dolayısıyla işletmenin genel durumu ile ilgili istihbaratın, 

teminatların yeterli olup olmadığının tespitinin, sürekli olarak yapılması çok önemlidir. 

Bu hususların bu amaçla toplanan Şube Kredi Komitesi’nin temel gündem 

maddelerinden olması gerekmektedir.  Aşağıda belirtilen şartlardan birinin veya 

birkaçının gerçekleşmesi halinde, işletmenin tüm kredileri yakın izlemeye alınacak 

krediler olarak nitelendirilebilir. 211 

* Kredinin anaparasının vadede ödenmemesi, 

* Kredinin (müşterinin birden çok kredisi mevcut ise herhangi bir kredisinin) 

faizinin / dönem faizinin tahsil edilememesi, 

                                                 
211 Oyakbank A.Ş, a.g.e., s.12. 
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* Kredilerin teminatlarında anapara ve faiz tutarlarını karşılayamayacak 

düzeyde noksanlık bulunması, depoda çek/senet bulunuyorsa yoğun olarak protesto 

olmaya ve/veya karşılıksız çıkmaya başlaması, dolayısıyla teminat unsurlarında 

zayıflama tespit edilmesi, kefalet karşılığı kredi kullandırılmış ise kefillerinin 

durumunda (riski karşılayamamalarına yol açabilecek şekilde) olumsuzluklar meydana 

gelmesi,  

* Teminat Mektupları (keza diğer gayrinakdi krediler) nakde dönüştüğü 

(Bankamız bünyesinden ödendiği) halde, bedelinin işletmeden tahsil edilememesi veya 

kredinin tasfiyesi yönünde önemli kuşkuların oluşması ve/veya teminatının yetersiz 

olması,  

* Đşletmelerden alınan dönem bilançolarında önemli bozulma görülmesi ve bu 

olumsuzluklar sonucu kredinin vadesinde ödenmesi yönünde ciddi endişeler taşınması, 

* Đşletme hakkında durumunun bozulduğuna ve ödemelerini aksattığına dair 

olumsuz istihbarat edinilmesi ve bu durumun işletmenin bankaya olan borcunu 

ödemede sorun yaratacağı kanaatine varılması, 

* Kredi borçlusunun ve/veya kefillerinin keşide ettiği çeklerin karşılıksız 

çıkması, senetlerinin protestoya maruz kalmaları, 

* Kredi borçlusu ve/veya kefilleri ile ilgili olarak hacizler gelmesi, 

* Đşletmenin ithalattan / ihracattan men edilmesi, 

* Teşvik belgelerinin kapatılamaması nedeniyle müeyyide uygulanması 

talimatı gelmesi, 

* TCMB Memzuç bilgilerinde kredilerdeki olağandışı artışlar ve işletme ile 

ilgili menfi kayıtlar (170-177 Yasal Takip Hesaplarında bakiyeler tespit edilmesi, 

tahakkuk etmiş fakat ödenmemiş faiz kayıtlarının görülmesi), 

* Kredi borçlularının kredi geri ödemelerini zamanında ve tam olarak 

yapmalarını engelleyecek düzeyde risklerinin bulunması, 
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Yukarıda belirtilen kriterler ışığında, kredinin tasfiyesinde güçlüklerle 

karşılaşılabileceği tahmin edilen işletmeler, şube, (varsa ilgili Şubeler Grup Müdürlüğü) 

ve Genel Müdürlük Üniteleri tarafından tespit edilebilirler. 

3.3.4.2. Yakın Đzleme Sürecinde Đzlenecek Prosedür 

Sorunlu kredi tespit edildikten sonra yönetimin sorumluluğu, sorunlu krediler 

çözüm departmanı ya da uzmanına aktarmaktır. Bu departman; 212 

1. Borçlu işletmenin kredi dosyası ve tüm dokümantasyonu gözden 

geçirilmelidir. Teminatlar kontrol edilmeli, değerleri yeniden saptanmalıdır. Kredi 

anlaşmasının hüküm ve şartları hukukçu desteği de alınarak yeniden 

değerlendirilmelidir. Avantaj ve dezavantajları iyice tanımlanarak tasnif edilmelidir. 

2. Kredi riskinin ve müşteri riskinin ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

Gerektiğinde endüstri eksperleri, aynı iş kolundaki benzer işletmeler ile istişare 

edimelidir. 

3. Bankanın riskinin daha da artmasını önlemek için alınması gereken hızlı 

tedbirleri almakta gecikmemelidir. Bu tedbirler şunlar olabilir; 

* Geri ödeme talebi, 

* Teminatların nakde tahvili, 

* Kredinin vade ve şartlarının yeniden görüşülmesi, 

* Risk teminatsız ise teminat tesisi veya teminatların artırılması, 

* Alacaklıları bir araya getirip, ortak hareketle ortak strateji geliştirmek, 

*  Đhtiyati haciz, 

*  Kanuni takip, iflas talebi, 

* Belirli bir oranda write-off ( zarar miktarı)  ile riskin tasfiyesi, 

                                                 
212 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.67. 
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* Swap imkanları. 

4. Yukarıdaki hızlı uygulamaların yanı sıra, kredinin geri alınması için “Uzun 

Vadeli Plan ve Strateji" geliştirilmelidir.  

Uzun vadeli plan ve strateji ile; 

* Kredi sağlıklı bir yapıya kavuşturulmalı, ya da 

* Kısmen veya tamamen geri alınmalıdır. 

 Böyle bir planlamanın yapılabilmesi için: 

a. Öncelikle kredi yeniden analiz edilmelidir. 

b. Đşletmenin mali analizi ve fizibilitesi yapılarak, öncelikle finans gideri 

olmadan işletmenin fon (kar + amortisman) üretip üretmediği tespit edilmelidir. 

c. Finansal analiz dışında: 

* Yönetim, 

* Đçinde bulunduğu endüstri ve çevre, 

* Pazar ve rekabet şartları, 

 konuları da analiz edilmelidir. 

d. Bankanın kendi politikaları ve stratejisi de dikkate alınmalıdır. Üst yönetim 

bu çalışmalardaki karar süreçlerine katılmalı ve sonuç takip etmelidir. 

Bu tarz bir iyileştirme faaliyeti, müşterinin ciddi finansal sıkıntılarından 

kaynaklanan kısmen ya da tamamen geri ödeme sıkıntısını giderme gayreti olarak 

tanımlanabilir. Erken teşhis edilemeyen bir sorunlu kredinin geri ödenmesi talebi 

müşterinin devam etmekte olan iş ve işletme alışkanlıklarına büyük darbe vurur. Böyle 

bir durumda geri ödemenin gerçekleşmesi; 

* Negatif nakit akışı yaratacağımdan, 
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* Diğer kreditörlerden imkan bulamamasından, 

* Geri ödemeleri yapabilmek için işin ve maliyetlerin yeniden yapılandırılması 

gerektiğinden çok istisnaidir. 

Uzman bir kredi yöneticisi, bu faktörleri anlamalı ve bunlarla baş edebilecek, 

geri ödemeyi maksimum kılabilecek şekilde bir hareket planı hazırlayabilmelidir. 

3.3.4.3. Yakın Đzleme Bölümünce Yürütülecek Yakın Đzleme Đşlemleri 

Đşletmeye ihtarname keşide edilmiş ya da keşide edilmemiş olsun, Yakın 

Đzleme Bölümü gerekli olan muhasebe kayıtlarının yaptırılmasından, özel karşılık 

tutarının hesaplanmasından ve ayrılmasının sağlanmasından, takip bakiyelerinin 

izlenmesinden ve riskin tasfiye sürecinden, idari yoldan tasfiyede Banka aleyhine 

olumsuz gelişmelere yol açacak gecikmeler meydana geleceğinin yada kredinin 

tasfiyesinin bu yolla mümkün olamayacağının anlaşılması üzerine işletmenin Hukuk 

Müşavirliği’ne intikal ettirilmesinden sorumludur. Kurumsal ve Ticari Kredi Đzleme ve 

Raporlama Bölümü’nce Yakın Đzleme Bölümü’ne intikal ettirilen işletmelerle ilgili 

olarak, Yakın Đzleme Bölümü’nce aşağıda belirtilen işlemler yapılır.213 

* Kurumsal ve Ticari Kredi Đzleme ve Raporlama Bölümü tarafından 

işletmenin “Kredibilite Kodu”  “G” (Yakın Đzleme işletmesi) olarak değiştirilmemiş ise, 

bu kod değişikli ği gerçekleştirilir. (Kredibilite kodunun “G” olması işletmenin Yakın 

Đzleme Bölümü’ne devredildiğini ifade eder ve bu tür işletmelere kredi kullandırımı 

sistemsel olarak engellenir.)        

* Đntikal ettirilen işletmeler hakkında ilgili şube nezdinde süratli şekilde ilk 

inceleme ve değerlendirmeler yapılır. Bu çalışmalar neticesinde elde edilen bilgiler ile 

şubece bildirilen bilgiler (ve şube görüşü) dikkate alınarak, banka alacağının yasal 

takibe intikal ettirilmeden tahsil ve tasfiyesi imkanı bulunup bulunmadığının tespitine 

çalışılır. 

                                                 
213 Oyakbank A.Ş, Kurumsal/Ticari/ Đşletme Bankacılığı Kredilerinin Yakın Đzleme ve Kanuni 
Takibe Đntikali , geçerlilik tarihi 06.08.2001, s.15. 
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* Đşletmenin Yakın Đzlemede bulunduğu süre içerisinde idari yoldan yapılacak 

tahsilatlarla riskin tasfiyesinin mümkün olmayacağına dair bir tespit ve görüşe 

ulaşılırsa, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin belirlenmesi ve 

Bunlar Đçin Ayrılan Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te 

belirtilen 90 günlük süre beklenmeksizin, işletme hakkında kanuni takibin başlatılması 

amacıyla, ilgili belgelerin Hukuk Müşavirliği’ne devredilmesi şubeden istenebilir. 

* Değerlendirilen işletmelerle ilgili olarak kredi kullandırım talepleri olduğu 

taktirde bu tür talepler sonuçlandırılmak amacıyla makam onayına sunulur. 

* Đşletmenin Yakın Đzlemeye intikal ettirilme sebebinin/sebeplerinin 

giderilmesi halinde Yakın Đzlemeden çıkartılması gerekmektedir. Đşletmenin durumu 

değiştiğinden, olumsuzluğun giderildiğini tespit etmek durumunda olan şubenin;  

a) “Đşletme ile çalışmayı sürdürmek istediğini” belirtmek suretiyle (Yakın 

Đzlemeye devredilmiş bir işletme ile şube yetkisinde kredili çalışılamayacağından) ilgili 

Tahsis Bölümü’ne müracaat etmesi ya da,  

 b) “Đşletmedeki tüm riskimizin/alacağımızın Yakın Đzleme bünyesinde tasfiye 

edilmesini ve müteakiben işletme kredisinin iptal edilmesinin yerinde olacağını”, ya da  

c) “Đdari yoldan riskin tasfiyesinin güç olduğu ve yasal takibe müracaat 

edilmesinin yerinde olacağını” bildirmesi gerekmektedir.  

* Gerek borçlu ve kefillerin ve gerekse ilgili üçüncü şahısların (kısaca 

sorumluların) bankaya olan borçlarının taksitlendirilmesine, birikmiş faiz ve/veya 

komisyon oran ve tutarlarında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif ve talepler tetkik 

olunur ve gerekli onaylar sağlanarak sonuçlandırılır.  

*  Bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici 

likidite sıkıntısından kaynaklanmış olması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak 

ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla alacağın, gerektiğinde ilave kredi de 

kullandırılarak, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin belirlenmesi 

ve Bunlar Đçin Ayrılan Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te 

belirlenen esas ve usuller kapsamında yeniden yapılandırılması ya da yeni bir itfa 
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planına bağlanması mümkündür. Bu nedenle bu kapsama giren kredi borçlusu ve 

kefilleri ile mahallinde bizzat ilişki kurulabilir. banka alacağının tahsilini teminen 

yeterli ilave teminatlar alınmaya çalışılır, borç bakiyelerinin taksitlendirilmesine ve bir 

anlaşmaya bağlanmasına yönelik görüşmeler yapılır. Borçlu ve kefillerince ya da 

üçüncü şahıslarca önerilen ödeme teklifleri değerlendirilerek makam onayına sunulur. 

* Yakın izleme işletmelerdeki riskin teminatında bulunan ipoteklerin fek 

işlemleri onay sağlanmak suretiyle Yakın Đzleme Bölümü’nce sonuçlandırılır.   

* Yakın izlemeye intikal eden ve daha sonra riski tasfiye edilen işletmelerle 

kredi ilişkisinin sürdürülüp sürdürülmeyeceği konusunda gerek şube gerekse ilgili 

Genel Müdürlük Ünitelerinin görüşleri alınarak işletme ilgili şubesine ve Genel 

Müdürlük Ünitesine devredilir ya da işletmeye ait kredi limitinin iptali amacıyla şube 

talimatlandırılır.214 

3.3.4.4. Şubece Yürütülecek Yakın Đzleme Đşlemleri     

Yakın Đzleme kapsamında değerlendirilen işletmeler ile ilgili olarak şubece 

aşağıdaki işlemler yürütülür; 215 

a). Öncelikle Yapılması Gereken Đşlemler ve Sorunlu Firma (Đşletme) 

Tanıtım Formunun Düzenlenmesi (SFTF) 

Kurumsal ve Ticari Kredi Đzleme ve Raporlama Bölümü tarafından yakın 

izlemeye intikal ettirilen işletmelerle ilgili olarak şube, Yakın Đzleme Bölümü’nün 

talebine istinaden aşağıdaki bilgileri “Sorunlu Đşletme Tanıtım Formu (SFTF)”  ekinde 

gönderir.  

 Şubelerce; 

*  Đşletmedeki anapara, faiz, komisyon vb. her türlü Banka alacağı (gerekli 

hesaplamaların tümü şubece yapılmak suretiyle) tespit edilir, şube nezdinde işletmeye 

                                                 
214 Đngbank A.Ş , a.g.e., s.16. 
215 Đngbank A.Ş , a.g.e., s.17. 



 126 

ait vadesiz ve vadeli mevduat hesabındaki/hesaplarındaki mevcut bakiyelere şubece 

(kredi alacağımız dolayısıyla) bloke konulur. 

*  Sorunlu Đşletme Tanıtım Formunda yer verilen bilgilerden temin 

edilebilenler formun ilgili bölümlerine yazılarak Yakın Đzleme Bölümü’ne mail 

ortamında gönderilir.  

* Sorunlu Đşletme Tanıtım Formunda (SFTF) yer almamakla birlikte, 

işletmenin ortaklarının ve varsa kredilerle ilgili diğer sorumluların (kefil, çek-senet 

keşidecileri gibi)  mal varlıkları konusunda istihbarat çalışmaları şube tarafından derhal 

sonuçlandırılarak, işletmenin, ortaklarının ve kefillerinin diğer şubelerimiz nezdinde 

gerek anapara gerekse faiz/komisyon borçları ile vadeli/vadesiz mevduat hesapları 

bulunup bulunmadığı hususlarında mail ortamında ya da yazışma ile Yakın Đzleme 

Bölümü’ne bilgi verilecektir.  

* Đşletmenin ortaklarının veya kefillerinin Bankamızdan kullanmış oldukları 

kredi kartları (şirket kartı dahil), bireysel kredileri, otomatik ödeme talimatları ile 

internet şifreleri bulunmakta ise bu konuda Bireysel Krediler Grubu’na gecikmeksizin 

bilgi verilecek, anılan Grubun talimatları doğrultusunda hareket edilecektir. 

b)  Diğer Đşlemler 

* Şubece daima risk ve teminat durumu dikkate alınarak, sorunlu hale gelen 

kredili işletmelerdeki banka riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülür. 

* Kat ihtarnamesi keşide edilmesinin gerekli görüldüğü durumlarda, Hukuk 

Müşavirliği’nce sirküle edilen ilgili Duyurularda veya bankanın internet sitesinde yer 

alan “ihtarname türleri”nden uygun olan/olanların (özellikle işletmede ihracat taahhüdü 

içeren risk bulunması halinde bu konu ayrı bir önem kazanmaktadır)  kullanılarak kredi 

hesapları kat edilir. Hesap kat ihtarnamesi Noter aracılığı ile borçluya/işletmeye elden 

tebliğ edilir. Elden tebligatın mümkün görülmediği durumlarda konu hakkında Hukuk 

Müşavirliği’ne müracaat edilerek Müşavirlik talimatları doğrultusunda işlem yapılır. 

(Đhtarname Noter’e gönderilmeden önce “Hesap Özeti” nin kontrolü için ihtarname 

metni ve eki Hesap Özeti Yakın Đzleme Bölümü’ne fakslanır) Tebligat şerhini havi kat 
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ihtarnamesi Noter’den temin edilerek, diğer belgelerle birlikte (sözleşme, kıymetli belge 

asılları, ipotek belgesi, güncel istihbarat raporu vb.) Hukuk Müşavirliği’ne ya da bağlı 

olunan Hukuk Bürosu’na devredilmeye hazır olarak şubede bekletilir. 

* Kredi borçlusu ve kefillerin mal varlığı ve üçüncü şahıslardaki hak ve 

alacakları ile toplam borçları hakkında ayrıntılı şekilde, sürekli istihbarat yapılır. 

Lehimize ipotekli taşınmazların maliklerinde değişiklik bulunup bulunmadığı 

(ihtarname gönderilecek kişilerin tespiti amacıyla) derhal ilgili Tapu Dairesi nezdinde 

kontrol edilir, borçlu ve kefillerin mal varlıklarına ilişkin adres bilgileri tekrar kontrol 

edilir. Đstihbarat sonuçları Yakın Đzleme Bölümü’ne yazılı olarak bildirilir. (Đstihbarat 

çalışmalarının Kurumsal ve Ticari Krediler Đstihbarat Uygulama Esasları kapsamında 

sürdürüleceği tabidir.)  

*  Kredi borçlusu ve kefilleri mahallerinde bizzat ziyaret edilerek alacağımızın 

ödenmesi konusunda işletmenin ve kefillerinin düşünceleri, planları öğrenilmeye, ilave 

teminatlar alınmaya çalışılır. Aynı şekilde, borcun taksitlendirilmesi yönünde 

talepleri/teklifleri bulunup bulunmadığı açısından işletmenin yaklaşımları araştırılır. 

Borçlu ve/veya kefillerce ya da ilgili üçüncü şahıslarca yapılan ödeme teklifleri, şube 

görüşü ile birlikte, Yakın Đzleme Bölümü’ne aktarılır.  

* Banka alacağının gecikmiş alacak haline dönüşmesinin sebepleri ile borçlu 

ve kefillerin iş durumlarını, ödeme güçlerini, borca bağlılıklarını (sadakat), 

moralitelerini ve ahlaki yapılarını en iyi bilen durumunda olması gereken şubeler, 

alacağımızın süratli bir şekilde tahsiline yönelik her türlü çalışmayı Yakın Đzleme 

Bölümü ile koordineli olarak yapacaktır.  

* Şubeler, yakın izlemeye intikal eden işletmelerle ilgili olarak Yakın Đzleme 

Bölümü’nden uygunluk temin etmeden kredi borçluları, kefilleri ve ilgili üçüncü 

kişilerle herhangi bir anlaşma, taksitlendirme ve benzeri işlem ve ayrıca herhangi bir 

teminat iadesi yapamazlar. 

* Şubeler alacağın kısa sürede tasfiyesini teminen, kredi borçlusu,  kefilleri ya 

da ilgili üçüncü şahıslarla vaki görüşmelerini, görüşmeler neticesinde borçlu ve diğer 

sorumlular tarafından yapılan teklif ve talepleri, şube görüşü eklenmek suretiyle, Yakın 
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Đzleme Bölümü’ne iletirler. Yakın Đzleme Bölümü teklif ve talepleri en kısa sürede 

değerlendirerek sonuçlandırır. 

* Şube; kredi borçlusu, kefilleri ya da ilgili üçüncü şahısların borcun tasfiyesi 

hususundaki teklif ve talepleri sonrasında oluşturulan ve Yakın Đzleme Bölümü 

tarafından gerekli Makam onayı temin edilen ve nihayetinde imzalanan 

protokollerin/ödeme planlarının hükümlerinin yerine getirilip-getirilmediğini takip eder, 

aksaklıklar hakkında Yakın Đzleme Bölümü’ne bilgi verir. Bu tür risklerin 

azaltılmasına/tasfiye edilmesine yönelik çalışmalar şube ve Yakın Đzleme Bölümü 

tarafından birlikte yürütülür. 

3.3.5. Sorunlu KOBĐ Kredilerinin Takip Öncesi Yeniden Yapılandırılması  

Bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinin geçici likidite 

sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka 

alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizlerde dahil olmak üzere krediler, 

a) Gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle yeniden yapılandırılabilirler,  

 b) Yeni bir itfa planına bağlanabilirler. 

Yeniden yapılandırılan krediler, toplam alacak tutarının en az yüzde on beşinin 

(%15) geri ödenmiş olması, en az altı ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri ve 

ödemelerin aksatılmaması kaydıyla, bu sürenin sonunda "Yenilenen ve Đtfa Planına 

Bağlanan Krediler Hesabı"na aktarılabilir. 

Bu madde ve yeniden yapılandırmaya ilişkin sözleşme gereği yapılması 

gereken ödemelerin aksatılması halinde, yeniden yapılandırılan krediler ve diğer 

alacaklar her yıl kalan anapara borcunun yüzde yirmisinin (% 20) tahsil edilmiş olması 

kaydıyla, azami bir kez daha yeniden yapılandırılabilir 216 

Yapılandırmaya konu işletmelerde; kredi erken kapamalarından kaynaklanan 

Hazine Maliyeti müşteri hesabından tahsil edilir. Hazine maliyetlerinin tahsil edilmesi 

hususunda sıkıntılar yaşanabilecek müşteriler için yapılacak; tahakkuk eden 

                                                 
216 Đngbank A.Ş,Kredileri Yeniden Yapılandırma Đşlem Adımları, geçerlilik tarihi 02.02.2010, s.5. 
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maliyetlerin yeni kullandırılacak olan kredilerin anapara bakiyesine eklenmesi 

yönündeki talepler, ilgili tahsis mercii yetkisinde değerlendirilecektir. Hazine 

maliyetleri için indirim etkisi KOBĐ Bankacılığı Grubuna ait olup, talepler işlem 

bazında değerlendirilir. 

Yeniden yapılandırılacak krediler için, müşteri ile mutabık kalınan teminat 

şartlarının yanı sıra noterden düzenleme şeklinde borç ikrar sözleşmesi alınır. Noterden 

düzenleme şeklinde borç ikrar sözleşmesinin alınmaması durumunda ise banka avukatı 

ve borçlunun avukatı bir araya gelerek hazırlayacakları protokol sözleşmesi de 

alınabilecektir. Yapılandırmaya konu işletmelerden asgari %10 peşin tahsilat yapılması 

esastır. 

Yeniden yapılandırma aşamasında; şube müdürü veya şube portföy yöneticisi 

yeniden yapılandırılmasını talep ettikleri kredileri için ilgili i şletmeyi ziyaret ederek, 

işletmenin işini devam ettirecek yapıda ve banka borcunu belirli bir süre sonunda 

ödeyebilecek kapasitede olduğuna dair ön tespitleri yapar. Aksi takdirde yeniden 

yapılandırma için vakit kaybedilmeden yasal takibe aktarılması konusunda işlemler 

başlatılır. 

Ayrıca yeniden yapılandırma kapsamına alınacak işletmelerden mutlaka 

alınması gereken belgeler şunlardır;217 

•  Güncel spread 

•  Đstihbarat raporu 

•  Takyidat (kısıtlama) incelemesi yapılmış mal varlığı dökümüdür. 

                                                 
217 Đngbank A:Ş, a.g.e., s.5. 
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3.3.6. Sorunlu KOBĐ Kredilerinde Takip Süreci 

Bakanlar Kurulu'nun 4.5.1988 tarih ve 88/12937 sayılı, KARŞILIKLAR 

KARARNAMESĐ olarak sunulan kararı sorunlu kredilere bir tanım getirerek sorunlu 

kredinin bulması halinde bankaların takip edebileceği uygulamaları açıklığa 

kavuşturmuştur. Bu kararnameye göre kredilerin takibi üçe ayrılır. Bunlar;218 

a) Özel Takip 

b) Đdari Takip 

c) Kanuni Takip’tir. 

Çalışmamızın bu bölümünde takip türleri ve takip süreçlerinin işleyişi detaylı 

olarak açıklanacaktır. 

3.3.6.1. Özel Takip Süreci 

Karşılıklar kararnamesine göre; bankaca kredi değerliliğinin yitirildi ği tespit 

olunursa, alacakların tümü özel takibe alınır. Bu kararın uygulanmasında kredi 

değerliliğinin yitirilmesi hali kredi riskini etkileyen şahsi, mali ve iktisadi faktörlerin 

bankalarca sürekli değerlendirilerek kredi değerliliğinin mevcut olup olmadığının tespit 

edilmesini ifade etmektedir. 

Buna göre kredi borçlusunun özkaynaklarının borcun vadesinde ödenmesini 

karşılamada yetersiz olması, borçlunun borç ödeme gücünden önemli ölçüde yoksun 

olması, kredi borçlusunun cari aktifleri ve cari pasifleri arasındaki farka tekabül eden 

işletme sermayesinin işletme ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması, borçlunun 

faaliyetini terk veya önemli sürede durdurması, borçlunun mali durumu hakkında bilgi 

ve belgelerin yetersiz bulunması nedeniyle kredinin normalin üzerinde risk taşıması 

durumlarında ve bunlara ilave olarak kredi borçlularının kredi geri ödemelerini 

zamanında ve tam olarak ödenmesini aksatabilecek tüm potansiyel risklerin de dikkate 

alınması ile kredi müşterilerinin kredi değerliliklerinin devam ettiği veya devam 

                                                 
218 Belkıs Seval, a.g.e. s.10. 
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etmediği, belirtilen faktörlerin beraberce değerlendirilmesi sonucu banka ilgilileri 

tarafından yazılı olarak tespit edilecektir. 219 

Bankalar açılacak ve açılmış bulunan krediler için, kredi açılmadan evvel yapı-

lacak kredi analizinden ayrı olarak, 3 aylık devrelerle veya bunlara bağlı kalmadan risk 

doğuracak gelişmenin ortaya çıktığından haberdar olunduğunda kredi müşterilerinin 

kredi değerliliğini inceleyecek ve kredi alacağının tamamen veya kısmen özel takibe alı-

nıp alınmayacağına karar vereceklerdir. 

3.3.6.2. Đdari Takip Süreci 

Bir krediye ilişkin temerrüt halinin doğması ile alacağın tamamı idari takibe 

alınır. Temerrüt hali Bankalarca borçlu cari hesaplar şeklinde çalışan kredilerde; 

* Kullandırılan kredinin belirlenen vade tarihinden veya hesabın kat 

edilmesinden itibaren bir ay içinde ödenmemesi, 

* Tahsis edilen her bir kredinin kullandırılışlarında aşım olması ve bu aşımın 

bir ay devam etmesi, 

* Üçer aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilecek devre sonu faizinin bir ay 

içinde ödenmemesi, 

* Devre sonu faizlerinin ve vadesi gelen anaparanın bankaca finanse edilmesi 

veya herhangi bir şekilde kredi limitinin aşımı halinde yeni kredi açılarak aşımın 

giderilmesi, 

*Vade bitiminden önce kredi limitlerinin arttırılması olarak tanımlanmıştır. 220 

Đdari takip aşamasının amacını kısaca “ihtarname keşidesi” neticesinde 

muaccel kılınan banka alacağının tahsile ilişkin yolların araştırılması şeklinde 

belirtilebilir.221 

                                                 
219 Belkıs Seval, a.g.e. s.10. 
220 Belkıs Seval, a.g.e. s.18. 
221 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.97. 
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Borçlu cari hesap dışında açılan diğer kredilerde ise, anapara ve/veya faizinin 

tahsil edilmesi gereken tarihten itibaren bir ay içinde ödenmemesi sonucu temerrüt hali 

doğar ve temerrüde düşen kısım idari veya kanuni takibe alınır. Borçlu cari hesap 

şeklinde çalışan tüm krediler vade veya geçerlilik süresi belirlenerek tahsis edilir. 

Sürenin başlangıcı krediyi veren banka şubesince kredinin tahsis edildiği tarihtir. Kredi 

limitleri vade yerine süre belirtilerek tahsis edilmiş ise, kredi vadesi, tahsis tarihine 

belirlenen sürenin ilavesiyle bulunur. Borçlu cari hesap şeklinde çalışan gayri nakdi 

krediler için vade belirleme zorunluluğu yoktur. Gayri nakdi krediler tazmin edilip, 

nakde dönüştüğü anda idari veya kanuni takip hesabına alınarak karşılık ayrılmaya 

başlanır.222 

Đdari takip; alacağın temerrüde düşmesi halinde kanuni takibe başvurulmadan 

yapılan takip işlemidir. Uygulamada 30 gün ile 90 gün arası gecikmiş alacaklar idari 

takip sürecinde izlenmektedir.223 

 Đdari takipteki krediler defteri kebir seviyesinde teminatsız ve teminatlı olarak 

izlenir.224 

Đdari takip sürecinin başlangıcı için gerekeli olan koşullar, idari takipte 

uygulanacak işlemler, prosedürler, banka açısından iş akışı bu çalışmamızın 3.3.4. nolu 

bölümünde “Sorunlu KOBĐ Kredilerinin Yakın Đzlemeye Alınması Süreci” konusunda 

yakın izleme süreci olarak adlandırılmış ve detaylı olarak açıklanmıştır.  

Kısaca özetlemek gerekirse idari takip sürecinde yapılması gerekenler 

aşağıdaki gibidir: 

* Kanuni takibe geçmeden önce borçlu ile anlaşma imkanları aranmalıdır. 

Gerekli durumlarda kredi yeniden yapılandırılmalıdır. 

* Đşletmenin ödeme konusundaki iyi niyetine bakılmalıdır. 

                                                 
222 Belkıs Seval, a.g.e. s.18. 
223 Suat Özgül, Sorunlu Kredilerde Takip süreçleri ve Yeniden Yapılandırma, Eğitim ve Tanıtım 
Grubu Seminer Notları, Đstanbul 16-17 Nisan 2009, s.84. 
224 Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya, Ayten Ersoy, a.g.e. s.73. 
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* Yeniden yapılandırılma sonucunda bakiye, borcun daha uzun bir vadeye 

yayılmasıyla ödenilebilirliği tespit edilmelidir. 

* Kanaat getirilmesi halinde yani ilave teminatların alınması şartıyla borçlu 

işletme ile sözleşme yapılabilirlik ölçülmelidir. 

* Borçlunun moralitesi üzerinde titizlikle durulmalıdır. 

* Zaman kazanma amacına yönelik tekliflerle tahsilatı geciktirilmemelidir. 

3.3.6.3. Kanuni Takip Süreci  

Kanuni takip; idari takip aşamasında tahsil edilemeyeceği anlaşılan, borçlu ile 

yapılan anlaşmaya rağmen ödenmeyen, tahsili gecikmiş alacakların doğrudan doğruya 

takibe geçilmesi zorunlu alacak için yapılan takip işlemidir. Doksan gün veya daha fazla 

geciken alacaklar kanuni takip sürecine tabi tutulur.  

Đdari takibe intikal ettirilmiş bir alacağın takibe intikal ettirildiği tarihten 

itibaren 3 ay içerisinde kısmen veya tamamen tahsil edilememesi haline, alacağın tahsil 

edilemeyen kısmı bu süre için tahakkuk ettirilecek kredi faiziyle birlikte kanuni takibe 

alınır. Bu hesaplara temerrüt faizleri dışında faiz yürütülemez; tahakkuk ettirilen faizler 

nakden tahsil edilmediği sürece gelir yazılamaz. 225 

Đdari ve kanuni takipteki Yabancı Para krediler sabit fiyat üzerinden hareket 

görür ve dönem sonları itibariyle evalüasyona tabi tutularak bakiyeleri Türk Pasına 

dönüştürülür.226 

Bir kredi alacağı hakkında kanuni takibe geçilmesi için öncelikle alacağın 

“muaccel” olması gerekir.227 

                                                 
225 Belkıs Seval a.g.e. s.18. 
226 Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya, Ayten Ersoy, a.g.e. s.74. 
227 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e.,s.111. 
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*  Ticari Kredilerde Alaca ğın Muaccel Hale Getirilmesi 

Alacağın vadesinde ödenmemesi durumunda, borcun kanuni yollardan tasfiyesi 

için öncelikle alacağın muaccel kılınması şarttır. Yasal takibe aktarılan ve özellikle cari 

hesaba bağlı olarak banka alacaklarının hukuki açıdan istenilebilir hale gelmesi yani 

muaccel kılınması için öncelikle kredinin kat edilerek, çıkarılan hesabın krediyi 

kullandırılan şube tarafından bir ihbarname ile istenmesi gerekir. Hangi nedenle olursa 

olsun, kredi borçlusu durumunda olan bir işletmenin iflas etmesi halinde, alacak rehinle 

teminat altında değilse, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iflas tarihi itibariyle muaccel 

olur. 

a)  Borçlu Cari Hesap Şeklinde Çalışan Kredilerde;  

Borçlu Cari hesap şeklinde çalışan bir krediden kaynaklanan banka alacağının 

kredi borçlusu ve kefillerinden talep edilebilmesi için öncelikle kredi hesabının kat 

edilmesi, bir başka deyişle, noter aracılığı ile hesap kat ihtarnamesi keşide edilerek 

tebliğ edilmesi ve böylece alacağın muaccel kılınması gerekmektedir.228 

Bankaya rehin cirosu ile tevdi olunan poliçe ve bonolar ile temlik cirosu ile 

tevdi olunan poliçe, bono ve çeklere istinaden, kredi sözleşmesi yanında ve ondan ayrı 

olarak da yasal takip yapılabileceğinden; hesap kat ihtarnamesi keşide edilmekle 

beraber poliçe ve bonoların yasal süresinde protesto ettirilmesi, çeklerin yasal süresinde 

(aksine bir talimat yok ise) ibraz edilmesi gerekli ve zorunludur. Teminata alınacak 

kıymetli belgelerde rehin cirosu ya da tahsil cirosu olmamasına özen gösterilmelidir.229 

Banka uygulamasında cari hesap sözleşmesinin sona ermesi için bir müddet 

kararlaştırılmamakta, banka dilediği zaman cari hesabı kat etme hakkını saklı 

tutmaktadır. Bu durumda hesabın kat’ı için hesap döneminin sonunu bekleme 

zorunluluğu yoktur.230 

                                                 
228 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.111. 
229 Đngbank A.Ş, Kurumsal/Ticari/ Đşletme Bankacılığı Kredilerinin Yakın Đzleme ve Kanuni Takibe 
Đntikali , geçerlilik tarihi 06.08.2001, s.19 
230 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.111. 



 135 

b)  Đskonto ve Đştira Kredilerinde; 

Đskonto ve iştira işlemlerinde, iskonto ve iştira konusu senetlerden kaynaklanan 

alacağımızın vadesi senedin vadesi ile aynıdır. Senedin vadesinde ödenmemesi halinde 

senetten kaynaklanan alacağımız muaccel hale gelir. Đskonto ve iştira konusu 

senetlerden dolayı cirantalara da gidilebilmesi için senedin protesto ettirilmesi 

zorunludur. (Genel Kredi Sözleşmesine istinaden kredi borçlusu ve kefilleri aleyhine de 

takip yapma hakkı mevcuttur.) 

Senetlerin vadelerinde ödenmeyerek protesto olmaları durumunda senet 

bedelleri Tasfiye Olacak Alacaklar Hesabına aktarılacaktır. Đskonto ve iştira kredilerinin 

takibe intikalinde valör senedin ödeme günüdür. 231 

a) Karz Sözleşmesi Niteliğindeki Sözleşmelere Đstinaden Kullandırılan 

Kredilerde; 

Bankaların kullandırdığı bir kısım ticari krediler, cari hesap ilişkisine tabi 

bulunmamaktadır. Bunlara banka tarafından verilen ve belli bir vade tarihinde ödenmesi 

gereken krediler ile belirli taksit tarihlerinde geri ödenmesi gereken kredileri örnek 

olarak gösterebiliriz. Bu tür sözleşmelerde kredi bir defada müşteriye ödenmekte, 

müşteri belli dönemlerde anapara ve faiz ödemeleri şeklindeki taksitlerle aldığı krediyi 

iade etmektedir. Karz akdi şeklindeki kredi sözleşmeleri, C/H oluşturmadığından 

müşteriye belli dönemlerde bakiye tespiti ve hesap özeti gönderilmesi olmamaktadır.  

Bu tür krediler esasen belirlenen vadenin gelmesi ile kendiliğinden muaccel 

olacağından hesap kat ihtarnamesi gönderilmesine gerek yok ise de; uygulamada 

mahkemelerce bu tür krediler için de hesap kat ihtarnamesi aranıldığı görülmektedir. Bu 

nedenle herhangi bir gecikmeye meydan vermemek maksadı ile Bankalar 

uygulamasında bu tür kredilerde de hesap kat ihtarnamesi keşide olunur. 232 

                                                 
231 Đngbank A.Ş , a.g.e., s.19 
232 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e.s.112. 
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*  Kanuni Takip Sürecine Geçiş; 

Kanuni takip, bankanın alacağı için, yasal yollara başvurmasını ifade eder. 

Temerrüde düşen veya temerrüde düşmekle birlikte tahsilinde sorun olacağı öngörülen 

ve muaccel hale gelen tüm krediler Kanuni Takipteki Krediler Hesabına aktarılır.233 

Sorunlu hale gelmiş olan bir kredi yakın izleme süreci yaşanmadan (doğrudan 

doğruya yasal takip hesaplarına aktarılan) ya da yakın izleme süreci yaşanmasına 

rağmen tasfiye edilemeyen ve artık “canlı krediler” içerisinden çıkartılması gereken bir 

kredidir. Dolayısıyla kredinin Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına (170-177 THP) 

aktarılması, bir yakın izleme süreci yaşanmasından sonra olabileceği gibi doğrudan 

doğruya da olabilir. Yakın izleme süreci esnasında ya da sonrasında banka alacağının 

idari yoldan tasfiye edilmesinin mümkün görülmediği durumlarda kredi borçlusu, 

kefilleri ve ilgili sorumlular hakkında kanuni takibe geçilmek amacıyla işletme, Yakın 

Đzleme Bölümü’nün yönlendirmesiyle, şubece Hukuk Müşavirliği’ne devredilir. 

Đşletmenin Hukuk Müşavirliği’ne devredilmesi esnasında “kredibilite kodu” da Yakın 

Đzleme Bölümü’nce “G” den “I” ‘ ya dönüştürülür. Kredibilite kodu “I” olan işletmeler, 

haklarında yasal takip işlemlerinin başlatıldığı ve yine sistemsel olarak herhangi bir 

kredi kullandırımına izin verilmeyecek olan işletmelerdir.234 

Đşletmelerden idari yoldan tahsilat imkanı bulunmadığını düşünen şubenin 

Kurumsal ve Ticari Kredi Đzleme ve Raporlama Bölümü’ne başlangıçta, kredi borçlusu 

ve kefilleri hakkında doğrudan kanuni takibe geçilmesine dair görüş bildirmesi 

gerekmektedir. Bu durumda Yakın Đzleme Bölümü şubeye, kredi dolayısıyla derhal 

kat/depo ihtarnamesi keşide edilmesini, tebligat şerhli ihtarnamenin en kısa sürede 

Noterden temin edilerek gecikmeksizin GKS, ihtarname ve ilgili diğer belgelerin “yasal 

takibin başlatılmasını sağlamak amacıyla” Hukuk Müşavirliği’ne devredilmesini 

bildirir. Acil durumlarda ise (işletmenin iflasının / “iflasının ertelenmesinin” talep 

edilmesi, faaliyetini sona erdirmesi, işletme sahibinin kaçması, işletmenin yok olması 

vb.) şube mümkün ise aynı gün kanuni takibe geçilebilmesini teminen Yakın Đzleme 

Bölümü’ne telefonla bilgi verir ve işletme Hukuk Müşavirliği’ne intikal ettirilir.  

                                                 
233 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.115. 
234 Đngbank A.Ş , a.g.e., s.20. 
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Öte yandan; işletmenin konkordato hükümlerinden istifade etmek amacıyla 

Đcra Tetkik Merciine müracaat ettiği yada bir alacaklısı tarafından işletme hakkında 

konkordato işlemlerinin başlatılmasının talep edildiği yada iflas takibi başlatıldığına 

yada işletmenin Ticaret Mahkemesi’ne müracaatla kendi iflasını istediğine dair bir 

istihbarat edinildiği durumda, işletmenin gecikmeksizin Hukuk Müşavirliği’ne intikal 

ettirilmesini teminen, konu derhal ilgili Genel Müdürlük Ünitesine intikal ettirilir.( Đlgili 

Ünite, risk canlı krediler arasında izlenmekte ise hem Kurumsal ve Ticari Kredi Đzleme 

ve Raporlama Bölümü hem de Yakın Đzleme Bölümü’dür. Đşletme yakın izleme 

işletmeleri arasında yer almakta ise Yakın Đzleme Bölümü’dür. ) Mevcut teminat 

unsurları en kısa sürede Müşavirliğe devre hazır hale getirilmelidir.235    

* Kanuni Takip Đşlemleri    

a) Şubelerin Görev ve Sorumlulukları  

Aşağıdaki hallerde kredi borçlusu ve kefilleri hakkında kanuni takip başlatmak, 

kanuni takip işlemlerini yürütmek ve Hukuk Đşleri Müdürlüğü’ne bilgi vermek 

hususunda Şube müdürü birinci derecede görevli ve sorumludur.236 

* Kredi borçlusu ve kefillerinin ödeme imkânsızlığının gerçek sebeplere 

dayanmaması, 

* Borçlu ve kefillerin kredinin tahsisinden bu yana oluşan süreç içerisinde iyi 

niyetli olmadıklarının tespit edilmesi 

* Alacağın rehin, ipotek ve sair teminatlarla temin edilmemiş ya da 

teminatların yetersiz olması, 

* Kredi borçlusu ve kefillerinin aleyhine diğer alacaklılarca kanuni takip 

başlatılması ve banka alacağının yeterli ve öncelikli teminatının bulunmaması, 

* Borçlu ve kefillerinin kaçması, mallarını kaçırması, mallarını muvazaalı 

olarak 3. şahıslara ya da denetimi altındaki işletmelere devretmesi, işletme işletmelerin 

                                                 
235 Đngbank A.Ş, a.g.e., s.20. 
236 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. ,s.116. 



 138 

yönetim ve denetiminde görevli kişilerin nedensiz ve süratle değiştirilmesi, işçilerin ya 

da tanınmayan, konusunda uzman olmayan kişilerin işletme ve işletmelerin yönetim ve 

denetimine getirilmesi, mal varlığına dahil taşınmazları, fabrikaların uzun süreli kira 

sözleşmelerine, satış vaadi sözleşmelerine konu edilmesi vs. ya da bu tür işlemlere 

yönelik hazırlıklar yapıldığının öğrenilmesi. 

* Đdari takipten sonuç alınmaması veya idari takibin sürdürülmesi durumunda 

banka alacağının tehlikeye girecek olması. 

b) Yasal Takibe Đntikal Ettirilen Đşletmelerle Đlgili Olarak Yakın Đzleme 

Bölümü’nce Yürütülecek Đşlemler 

Kanuni takibe intikal ettirilen işletmelerle ilgili olarak, Hukuk Müşavirliği’nce 

talep edildiği durumlarda,  aşağıda belirtilen işlemler yapılacaktır.237 

* Kanuni takibe alınan kredilerin borçlu ve kefilleri ile görüşmeler yapılır. 

Görüşme neticeleri ve istihbarat imkanları ile elde edilen bilgiler Hukuk Müşavirliği’ne 

aktarılır.  

* Banka alacağının taksitlendirilmesi, birikmiş faiz ve/veya komisyon 

tutarından indirim yapılarak/yapılmaksızın ödeme planına bağlanması gibi kredi 

borcunun tasfiyesine yönelik teklifleri, yapılan kanuni takipler ve neticeleri hakkında 

Hukuk Müşavirliği'nin vereceği bilgiler ve diğer her türlü bilgi ışığında tetkik eder. 

* Banka alacaklarının kanuni takip aşamasında ödeme planına bağlanarak 

tasfiyesine yönelik işlemlerde Hukuk Müşavirliği ile koordineli çalışır. Protokole 

bağlanan kanuni takip alacakları ile ilgili olarak yapılan tahsilatlar şubeler nezdinde 

izlenir ve kontrol edilir. Ödeme ve teminat koşullarına ilişkin protokol hükümlerinin 

uygulanmasında meydana gelen aksaklık ve gecikmelerin giderilmesine yönelik 

çalışmalar yapılabilir.  

* Kanuni takipteki kredilerin ipotek fek işlemleri, Yakın Đzleme Bölümü’nce 

Hukuk Müşavirliği’nden uygunluk alınmak suretiyle sonuçlandırılır. 

                                                 
237 Đngbank A.Ş , a.g.e., s.22. 
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c)  Şubeler Tarafından Yürütülecek Kanuni Takip Đşlemleri 

Kanuni takibe geçilmesini gerektiren sebeplerin ortaya çıkması halinde ilgili 

Şube Müdürü aynı gün hesapları kat ederek ve muhataplarına noter kanalıyla 

mümkünse elden tebliği temin ederek kanuni takip işlemlerini başlatır. Takip sadece 

kredi müşterisi veya sorumlu imzalardan bir tanesi aleyhine değil, bütün sorumlu 

imzalar aleyhine yürütülür.238 

Kanuni takip belgeleri, tebliğ şerhli hesap kat ihtarnamesinin Noter’den temin 

edilmesinin ardından, Yakın Đzleme Bölümü’nün yönlendirmesiyle, Hukuk 

Müşavirliği’ne veya Hukuk Müşavirliği’nin talimatları doğrultusunda bağlı bulunulan 

Hukuk Bürosu’na teslim edilir.  

Ayrıca kanuni takibin süratle sonuçlandırılabilmesi için aşağıdaki bilgiler 

hazırlanarak Sorunlu Đşletme Tanıtım Formu güncellenir ve Hukuk Müşavirliği ile 

Yakın Đzleme Bölümü’ne birer suret gönderilir.239 (Gerek Hukuk Müşavirliği’ne 

gerekse Yakın Đzleme Bölümü’ne gönderilen tüm belgelerin birer nüshasının şube 

nezdinde muhafaza edileceği tabidir.) 

* Teminattaki kambiyo senetlerinin borçlu ve cirantalarının ünvanı, iş ve ev 

adresleri ve gerekli diğer bilgiler, 

* Borçlu ve kefiller ile teminat senedi borçlularına ait taşınmazların ve 

taşıtların ekspertiz raporları (özellikle ipotekli taşınmazların ekspertiz raporları), 

*  Borçlu ve kefillerin nüfus cüzdanı suretleri, ikametgah senetleri, 

*  Vergi levhası, Vergi Kimlik Numaraları, 

* Gerek rehinli, gerekse rehin tesis edilmemiş olan taşıtların ruhsat 

fotokopileri, 

*  Đpotek tesis edilmeyen taşınmazlar hakkında bilgiler ve (varsa) bu tür 

taşınmazların tapu belgelerinin fotokopileri,  
                                                 
238 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.117. 
239 Đngbank A.Ş , a.g.e., s.22. 
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*  Taşınmazlar ve taşıtlar üzerindeki takyidat bilgileri / listesi, 

*  Varsa borçlu işletmenin iş yaptığı 3.şahısların kimlik/ünvan ve adres bilgileri 

ile işletmenin bu şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarının dökümü, 

* Hacze kabil menkul malların muhafaza edilebileceği depoların bulunduğu 

mahallere ilişkin bilgiler, 

* Borçluların çalışmakta oldukları banka şubelerinin hangileri olduğu. 

* Hesap Kat Đhtarnameleri 

Banka alacağının muaccel kılınması için hesap kat ihtarnameleri ilgili şubeler 

tarafından keşide olunur. Ticari, bireysel, kredi kartı harcamalarından doğan banka 

alacağına ilişkin hesap kat ihtarnameleri keşide edilmeden önce Hukuk Đşleri 

Müdürlüğünden metin onayı alınır. Hukuk Đşleri Müdürlüğü varsa gerekli düzeltmeleri 

yaparak anında metin onayı verir. 

Bir kredi alacağı hakkında kanuni takibata geçebilmek için öncelikle alacağın 

"muaccel" olması gerekir. Muaccel olma, alacakların borçludan ödemeyi talep ve dava 

edebileceği anın gelmiş olması demektir. Kanuni takibe aktarılan ve özellikle cari 

hesaba bağlı banka alacaklarının, hukuki açıdan istenebilir hale gelmesi yani muaccel 

kılınabilmesi için öncelikle kredinin kat edilerek, çıkarılan hesabın krediyi kullandıran 

şube tarafından borçludan bir ihtarname ile istenmesi gerekir. 240 

Borçluyu temerrüte düşürmek açısından çekilen ihtarnamelerin, gerek ilerde 

meydana getirilecek hukuki işlemlere sağlıklı bir zemin oluşturabilmek gerekse Đcra 

Đflas Kanunu kapsamında istenen sonucu doğurabilmek için, bazı zorunlu bilgileri 

içermesi, özellikle hesap özetini taşıması ve noterden gönderilmesi zorunluluğu 

bulunmaktadır. (işlemde süratlilik sağlanması için, tebligat elden, memur vasıtasıyla 

gerçekleştirilmelidir.)   

                                                 
240 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e. s.123. 
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Sözü edilen zorunlulukla birlikte, sağlıklı bir ihtarnamede,241 

* Đhtarnameyi çeken ile (keşideci) ihtarnamenin çekildiği kişinin (muhatap) 

gösterilmesi ve ayrıca; 

* Banka alacağının kaynaklandığı belgelere ilişkin bilgileri içermesi, yani 

alacağın hangi sözleşme ilişkilerinden kaynaklandığının belirtilmesi, 

* Hesabın kat edildiği tarih ve kat olgusunun açıklanması, 

* Đhtarnamenin düzenlendiği tarihte, muhasebe kaydına geçmiş yada 

geçirilmemiş alacak toplamının tamamının ihtarnamede yer alması, 

* Belirtilen alacağın, diğer yan alacakların ödeme gününe kadar gerçekleşecek 

faizlerle birlikte 3 gün içinde ödenmesi koşulunu taşıması, 

* Söz konusu alacağın 3 gün içinde ödenmemesi durumunda temerrüt fail gider 

vergisi ve avukatlık ücreti ile birlikte Banka alacağının tahsil edilebilmesi için yasal 

yollara başvurulacağının, yargılama giderlerinin borçluya ait olacağının belirtilmesi 

gereklidir. 

Ayrıca; 

Đpotek Söz konusu ise; 

Kredi riskinin teminatını oluşturan ipotekli taşınmaza ilişkin bilgilerin dökümü 

yapılarak hangi tarihli, hangi yevmiye nolu ve ne miktardaki ipotek için ödeme istendiği 

belirtilerek ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçileceği ve bu ödemenin 8 gün 

içinde gerçekleştirilmesi, ihtarnameye mutlaka hesap ekstresi eklenmesi, eklenmiş 

olduğunun ihtarname metnine işaretlenmelidir.  

                                                 
241 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e.,s.123. 
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Rehin Söz konusu ise; 

Kredi riskinin teminatını oluşturan rehin sözleşmesinin, düzenlenme tarihi, 

yevmiye no'su, ne miktar alacak için rehin verilmiş olduğu belirtilerek rehnin paraya 

çevrilmesi yolu ile takip yapılacağı vurgulanmalıdır.  

Teminat Mektubu Söz konusu ise; 

Teminat mektubu tazmin edilmişse, Teminat mektubuna ilişkin bilgilerin dö-

kümü yapılarak (tarih ve no'su), teminat mektubu bedelinin belirtilmesi, komisyon ve 

diğer yan alacaklarla birlikte hesabın ulaştığı miktarın ödenmesinin istenmesi, tazmin 

istem yazısı ile dekont fotokopisinin gönderilmesi zorunludur.Eğer teminat mektubu 

henüz nakde dönüşmemiş ise teminat mektubu ana alacağının depo edilmesi, diğer yan 

alacakların (komisyon, muhabir giderleri vb.) ödeme gününe kadar işleyecek faizlerle 

birlikte ödenmesi istenmelidir.  

Döviz Kredisi Söz konusu ise; 

Đhtarname düzenlendiği tarihe göre istenecek alacağın dışında kur farklarından 

doğacak hak ve alacakların saklı tutulduğu belirtilerek ödeme istenmelidir. 242 

* Sulh ve Protokol Düzenlenmesi; 

Sulh ve protokol düzenlenmesi aşağıdaki gibidir: 243 

* Hukuk Đşleri Bölümü' ne intikal eden işletmelerle görüşerek idari yollardan 

riskin tasfiyesi sağlanmaya çalışılır. Bu amaçla yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkarsa 

işletme ile ödeme takvimi oluşturulup, protokol tanzim edilir. 

* Yeniden ödeme planına bağlanan krediler, ödeme problemi yaşayan ancak 

herhangi bir takip hesabına alınmadan yeni bir ödeme planına bağlanarak tasfiye 

edilebileceği düşünülen kredilerdir. 

                                                 
242 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e.,s.123. 
243 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e.,s.125. 
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* Problemli kredi müşterisi ile sulh yoluna gidilmesi halinde bankayı herhangi 

bir zarara uğratacak anlaşmalardan kaçınılmalıdır. 

* Takibe alınan kredilerin, ilgili işletme ile yapılacak bir ödeme anlaşması 

çerçevesinde bu hesaptan çıkarılıp söz konusu ödeme planı çerçevesinde izlenmesi de 

söz konusu olabilmektedir.  

* Zorunlu durumlarda (Hukuki yoldan takibin sonuçsuz kalması veya çok uza-

ması) riskin bonifikasyona (indirime) tabi tutulması gibi talepler Genel Müdürlüğe 

yazılı olarak iletilmelidir. 

* Kredilerin protokole bağlanmasının gündeme gelmesi durumunda ise proto-

kol taslağı mutlaka Krediler Đzleme Müdürlüğü'ne gönderilecektir. Krediler Đzleme 

Müdürlüğü ile borçlu/borçlular işin idari yönden halledilmesi konusunda ve gerekli 

şartlarda uzlaşırlarsa çözüm şekli "Borç Tasfiye Protokolü" adı altında karşılıklı 

imzalanarak yazılı şekle bağlanır. 

* Kar şılık Ayrılması; 

Krediler özel karşılığı 180 ve 181 numaralı hesaplarda izlenir. Bu hesaplar 

Türk Parası ve Yabancı Para krediler üzerinden muhtemel riskleri karşılamak amacıyla 

kullanılan pasif nitelikli hesaplardır. Yabancı Para karşılıkları sabit fiyat üzerinden 

hareket görür ve dönem sonları itibariyle evalüasyona tabi tutularak bakiyesi Türk 

Parasına dönüştürülür.244 

Kredilerle ilgili iki tür karşılık ayrılır. Bunlardan birincisi tüm kredilerin 

yaratabileceği riskleri karşılamak üzere ayrılan genel karşılıklar, ikincisi ise kredilerden 

tahsili geciken her birinin yarattığı riski karşılamak üzere ayrılan krediye özel 

karşılıklardır. 245 

                                                 
244 Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya, Ayten Ersoy, a.g.e. s.74. 
245 Orhan Sevilengül,  a.g.e.7 
, s.135. 
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Ayrılacak karşılık miktarının hesaplanmasında kullanılan oranlar aşağıdaki 

gibidir.246 

Tahsil imkanı sınırlı kredilerde (3. grup) karşılık oranı %20 

Tahsili şüpheli hale gelen kredilerde (4. grup) karşılık oranı %50 

Zarar niteliğindeki kredilerde (5. Grup) karşılık oranı %100 

Sorunlu KOBĐ kredilerine karşılık ayrılması konusunda örnekler ve yapılacak 

muhasebe kayıtları çalışmamızın 4. bölümünde detaylı olarak açıklanacaktır. 

*  Kanuni Takip Yolları; 

Kanuni takip yolları beş başlık altında toplanır. Bunlar; 

*  Genel haciz yolu,   

*  Đpoteğin paraya çevrilmesi yolu, 

*  Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu, 

*  Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu, 

*  Đflas yoludur.247 

Bu kanuni takip yolları ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki şekilde 

gerçekleştirilir.   

Đlamsız icra; genel haciz yolu ile, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile ve 

kiralanan taşınmazların tahliyesi yoluyla takip olmak üzere kendi içerisinde üç şekilde 

olur.  

Đlamsız icra; sadece para ve teminat alacakları ile kiralanan rehin tahliyesi için 

kabul edilen bir yoldur. Mahkeme ilamı gerekmeden doğrudan icra dairesine başvurarak 

                                                 
246 Orhan Sevilengül,  a.g.e., s.136 
247 Suat Özgül, Sorunlu Kredilerde Takip Süreçleri ve Yeniden Yapılandırma Eğitim ve Tanıtım 
Grubu Seminer Notları, Türkiye Bankalar Birliği, Đstanbul, 16–17 Nisan 2009, s.88. 
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takip başlatılabilir. Başvuruda alacaklının bir belgeye dayanması gerekmez. Ancak 

borçlunun itirazı halinde alacağını kanıtlamak zorundadır.248 

Đlamlı icra; her çeşit alacak hakkında mahkeme ilamlarının nasıl icra 

edileceğini düzenleyen bir icra yoludur. Alacaklıların bir mahkeme ilamına dayanarak 

icra dairesine başvurduğu bir takip yoludur. Alacak konusu mahkeme yolu ile tespit 

edildiğinden, borçlu borcu olmadığına ilişkin itirazda bulunamaz.249 

*  Kanuni Takip A şamasında Şubelerce Dikkat Edilecek Hususlar 

Kanuni takip aşamasında şubelerce dikkat edilecek hususlar aşağıdaki 

şekildedir.250 

1. Hesap kat ihtarnamesi keşide edildiği tarihten sonraki dönemlere ilişkin 

olarak kredi borçlusuna hesap ekstresi gönderilmez. 

2. Kanuni takibe intikal eden işletmelerdeki banka alacağına ilişkin faizin 

borçludan/borçlulardan talep edilebilmesi amacıyla, alacaklı olunan tutarın manuel 

şekilde şubece takip edilmesi gerekmektedir.  

3. Kanuni takibe intikal etmiş kredi borçları ile ilgili olarak yapılacak 

tahsilatlar ilgili Genel Müdürlük Ünitelerinden alınacak talimata istinaden 

mahsuplaştırılır. 

4. Hesap kat ihtarnamesi keşide edildikten sonra kredi borçlusu ve kefillerine 

hesap bakiyesi, faiz hesabı, faiz oranı gibi hususlarda şubelerce yazılı bilgi ve belge 

verilemez. Đşletmelerin bu yöndeki bilgi ve belge taleplerinin Hukuk Müşavirliği’ne 

iletilmesi ve alınacak talimata istinaden işlem yapılması gerekir.  

5. Kanuni takibe intikal ettirilen alacaklar hakkında Hukuk Müşavirliği’nin 

talimatı sağlanmadan ilgili şube, şube avukatı kanalıyla veya doğrudan anlaşma veya 

protokol yapamaz, takibi durduramaz, takipten feragat edemez, icra taahhüdü alamaz, 

hacizli malları teslim edemez, haciz ve rehinleri fek edemez, haciz ve muhafaza 
                                                 
248 Suat Özgül, a.g.e. s.88. 
249 Suat Özgül, a.g.e. s. 87. 
250 Đngbank A.Ş, a.g.e., s.23. 
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işlemlerini erteleyemez, faiz indirimi, feragat, ibra ve sulh işlemlerini yapamaz. Kanuni 

takibe intikal eden alacaklara mahsuben yapılan tahsilatlar (neden kaynaklandıkları 

belirtilerek)  derhal Yakın Đzleme Bölümü’ne bildirilir.  

6. Hesap kat ihtarnamesi keşide edildikten sonraki dönemde Đşletmenin gayri 

nakdi kredi riski kısmen ya da tamamen nakde dönüşürse (muhataba Bankamız 

bünyesinden ödeme yapılırsa) bu durum derhal Hukuk Müşavirliğine (ve bağlı olunan 

Hukuk Bürosuna) ve Yakın Đzleme Bölümüne iletilir.  

7. Şube Müdürleri kanuni takip esnasında bankamız alacağının tahsil ve 

tasfiyesine yönelik her türlü çabayı göstermekle sorumludurlar. Şubeler kredi borçlusu 

ve kefilleri ile bizzat görüşerek ve işletme ziyaretleri yaparak kredinin tasfiyesine 

çalışır.  

8. Şube Müdürleri, kanuni takibe alınan kredi borçluları ve kefilleri ile ilgili 

olarak her ay yeni istihbarat çalışması yaparak bu kişileri bizzat mahallerinde ziyaret 

eder ve Banka alacağının tahsil ve tasfiyesine yönelik çalışmalar yapar. Bu çalışmalar, 

Bankanın alacağı aciz vesikasına bağlanan ve 0.01 TL iz bedeline indirgenen işletmeler 

için de sürekli ve düzenli olarak yürütülür. 
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4. KOBĐ KREDĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN MUHASEBE DÜZENĐ 

 

Bankaların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle olan kredi ilişkilerinde 

yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve müşteriden alınması gereken belgelerin neler 

olduğu ve nasıl hangi aşamalarda kullanıldığı oldukça önemlidir. Çünkü Bankalarca 

yapılan işlemlerin izlenmesi için muhasebe kayıtlarına ve incelenen belgelere ihtiyaç 

duyulur. Çalışmamızın bu bölümünde, bankalar tarafından kullanılan hesap planı, 

kredilendirme sürecinde temin edinilen belgelerin neler olacağı ve kredilendirme 

sürecine ilişkin muhasebe kayıtları açıklanacaktır. 

 

4.1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 

4.1.1. Bankalarda Kullanılan Tek Düzen Hesap Planı 

4.1.1.1. Bankalarda Kullanılan Tekdüzen Hesap Planının Yapısı 

Ülkemizde faaliyet gösteren tüm bankalarda kullanılmak ve bankalarda 

muhasebe kayıtları ve raporlama açısından tek düzeni sağlamak üzere hazırlanan 

“Tekdüzen Hesap Planı” 1.1.1986 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Söz 

konusu hesap planının yetersizliği göz önünde tutularak; uluslararası standartlara uygun 

mali tabloların doğrudan hesaplardan elde edilmesi ve işlemlerin ayrıntılı bir biçimde 

tanımlanarak bankalar arasında gerçekten tek düzenin sağlaması amacıyla hazırlanan 

Banka Tekdüzen Muhasebe Sistemi bünyesindeki yeni “Hesap Planı’nın 1.1.1995 

tarihinden itibaren uygulanması kararlaştırılmıştır. Ancak daha sonra bankaların bu 

ayrıntılı düzenlemeye geçme hazırlıklarını yapabilmeleri için Yeni Tekdüzen Hesap 

Planının uygulanması ertelenmiştir. Yeni planın uygulamasına geçilmediğinden mevcut 

hesap planı üzerinde bir kısım değişiklikler yapılarak güncelliğinin sağlanmasına 

çalışılmaktadır.251 

                                                 
251 Orhan Sevilengül, a.g.e.,  s.14. 
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Mevcut hesap planının ana yapısı aşağıdaki gibidir.252 

BĐLANÇO HESAPLARI 

Aktif Hesaplar        Pasif Hesaplar 

 

0.DÖNEN VARLIKLAR          3. MEVDUAT VE DĐĞER  

1.KREDĐLER                         PASĐFLER 

2.BAĞLI DEĞERLER VE               4.ÖZKAYNAKLAR 

  DĐĞER AKTĐFLER      

 

 

BĐLANÇO DIŞI ĐŞLEMLERE ĐLĐŞKĐN HESAPLAR 

9. NAZIM HESAPLAR 

 

                 GELĐR TABLOSU HESAPLARI 

    5.FAĐZ GELĐRLERĐ 

    6.FAĐZ GĐDERLERĐ 

    7.FAĐZ DIŞI GELĐRLER 

    8. FAĐZ DIŞI GĐDERLER 

 

                                                 
252 Orhan Sevilengül, a.g.e.,  s.14. 
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Hesap planında defteri kebir hesapları 3 haneli olarak kodlanmıştır. Bilanço 

hesaplarında (nazım hesaplar dahil ) çift numaralar Türk parası üzerinden, tek numaralar 

ise yabancı paralar üzerinden tutulan hesaplara ayrılmıştır.253 

Örneğin; 

010 –  KASA (TP) 

011 – EFEKTĐF DEPOSU (YP) 

030 – MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (TP) 

031– MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (YP) 

Hesap numaralandırma sistemi idari takipteki kredi hesaplarının dışında altı 

haneden oluşmaktadır. Đdari takipteki krediler ise yedi haneden oluşmaktadır. 

1.hane, Grup numarasını tanımlar. 

2. ve 3. hane, Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar. 

4.ve 5. hane, Yardımcı hesap numaralarını tanımlar. 

6. hane, Alt hesap numaralarını tanımlar. 

Örneğin; 252.000 no.lu hesaptaki rakamların anlamı şu şekildedir. 

2               Bağlı Değerler 

5, 2 Gayri Menkuller 

0, 0   Banka Kullanımı 

0 Bina 

                                                 
253 Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya, Ayten Ersoy, a.g.e. s.60. 
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4.1.1.2. Tek düzen Hesap Planının Kullanım Amacı 

Tek düzen Hesap Planı aşağıdaki amaçlara yönelik olarak hazırlanmıştır.254 

* Türkiye’de faaliyet gösteren ve gösterecek olan tüm bankalar için muhasebe 

kayıtları ve mali raporlama açısından tek düzeni sağlamak, 

* Bankaların denetimi ve gözetimi için gerekli olan bilgilerin mümkün olduğu 

kadar doğrudan ve sağlıklı olarak Tek Düzen Hesap Planı’ndan alınmasını sağlamak, 

* Bankalardan istenen istatistik amaçlı bilgilerin mümkün olduğu kadar 

doğrudan ve sağlıklı olarak Tek Düzen Hesap Planı’ndan alınmasını sağlamak, 

* Tek Düzen Hesap Planı’nın her banka tarafından, kendi faaliyet özelliklerine 

göre kolayca kullanılabilmesini ve detay hesapları için kolayca ihtiyaç üzerine 

genişletilmesini sağlamak. 

4.1.1.3. Tek Düzen Hesap Planın Özellikleri  

Bankacılık Tekdüzen Hesap Planı’nın özellikleri şu şekildedir: 255 

* Her grup içinde yer alan hesaplar, Türk Lirası (TL) ve Yabancı Para (YP) 

olarak ikiye ayrılmıştır. 

* Tekdüzen Hesap Planı’nda Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan 

hesaplar, ana hesaplar seviyesinde ayrılmıştır. Defteri kebir hesaplarının son hanesi çift 

numaralı ise Türk Parası’nı, tek numaralı ise yabancı para ile çalışan hesapları ifade 

eder. 

* Tekdüzen Hesap Planı dışında Defter-i Kebir hesaplarının açılması mümkün 

değildir. 

* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun izni olmadan ana hesap 

seviyesinde yeni hesap açılamaz. Ana hesap düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt 

                                                 
254 Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya, Ayten Ersoy, a.g.e. s.59. 
255 Oyak Bank A.Ş Eğitim Bölümü, Banka Muhasebesi, Oyak Bank Eğitim Yayınları 3, Şubat 2006,s.23. 
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hesapları bulunmayan hesaplar için bankalar ihtiyaç duymaları halinde yardımcı veya 

alt hesaplar açabilirler. Ancak söz konusu bu ilaveler, Türkiye Bankalar Birliği 

vasıtasıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilmesi ve bütün 

Bankalarca alınan ilavenin yapılması kaydıyla mümkündür. 

* Tek Düzen Hesap Planı ve izahnamesinde yapılan değişiklikler, Kurumca 

bankalara duyurulmak suretiyle yürürlüğe girer. 

* Altı ya da yedi haneli hesaplarda bankalar, döviz cinsi, müşteri numarası, 

kontrol numarası gibi hususları izlemek amacıyla, ilave haneler eklemek suretiyle daha 

alt seviyede hesaplar açabilirler. 

* “Di ğer” hesaplar, ilgili bölümde ayrı bir hesap açılmasını gerektirmeyen 

büyüklükte olan işlemlerle sık sık tekrarlanmayan işlemlerin kaydı için ayrılmıştır. 

4.1.2. Đşletmelerde Kullanılan Tek Düzen Hesap Planı 

4.1.2.1. Đşletmelerde Kullanılan Tek Düzen Hesap Planının Yapısı 

Ülkemizde, birden çok şubede tek hesap planını geçerli kılma uygulaması 

bankalarda başlamış, bunu iktisadi devlet teşekküllerinin birden çok işletme ve 

müesseselerinde tek tip hesap planları uygulamaları izlemiştir.256 

Tek düzen hesap çerçevesi ve hesap planı temel mali tabloların yapısına uygun 

bir biçimde aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.257 

HESAP SINIFLARI (Ana Grup) 

1. DÖNEN VARLIKLAR 

2. DURAN VARLIKLAR   

3. KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR 

                                                 
256 Orhan Sevilengül, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Đle Uyumlu Genel Muhasebe, Ankara: Gazi 
Kitabevi, 2000, s.61. 
257 Mevlüt Karakaya, Muhasebe Teknikleri, Ankara: Tutibay Yayınları, 1998, s.94. 
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4. UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR 

5. ÖZKAYNAKLAR 

6. GELĐR TABLOSU HESAPLARI 

7. MALĐYET HESAPLARI  

8. SERBEST HESAPLAR 

9. NAZIM HESAPLAR 

Yukarıdaki hesap sınıflarından “1”, “2”, “3”, “4”, “5” kodlu hesaplar bilanço 

kalemlerine, “6” kodlu hesaplar gelir tablosu kalemlerine, “7” kodlu hesaplar maliyet 

hesaplarına, “8” kodlu hesaplar serbest hesaplara, “9” kodlu hesaplar nazım hesaplara 

aittir. 

4.1.2.2. Đşletmelerde Kullanılan Tekdüzen Hesap Planının Kullanım Amacı 

Tek düzen hesap planının kullanım amacı “4.1.1.2. Tekdüzen Hesap Planı’nın 

Kullanım Amacı” konusunda açıklanmıştır. (Bkz. s.150)  

4.1.2.3. Đşletmelerde Kullanılan Tekdüzen Hesap Planının Özellikleri  

Tek düzen hesap planının başlıca özellikleri şunlardır: 

* Bir varlık ya da kaynak grubunun temel niteliğine ters olan ve bir önceki 

hesabı ya da grubu düzenleyen (netleştiren) hesapların yanında (-) işareti yer alır. 

Yukarıdaki 103 no.lu hesabın gösterimi bu hususa örnek oluşturmaktadır. Söz konusu 

hesaplardaki tutarlar bilançonun ilgili grubunda eksi olarak gösterilir.258 

* Hesaplar, hesap planında belirli bir sıralama içinde bulunur. Sıralama, 

hesapların kodlanması ile sağlanır.259 

                                                 
258 Nalân, Akdoğan, Orhan Sevilengül, Türkiye Muhasebe Standartları Đle Uyumlu Tekdüzen 
Muhasebe Sistemi Uygulaması, 12. Basım, Ankara: Gazi Kitabevi, 2007, s.46. 
259 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.59. 
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* Đşletmeler 8. grubun hesaplarını, yönetim muhasebesi amaçları için serbestçe 

kullanabilirler. Ancak bu grupta açılacak hesaplar dönem sonlarında kapatılır. 8. grubun 

kullanılması durumunda, maliyet hesaplarında eşzamanlı kayıt yöntemine aykırı 

davranılmamalıdır. 

*  2 no.lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği’nde “ 9. Nazım Hesaplar” ana 

grubunun ne hesap grupları ne de hesapları belirlenmiştir. Grupların ve hesapların, 

işletmenin ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturulması tamamen uygulayıcılara bırakılmış 

bulunmaktadır.260 

* Tekdüzen hesap planında desimal (ondalık) kodlama sistemi esas alınmıştır. 

Soldan sağa birinci hane hesap sınıflarına, ikinci hane hesap gruplarına, üçüncü hane 

defteri kebir hesaplarına kullanılmak suretiyle üç haneli bir kodlamaya gidilmiştir.261 

 

4.2. KOBĐ KREDĐLER ĐNE ĐLĐŞKĐN BELGELER 

4.2.1. Kredinin Teklif Aşamasında KOBĐ’lerden istenecek Belgeler  

 KOBĐ’lerin Bankaya kredi başvurularında talep edilen belgeleri üç başlık 

altında toplayabiliriz:262 

• Genel Kredi Başvuruları, 

• Ticari Taşıt Kredisi, 

• Ticari Đş Yeri Kredisi. 

a) Genel Kredi Başvurularında Đstenecek Belgeler 

* Son 3 yıla ait hesap durum belgesi, bilanço ve kar- zarar cetveli ve açıklayıcı 

notları, yılın ilk üç ayı geçmiş ise; üçer aylık dönemler için işletmenin, geçici mizanı 

veya ara bilançosu,  

                                                 
260 Nalân, Akdoğan ,Orhan Sevilengül, a.g.e., s.45 
261 Mevlüt Karakaya, a.g.e. , s.95 
262 www.ingbank.com.tr (15.12.2006) 
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* Ticaret sicil gazetesi (kuruluş, hisse değişikli ği, sermaye arttırımı, adres ve 

ana sözleşme değişikli ğine ilişkin), 

* Hazirun cetveli, 

* Đşletmeyi temsile yetkili kişilere ilişkin noter onaylı imza sirküleri, 

*  Ticaret / sanayi odası faaliyet belgesi,  

* Vergi Levhası, 

* Đşletme sahibi / ortakları ve kefiller için kimlik belgesi ve ikametgah. 

b) Ticari Taşıt Kredisi Başvurusunda Đstenecek Belgeler 

— Genel kredi başvuru belgesi, 

— Satın alınacak araç “0” km ise proforma fatura, 2. el ise araca ait ruhsat.  

c) Ticari Đşyeri Kredisi Başvurusunda Đstenecek Belgeler 

— Genel kredi başvuru belgeleri, 

— Satın alınacak işyerine ait tapu. 263 

4.2.2. Kredinin Tahsis Aşamasında KOBĐ’lerden Đstenecek Belgeler  

Kredi işleminin belgelendirilmesi kanunlara uygun olacak bir biçimde 

yapılandırılmalıdır. Kredilendirme aşamasında müşteriden istenecek belgeler 

şunlardır:264 

*  Hesap durumu ve ekleri, 

* Đşletmenin vergi dairesine verdiği bilanço veya işletme hesap özeti sureti, 

* Mali hesapları açıklayıcı notlar, 

                                                 
263www.ingbank.com.tr (15.12.2006)  
264 Şahap Kavcıoğlu, a.g.e, s.37 



 155 

* Bitirilen i şler – devam eden işler için taahhüt bildirim formları ( Bu belge 

sadece taahhüt işleri ile uğraşan müteahhit işletmelerden istenir.) 

* Oda ve dernek sicil belgesi, 

*  Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış işletmeler ana sözleşmesi, 

*  Đmza sirküleri veya onaylı imza örneği, 

* Vekaletname, 

* Tapu senetleri fotokopileri. 

4.2.3. Kredinin Takip Aşamasında KOBĐ’lerden Đstenecek Belgeler  

Kredinin kullandırılması sonrasında sorunlu hale gelen krediler yakın izlemeye 

alınır. Yakın izleme sonucunda problemi devam eden tahsili imkansız krediler için takip 

işlemleri başlatılır. Kanuni takip aşamasında KOBĐ’lerden alınması gereken belgeler 

şunlardır265; 

1. Genel Kredi Sözleşmesi /Sözleşmeleri (aslı), 

2. Hesap Kat Đhtarnamesi (tebligat şerhinin aslı), 

3. Teminat Mektubu Suretleri, 

4. Đpotek Resmi Senetleri, varsa tapu fotokopileri, ekspertiz raporları, 

5. Rehin Sözleşmeleri (aslı), 

6. Temlik Sözleşmeleri (aslı), 

7. Teminattaki Kambiyo Senetleri (aslı). 

 

                                                 
265 Đngbank A.Ş a.g.e., s.23. 
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4.3. KOBĐ KREDĐLER ĐNE ĐLĐŞKĐN MUHASEBE ĐŞLEMLER Đ 

KOBĐ’lerin bankalarla olan kredi ilişkileri muhasebe sistemi ile kayıt altına 

alınır. 

4.3.1. Kredinin Teminatlandırılmasına Đlişkin Muhasebe Đşlemleri 

Teminat olarak alınan varlıklar Bankanın fer’i zilyetliğindeki değerlerdir. Yani 

bu varlıkların mülkiyeti başkasına, tasarruf ve kontrol yetkisi bankaya aittir. Bu nedenle 

bu kıymetler alındığında nazım hesaplarda izlenir. Bankalar Tekdüzen Hesap Planı’nda 

teminat olarak alınan varlıkların izlenmesi için aşağıdaki hesaplar açılmıştır.266 

982–983 EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER 

       982.10 Rehinli Kıymetler 

  982.100 Menkul Kıymetler 

  982.101 Teminat Senetleri 

  982.102 Emtia 

  982.103 Varant 

  982.104 Gayrimenkul 

  982.108 Diğer Rehinli Kıymetler 

  982.109 Rehinli Kıymet Alanlar 

984–985 EMANET VE REHĐNLĐ KIYMET VERENLER 

Maddi varlıklar teminat olarak alındığında senet ve menkul kıymetler nominal 

değerleri, emtia ve gayrimenkul gibi varlıklar ise ekspertiz değerleri üzerinden Nazım 

hesaplara kaydedilir. 

Örnek: Senet karşılığı kredinin teminatını oluşturmak üzere Sera Koll. Şti 

tarafından verilen toplam nominal değeri 90.000 TL. olan 5 adet senet rehin bordrosuna 

bağlanarak teslim alınıyor.  

                                                 
266Orhan Sevilengül, Banka Muhasebesi, Ankara 2001, Gazi Kitabevi, s.111. 
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Bankanın Muhasebe Kayıtları; 

          ../.. 

982 EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER  90.000                                                                                                           

      982.10 Rehinli Kıymetler 

  982.101 Teminat Senetleri       

     984 EMANET VE REH. KIYMET VERENLER  90.000 

   984.10 Sera Koll Şti. 

 

Đşletmenin Muhasebe Kayıtları; 

a) Senetlerin teminatta olması tali hesaplarda izleniyorsa;267 

                  ../..    

121 ALACAK SENETLERĐ                            90.000 

         121.12. Teminattaki Senetler (TL.) 

   121. ALACAK SENETLERĐ    90.000 

           121.00 Cüzdandaki senetler(TL.) 

 

b) Senedin teminatta olması nazım hesaplarda izleniyorsa; 

                                ../..     

920 TEMĐNATTAK Đ KIYMETLERĐMĐZĐ ALANLAR  90.000 

 920.00 X bankası 

       921 TEMĐNATAK Đ KIYMETLERĐMĐZ    90.000 

 

                                                 
267 Nalân Akdoğan, Orhan Sevilengül, a.g.e., s.399. 
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Bu kıymetlerin bulunduğu yerin değişmesi gibi, kayıtlar üzerinde değişiklik 

yapılmasını gerektiren bir olay gerçekleştiğinde de yine Nazım Hesaplar arasında 

muhasebeleştirme yapılır. 

Örnek: Alınan senetlerden borçlusu Bilecik’te bulunan 3.000 TL.’lık senet 

vadesinde tahsil edilmek üzere adı geçen şubeye gönderiliyor. 

Bankanın Muhasebe Kayıtları;  

                                                              ../.. 

982 EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER    3.000 

      982.10 Rehinli Kıymetler 
          982.109. Rehinli Kıymet Alanlar 
           …Bilecik Şubesi 

 982 EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER           3.000 
     982.10.Rehinli Kıymetler 

    982.101. Teminat Senetleri 

 

Teminatın iade edilmesi, vadesinde banka tarafından tahsil edilmesi veya 

satılarak nakde çevrilmesi nedeniyle Banka elinden çıkarılmasında, Nazım Hesaplardaki 

kayıtlar kapatılır. 

4.3.2. Kredinin Kullandırılmasına Đlişkin Muhasebe Đşlemleri 

Kredi sözleşmesinin imzalanıp gerekli teminatlar alındıktan sonra müşteri 

nakdi veya gayri nakdi kredi kullanabilir. Gayri nakdi krediler; teminat mektubunun 

imzalanması, senede kabul şerhinin konulup imzalanması gibi hukuki işlemlerin 

tamamlanması suretiyle kullandırılır.268 

Örnek: Bozak Đşletmesi’ne üç ay vadeli emtia mukabili 40 000 TL.’ lık kredi 

açılışı ile ilgili i şlemler yapılmış ve teminat gösterilen rehin alma işlemleri 

tamamlanmıştır. 

Müşterinin talebi üzerine kredi tutarı müşterinin mevduat hesabına alınıyor. 

                                                 
268 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.114. 
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Bankanın Muhasebe Kayıtları; 

    ../.. 

118 KISA VAD. TEMĐNATLI D ĐĞER KREDĐLER  40 000 

     118.11 Diğer Müşteriler-Özel 

     …Bozak Tic. San. A.Ş 

  304 RESMĐ, TĐCARĐ VE DĐĞER    40 000 
                                        KURULUŞLAR MEVDUATI 

Đşletmenin Muhasebe Kayıtları; 
        ../.. 

102 BANKALAR HESABI                40.000 

 102.00 Vadesiz TL Mevduat  
     102.002. X bankası 

  300 BANKA KREDĐLERĐ   40.000  

             300.00 Türk Paralı Krediler 
             300.001. X Bankası 

 

4.3.3. Kredinin Faiz Tahakkuklarına Đlişkin Muhasebe Đşlemleri 

Borçlu cari hesaplara Türk Ticaret Kanunu’nun cari hesap sözleşmesine ilişkin 

düzenlemesi çerçevesinde 3 ayda bir faiz tahakkuk ettirerek müşteriden nakden veya 

hesaben alınır. Kısa vadeli kredilerde faiz, kredinin geri alınması sırasında tahsil edilir. 

Orta ve uzun vadeli kredilerin faizi ise dönemleri sonunda müşteriden nakden veya 

hesaben alınır. Ancak dönem içi mali tabloların düzenlenebilmesi için her ayın sonunda 

bütün kredilerin işlemiş faizleri tahakkuk yolu ile gelirlere yansıtılır. 

* Faizin Tahakkuk Yolu Đle Gelir Yazılması Durumu: Borçlu cari 

hesapların faizi nakden veya hesaben aldıkları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları 

dışında kalan aylarda dönemsellik kavramı çerçevesinde tahakkuk yoluyla gelirlere 

kaydedilir.269 

Örnek:  Bozak Koll Şti’ne 1 Nisan günü %75 faiz oranlı, üç ay vadeli 5.000 

TL’ lik kredi vermiştir. Đptal yöntemine göre muhasebe kayıtlarını yapınız. 
                                                 
269 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.117. 
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Bankanın muhasebe kayıtları: 

Nisan ayı sonunda faiz tahakkuku; 

     ../.. 
 
220 KREDĐ FAĐZĐ GELĐR TAHAKKUKU VE 
       REESKONTLARI     312,5  

       220.01.Faiz reeskontları 

   514 KISA VADELĐ KREDĐLERDEN   312,5 
          ALINAN FAĐZLER 

(5.000X30 X 75) / 36.000=312,5    

 

Mayıs ayı başında tahakkuk işleminin iptali; 

     ../.. 

514 KISA VADELĐ KREDĐLERDEN  
       ALINAN FAĐZLER     312,5 

           220 KRD. FAĐZ. GEL. TAHAKKUK 
          VE REESKONTLARI    312,5 

        220.01 Faiz Reeskontları 

Mayıs ayı sonunda faiz tahakkuku; 

     ../..  

220 KREDĐ FAĐZ GEL. TAHAKKUK VE REESK          635,41 

      220.01 Faiz Reeskontları 

   514 KISA VADELĐ KRED. ALINAN FAĐZ 635,41 

(5.000x61x75) / 36.000= 645,41 

 

Yukarıdaki hesaplara göre; Nisan ayı Gelir Tablosuna 312,5 TL, Mayıs ayı 

Gelir Tablosuna ise 154 no.lu hesabın kalanı olan 635,41 TL yani iki ayın toplam faiz 

geliri yansımış olur. 
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Kayıtlar, Haziran ayı başında yeniden iptal edileceğinden faizin tahsili 

aşamasında gelir yazılmış bir tutar bulunmayacak ve tahsil edilen faizin tamamı gelir 

yazılacaktır. 

Her ayın sonunda o ay için hesaplanacak faiz, önceki aylarda hesaba alınan 

miktara eklenerek birikimli yöntem denilen yolla da faiz tahakkuku gelir yazılabilir.270 

Bu yöntemde; bir aya ait faizin belirlenmesi o ay sonu itibariyle hesaplanan faizden bir 

önceki aylarda hesaplara alınan faiz toplamının düşülmesi şeklindedir. 

Örnek:  Yukarıdaki tahakkuk işleminde birikimli yöntemin uygulanması 

halinde kayıtlar aşağıdaki gibi olur. 

Nisan ayı sonunda faiz tahakkuku; 
         ../.. 

220 KREDĐ FAĐZ GEL. TAHAK. VE REES. 

      220.01. Faiz Reeskontları        312,5   

   514 KIS. VADELĐ KRED ALIN. FAĐZ   312,5 

         514.20 Tüketici Kredilerinden 

(5.000X30X75)36.000=312,5  

 

Mayıs ayı sonunda faiz tahakkuku; 
          ../..    

220 KREDĐ FAĐZ GEL. TAHAKKUK VE REESK          322,91 

      220.01 Faiz Reeskontları 

   514 KISA VADELĐ KRED. ALINAN FAĐZ 322,91 

(5.000x31x75)/36.000= 322,91 

Yukarıdaki hesaplara göre, Nisan ayı gelir tablosuna 312,5 TL, Mayıs ayı gelir 

tablosuna ise 514 no.lu hesabın toplamı olan 635,41 TL. faiz geliri yansımış olacaktır. 

                                                 
270 Orhan Sevilengül, a.g.e.,  s.118. 
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* Faizin Mü şteriden Alınması Durumu: 

Örnek: Kendisine senet karşılığı borçlu cari hesap açılan Bozak Đşletmesi’nin 

hesabına kredi başına 31 Mart tarihi itibariyle 55.250 TL. faiz, 1.930 TL. komisyon 

hesaplanıyor. Faiz ve eklentileri müşterinin vadesiz ticari mevduat hesabından tahsil 

ediliyor. 

Bankanın muhasebe Kayıtları; 

       ../..      

304. RESMĐ TĐCARĐ VE DĐĞER KURULUŞLAR 
 MEVD.(YURT ĐÇĐNDE YERLEŞĐK) VADEL Đ     65.564 

 304.21 Her Çeşit Ortaklıklar 

  Bozak Şti. 

   514 KISA VAD. KREDĐ. ALIN. FAĐZ.  55.250 

   714 KIS. VAD. DĐĞER KRED. AL. 
          ÜCRET VE KOMĐSYON   1.930 

   380 ÖDEN. VERG. RESĐM HARÇ    2.859 

           380.00 Ödenecek Vergiler 

   390 MUHTELĐF BORÇLAR    5.525 

           390.22 KKDF 

 
Hesaplama:  
 
BSMV: (55.250+1.930) x 0.05=2.859 
KKDF: 55.250x0.10= 5.525 
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* Faizin Kredi Hesabına Alınması Durumu: 

Bankanın Muhasebe Kayıtları; 

        ../.. 

118 KISA VADELĐ KREDĐLER       65.564 

 118.11 Diğer Müşteriler 

  Bozak Şti 

   514 KISA VAD. KREDĐ ALIN. FAĐZ  55.250 

   714 KIS. VAD. DĐĞER KRED. AL. 
          ÜCRET VE KOMĐSYON   1.930 

   380 ÖDEN. VERG. RESĐM HARÇ    2.859 

           380.00 Ödenecek Vergiler 

   390 MUHTELĐF BORÇLAR     5.525 

           390.22 KKDF 

 

Đşletmenin Muhasebe Kayıtları; 

Đşletme maliyet hesaplamada 7/A seçeneğini kullanmaktadır. 

     ../.. 

780 FĐNANSMAN GĐDERLERĐ      65.564 

 780.10 Kısa vadeli Borçlanma giderleri 

            780.100. Faiz giderleri 

    300.BANKA KREDĐLERĐ    65.564 

          300.00 Türk paralı krediler 

     300.01 X bank. 
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4.3.4. Kredinin Kapatılmasına Đlişkin Muhasebe Đşlemleri 

Cari hesap şeklinde çalışan krediler Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine 

uyularak müşteri veya bankalarca karşı tarafa yapılacak bildirimle sözleşmenin sona 

erdirilmesi üzerine tasfiye edilir. Türk Ticaret Kanunu’na (TTKm.96) göre cari hesap 

sözleşmesi; 271 

* Sözleşmede kararlaştırılan sürenin sona ermesi, 

* Bir süre kararlaştırılmamışsa taraflardan birinin sözleşmeyi sona erdirmeyi 

istediğini karşı tarafa bildirmesi, 

* Taraflardan birinin iflas etmesi, 

üzerine sona erer. 

Örnek: Teksan Đşletmesi’nin isteği üzerine senet karşılığı borçlu cari hesabı, 

faizli bakiye olan 30.500 TL. nakden tahsil edilerek kapatılıyor. Müşterinin teminat 

verdiği 45.000 TL. lık senet müşteriye iade ediliyor. 

Bankanın Muhasebe Kayıtları; 

                 ../.. 

010  KASA                  30.500 

   118 KIS. VAD. TEMĐNATLI D ĐĞ KRD.            30.500 

        118.11. Diğer Müşteriler 

    …Teksan işletmesi 

984 EMANET VE REH. KIYM. VEREN.  
       BIRAKAN.                45.000 
      … Teksan işletmesi 

   982 EMANET VE REH. KIYMET.           45.000 

         982.10. Rehinli Kıymetler 

    982.101. Teminat Senetleri 

                                                 
271 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.123. 
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Đşletmenin Muhasebe Kayıtları; 

       ../.. 

300 BANKA KREDĐLERĐ      30.500  

        300.00 Türk Paralı Krediler 

          300.001. X Bankası 

    100. KASA                 30.500 

                                                           ../.. 

121 ALACAK SENETLERĐ    45.000 

     121.00. Cüzdandaki TL senetler 

 121 ALACAK SENETLERĐ    45.000 

      121.12 Teminattaki TL senetler 

Örnek: Çayır Đşletmesi’ne verilmiş olan 3 ay vadeli %90 faizli 7.000 TL.lık 

kredi, vade sonu olan 27 Eylül günü faizi ile birlikte tahsil edilerek kredi teminatını 

oluşturan 10.000 TL.lık mal üzerindeki rehin işlemi sona erdiriliyor. (Banka kredi faiz 

tahakkuklarında birikimli yöntemi uygulanmakta olup, 31 Ağustos itibariyle gelir 

yazdığı faizlerin birikimli miktarı 1.155 TL.dır). 

Bankanın Muhasebe Kayıtları; 

                                                                    ../.. 

010. KASA      8.871,625 

  118 KIS. VAD. TEMĐN. DĐĞR. KRD        7.000 

        118.11. Diğer Müşteriler-  

                                        Çayır Đşletmesi  

  220. KREDĐ FAĐZ GEL. TAHK. VE REESK.        1.155 

         220.01. Faiz Reeskontları 

  514. KISA VAD. KRED. ALIN. FAĐZ                472,5 

          514.11 Diğer Müşteriden-Özel 

  380 ÖDENECEK. VERG. RESĐM HARÇ VE PRĐM         81,375 

  390 MUHTELĐF BORÇLAR                162,75 

         390.22. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu.  
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Faiz : (7.000x93x90) / 36.000  = 1.627,5     

BSMV: 1.627,5x0.05  = 81,375  

KKDF: 1.627,5x0.10  = 162,75  

Daha önce gider yazılan            = 1.155 

Bu dönem faizi   = 1.627,5–1.155= 472,5 

     ../.. 

984 EMANET VE REHĐNLĐ KIYMET 
       VERENLER / BIRAKANLAR                 10.000 

      … Çayır Đşletmesi 

   982. EMANET VE REHĐNLĐ KIYM.      10.000 

          982.10 Rehinli Kıymetler 

         982.102. Emtia 

 

4.3.5. Kredilerin Sorunlu Hale Gelmesine Đlişkin Muhasebe Đşlemleri 

Kredi açılırken gösterilen tüm titizliğe rağmen, kredi açılmasından sonraki 

gelişmeler kredinin zamanında tahsilini önleyebilir. Kredinin geri alınmasında gecikme 

olması durumunda kredinin bu yeni durumunu gösteren hesaplara aktarılması tam 

açıklama kavramı uyarınca gereklidir. Ayrıca kredinin yarattığı risk miktarı kadar gider 

yazılarak karşılık ayrılması da ihtiyatlılık kavramı gereğidir. Tahsili geciken alacaklar 

için karşılık ayrılması Bankalar Kanunu’nun da, gereğidir272 (5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu, 53.md.). 

Bankanın krediyi müşteriye vermesinden sonra üç olay meydana gelebilir. 

Birincisi, kredi sözleşme şartlarına göre banka tarafından tahsil edilir. Đkincisi kredi 

şartları ve kredi ödeme planı banka ve müşteri yönünden tatminkar olacak şekilde 

yeniden belirlenir. Üçüncüsünde ise bazı krediler yapılan sözleşme şartlarına göre tahsil 

edilemez ve bir problemli kredi ortaya çıkar. 

                                                 
272 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.126 
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a) Sorunlu Kredi Đçin Kar şılık Ayrılması 

Problemli kredilerin zamanında teşhis ve bunların tahsiline çalışılması, bunun 

mümkün olmadığı durumlarda, kredinin zarara dönüşmesi beklenmeden kısa bir süre 

içinde karşılık ayrılmasına başlanması, banka mali bünyesi açısından zorunlu 

olmaktadır. Böylece problemli krediler için karşılık ayrılması suretiyle bankaların 

gerçek mali yapılarının muhasebeye ve mali tablolara yansıtılması sağlanmış 

olacaktır.273 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında, 

“Bankalar, krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak doğmuş veya doğması muhtemel 

zararların karşılanması veya bunların dışında kalan varlıkların değer azalışları için 

yeterli düzeyde karşılık ayrılmasına, aktiflerin kalitesine ve sınıflandırılmasına, 

garantilerin ve teminatların alınmasına, bunların değerliliğinin ve güvenilirliğinin 

ölçülmesine, takibe alınan kredilerin izlenmesine ve vadesi dolmuş kredilerin geri 

ödenmesine ilişkin politikaları oluşturmak ve uygulamak, bunları düzenli olarak gözden 

geçirmek, tüm bu hususları icra edebilecek gerekli yapıları tesis etmek ve işletmek 

zorundadır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller kurulca belirlenir,” 

hükmü yer almaktadır. 

Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların kullandırdıkları kredilerin 

sınıflandırılması ve sorunlu hale gelmesi durumunda uygulanacak esaslar 5411sayılı 

Bankacılık Kanunun 53 ve 93’üncü maddelerine dayanarak BDDK tarafından 

hazırlanan “ Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve 

Bunlar Đçin Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleriyle belirlenmiştir.274 

Yönetmelik hükümleri uyarınca sorunlu hale gelen krediler için ayrılacak özel 

karşılık oranları 8’inci maddede düzenlenmiştir. Buna göre  uygulanacak özel karşılık 

oranları şu şekildedir. 

                                                 
273 Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya, Ayten Ersoy, a.g.e. s.165. 
274 Mesut Yıldırım, Banka Muhasebesi,  Türkiye Bankalar Birliği, Yayın no:258, Temmuz 2008 
Đstanbul, s.106. 
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Üçüncü Gruba alındığı tarihten itibaren en az  %20  

Dördüncü Gruba alındığı tarihten itibaren en az %50  

Beşinci Gruba alındığı tarihten itibaren en az %100 

oranında karşılık ayrılır. 275 

Örnek: Bankanın Murat Đşletmesi’ne kullandırdığı kısa vadeli 200.000 TL.’lik 

kredinin vadesi sona erdiği halde geri ödenmemiştir. Bu dönemde donuk alacak niteliği 

kazanan bu kredinin izleyen dönemlerde hangi hesaplara aktarılacağı ve tahsil 

edilemeyen alacaklara ne şekilde karşılık ayrılacağına ilişkin muhasebe kayıtları şu 

şekildedir. 

Birinci aşama; Donuk alacak haline gelen kredi vade tarihinin sona ermesinden 

itibaren 90 gün geçmiş olmasına rağmen tahsil edilemediğinde, normal kredi 

hesabından üçüncü grup hesaplarına aktarılıp en az %20 oranında karşılık ayrılmalıdır. 

Böyle bir durumda yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir.276 

      ../.. 

170 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR  200.000  
       TAHSĐL ĐMKANI SINIRLI KRED. 

     116 KISA VADELĐ KREDĐ.        200.000 

           Murat Đşletmesi 

 

Karşılık ayrılması;     

     ../.. 

820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GĐD  40.00 

    180 ÖZEL KARŞILIKLAR        40.00 

(200.000 x 0.20 = 40.000) 

 

                                                 
275 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.136. 
276 Mesut Yıldırım, a.g.e s.108 
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Đkinci aşama; 170 no.lu hesapta izlenen kredi alacağı herhangi bir tahsilat 

olmadan bu hesapta 90 gün bekletildikten sonra dördüncü grupta yer alan 172- Tasfiye 

Olunacak Alacaklar/Tahsili Şüpheli Krediler hesabına aktarılarak asgari %50 oranında 

karşılık ayrılmalıdır. Bu durumda yapılacak muhasebe kayıtları şu şekildedir.277 

           ../.. 

172 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR  200.000  
       TAHSĐLĐ ŞÜPHELĐ KREDĐLER 

   170 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR      200.000     
           TAHSĐL ĐMKANI SINIRLI KRED. 

 
 
Karşılık ayrılması; 
 
           ../.. 
 

820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GĐD.  60.00 

    180 ÖZEL KARŞILIKLAR     60.000 

(200.000 x %30 = 60.000) 

 

Daha önce ayrılan karşılık oranı dikkate alınarak ilave olarak %30 oranında 

karşılık ayrılmıştır. 

Üçüncü aşama; 172 no.lu hesapta 180 gün kaldıktan sonra, kredi ile ilgili 

herhangi bir tahsilat sağlanmazsa, alacak, 172 Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer 

Alacaklar hesabına aktarılarak %100 oranında karşılık ayrılır. Bu durumda yapılması 

gereken muhasebe kayıtları şu şekildedir; 

                                                 
277 Mesut Yıldırım, a.g.e s.108. 
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     ../.. 

176 ZARAR NĐTELĐĞĐNDEKĐ KREDĐLER 200.000 

      172 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR 200.000  
                   TAHSĐL ŞÜPHELĐ KREDĐLER 

 

Karşılık ayrılması;   

     ../.. 

820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GĐD.  100.000 

    180 ÖZEL KARŞILIKLAR     100.000 

(200.000 x %50 = 100.000) 

Daha önce ayrılan karşılık oranı dikkate alınarak ilave olarak %50 oranında 

karşılık ayrılmıştır. 

Ayrılan karşılık tutarları ilgili mevzuat gereği zorunlu olan asgari oranlar 

üzerinden hesaplanmıştır. Ancak kredinin donuklaşmasından sonra, sürelere bağlı 

olmaksızın yasal asgari orandan daha yüksek oranda karşılık ayrılabilir.278 

Özel karşılığa tabi olacak tutarı belirlenirken, her bir borçlu için bankanın 

alacağı ve o borçlunun teminatlarının değerlenmiş tutarları esas alınır.279 

Birinci grup teminatların dikkate alınma oranı : %100 

Đkinci grup teminatların dikkate alınma oranı : %75 

Üçüncü grup teminatların dikkate alınma oranı : %50 

Dördüncü grup teminatların dikkate alınma oranı : %25 

                                                 
278 Mesut Yıldırım, a.g.e s.110. 
279 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.136. 
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Örnek:  Sera Đşletmesi’ne emtia karşılığı verilen 40.000 TL’lik kredinin 

anapara geri ödemesi 90 günü geçtiği halde işletme tarafından yerine 

getirilememektedir. Rehinli emtia bedeli 50.000 TL. dir. 

Teminat Grubu  :  II 

Dikkate alma oranı  :  %75 

Dikkate alınacak teminat : 50.000 x 0.75= 37.500 TL. 

Karşılığa esas tutar  : 50.000–37.500 =12.500 TL. 

Karşılık oranı  :  %20 

Karşılık tutarı  : 12.500 x 0.20 = 2.500 TL. 

        ../.. 

170 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR  40.000  
       TAHSĐL ĐMKANI SINIRLI KRED. 

    118 KISA VADELĐ TEMĐNATLI KRED.     40.000 

           118.11 Diğer müşteriler(özel) 

             Sera Đşletmesi 

 

Karşılık ayrılması; 

       ../.. 

820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GĐD.  2.500 

    180 ÖZEL KARŞILIKLAR     2.500 

             180.02. Tasfiye Olan Alacaklar 
              II. Grup Teminata Sahip 
              Olanlar Đçin Ayrılanlar 
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b) Kar şılığın Đptal Edilmesi 

Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabında izlenen ve karşılık ayrılmış bir kredi 

daha sonraki dönemlerde tahsil edilmesi durumunda bununla ilgili karşılık kayıtlarının 

iptal edilmesi gerekir.280 

Karşılığın iptali işleminde; karşılık aynı yıl ayrılmış olması durumunda “180 

Özel karşılıklar Hesabı” borçlandırılır, “820 Karşılık ve Değer Düşme Giderleri Hesabı” 

alacaklandırılır. Karşılık önceki yıl veya yıllarda ayrılmış olması durumunda 820 no.lu 

hesap önceki yıllarda kar/zarar hesaplarına aktarılarak kapatıldığından bu hesap yerine 

“790 Diğer Faiz Dışı Gelirler Hesabı” alacaklandırılır. 

Örnek: Tahsilinin gecikmesi dolayısıyla ilgili tasfiye olunacak alacaklar 

hesabına aktarılan III. Grup teminatlı bir kredi için önceki yıllarda ayrılmış 60.000 TL 

ve cari yılda ayrılmış 38.000 TL karşılığı bulunan bir kredi tahsil edildiğinden ayrılan 

karşılığın konusu kalmamıştır.281 

        ../..   

180 ÖZEL KARŞILIKLAR        98.000 

         180.02. Tasfiye Olan Alacaklar 
   II Grup Teminata Sahip 
   Olanlar Đçin Ayrılanlar 

   820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GĐD.  60.000 

   790 DĐĞER FAĐZ DIŞI GELĐRLER   38.000 

          790.07 Geçmiş Yıllar Gid. Ait Tahsilat 

c) Karşılığın Mahsup Edilmesi 

Kredi alacağının değersiz alacak haline gelmesi durumunda alacak mevcut 

karşılığı ile mahsup edilir. Alacak miktarı ayrılmış karşılığı aşarsa kalan miktar 

doğrudan gider yazılır.282 

                                                 
280 Mesut Yıldırım, a.g.e s.110 
281 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.139. 
282 Orhan Sevilengül, a.g.e., s.140. 
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Örnek: Sera Đşletmesi’ne verilen ve sorunlu hale gelen 9.000 TL’lik işletme 

kredisi kanuni takibe rağmen tahsil edilemeyerek değersiz alacak oluyor. Kredinin 

tamamı için karşılık ayrılmıştır. 

        ../.. 

180 ÖZEL KARŞILIKLAR       9.000 

         180.03. III. Grup Teminata Sahip 
   Olanlar Đçin Ayrılanlar 

    176 ZARAR NĐTEL. KREDĐ VE   9.000 
            DĐĞER ALACAKLAR 

                  176.03. III. Grup Teminata Sahip 
        Olanlar  

 

4.3.6. Kredinin Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Bir Đtfa Planına 

Bağlanması Đle Đlgili Muhasebe Đşlemleri 

 Bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesinin geçici likidite 

sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve Banka 

alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizlerde dahil olmak üzere krediler, 

a) Gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle yeniden yapılandırılabilirler,  

 b) Yeni bir itfa planına bağlanabilirler. 

Yeniden yapılandırılan krediler, toplam alacak tutarının en az yüzde on beşinin 

(%15) geri ödenmiş olması, en az altı ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri, ve 

ödemelerin aksatılmaması kaydıyla, bu sürenin sonunda "Yenilenen ve Đtfa Planına 

Bağlanan Krediler Hesabı"na aktarılabilir. 283 

Bu madde ve yeniden yapılandırmaya ilişkin sözleşme gereği yapılması 

gereken ödemelerin aksatılması halinde, yeniden yapılandırılan krediler ve diğer 

                                                 
283 Đngbank A.Ş, a.g.e., s.24. 
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alacaklar her yıl kalan anapara borcunun yüzde yirmisinin (% 20) tahsil edilmiş olması 

kaydıyla, azami bir kez daha yeniden yapılandırılabilir.    

“Yeniden Yapılandırılan ve Đtfa planına Bağlanan Krediler” hesabında izlenen 

yabancı para krediler sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonları itibariyle 

değerlemeye tabi tutularak bakiyeleri Türk parasına dönüştürülür.284  

Örnek: Tural Đşletmesi verilmiş olunan 60.000 TL’lik emtia karşılığı kredi ve 

2.000 TL.’lık faizinin ödemesindeki gecikmenin likidite sıkıntısından kaynaklandığı 

sonucuna varılarak kredi yeni bir itfa planına bağlanıyor. Đtfa planına bağlanan kredinin 

ilk devre faizi 2.500 TL. olarak hesaplanıyor ve müşterinin mevduat hesabına alınıyor. 

Bankanın Muhasebe Kayıtları: 

Kredi nakledildiğinde; 

     ../.. 

152 YENĐLEN VE ĐTFA PLAN. BAĞL. 
        KIS. VAD. TEM. KRED.   62.000 

 152.80 Diğer Krediler 

  Tural Đşletmesi  

    118 KIS. VAD. TEMĐNAT. DĐĞ. KRD 60.000 

           118.11 Diğer Müşteriler- Özel 

           Tural Đşletmesi 

    220 KRD. FAĐZ GEL TAHAK. VE REESK 2.000 

            220.00 Faiz Tahakkukları 

 

                                                 
284 Mesut Yıldırım, a.g.e s.111. 
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Devre faizi tahsil edildiğinde; 

     ../.. 

340 RESMĐ, TĐCARĐ VE DĐĞ. KURULŞ.  2.625 
       MEVDUATI- VADESĐZ 

 340.21 Her Çeşit Ortaklıklar 

 Tural Đşletmesi 

    546 YENĐLEN VE ĐTFA PLAN. BAĞ 2.500  
            KRED. ALIN FAĐZLER 

    380 ÖDENECEK VERG, RESĐM   125 
            HARÇ VE PRĐMLER 

         380.00 Ödenecek Vergiler 

     380.00 BSMV 

 

Đşletmenin Muhasebe Kayıtları: 

Ödeme güçlüğü çeken işletmenin kredisi yeni bir itfa planına bağlandığında 

aşağıdaki muhasebe kayıtlarını yapması uygundur. 

     ../.. 

300 BANKA KREDĐLERĐ    60.000 

 X bankası 

780 FĐNANSMAN GĐDERLERĐ   2.000 

    400. BANKA KREDĐLERĐ   62.000 

            X bankası  

           Yeni itfa planına bağlanan kredi borcu 
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Devre faizi müşterinin mevduat hesabından alındığında; 

      ../.. 

780 FĐNANSMAN GĐDERĐ   2.500 

     Devre Faizi 

    102 BANKALAR HESABI   2.500 
 
 

Örnek: Bankanın, vadesinde tahsil edilmemesi nedeniyle 1 USD=1.50 TL 

kuru üzerinden takip hesaplarına aktarılan 100.000 USD tutarındaki kredisi ile ilgili 

olarak müşterinin verdiği ödeme planı 01.01.2009 tarihinde kabul edilmiştir. Yapılan 

anlaşmaya göre, alacağın itfa planına bağlandığı tarihe kadar oluşan 20.000 USD’lık 

faizle birlikte  toplam 20.000 USD tutarındaki alacağın, ilk taksidinin birikmiş faizi ile 

birlikte olmak üzere, aylık 10.000 USD anapara ve hesaplanacak faiz ve BSMV ile 

birlikte ödenmesi gerekmektedir. Đtfa planının kabul edildiği tarihteki kur, 1USD=1.50 

TL. dır. 285  

Kredinin takip hesaplarına aktarılması; 

        ../.. 

295 DÖVĐZ VAZĐYETĐ    100.000 USD 

            117 KISA VADELĐ KREDĐLER    100.000 USD 

                                                        ../..     

170 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR  150.000 TL 
       TAHSĐL ĐMKANI SINIRLI KRED 

    294 DÖVĐZ ALIM/SATIM HES 150.000 TL 

 

 

                                                 
285 Mesut Yıldırım, a.g.e s.112. 
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      ../.. 

997. DĐĞ. NAZIM HESAP. ALACAK.  100.000 USD 

 997.03 Takipteki Döviz Alacakları 

    999 DĐĞ. NAZIM HES. BORÇ  100.000 USD 

 

Krediler takibe alındıktan sonra Türk Parası üzerinden kayıtlara 

aktarılmaktadır. 

Kredi için karşılık ayrılması; 

Kredinin tahsil edilmemiş faiz tahakkukunun olmadığı ve yasal asgari oran 

olan %20 üzerinden karşılık ayrılmıştır. 

                                                            ../.. 

820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GĐD.  30.000 TL 

    180 ÖZEL KARŞILIKLAR     30.000 TL 

 

Alacağın itfa Planına Bağlanması; 

Alacak itfa planına bağlanmış olmakla birlikte 170 no.lu hesapta izlenmeye 

devam edilecektir. 170 no.lu hesap altında ilgili yardımcı hesaba aktarılması gerekir. 

                  ../.. 

170 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR     150.000TL 
       TAHSĐL ĐMKANI SINIRLI KRED 

 170.03. Đtfa planına bağlanan krediler 

     170TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR          
           TAHSĐL ĐMKANI SINIRLI KRED         150.000TL 
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Đtfa planına göre kabul edilen 20.000 USD tutarındaki faiz alacağının kayıtlara 

alınması; 

       ../.. 

997. DĐĞ. NAZIM HESAP. ALACAK.  20.000 USD 

 997.03 Takipteki Döviz Alacakları 

    999 DĐĞ. NAZIM HES. BORÇ  20.000 USD 

 

Đlk taksidi hesaplanan 1.000 USD tutarındaki BSMV ile birlikte nakden tahsil 

ediliyor. Döviz kuru 1USD= 1.51 TL kabul edilmiştir. Yapılan tahsilat, anapara, 

birikmiş faiz, itfa planının kabul edilmesinden itibaren işletilen faiz ve vergi 

toplamından oluşmaktadır. Kambiyo karı tahsil edilen 10.000 USD tutarındaki ana para 

taksidinin değerlenmesinden kaynaklanmıştır. 

     ../.. 

011 EFEKTĐF DEPOSU                      31.000 USD  

   293 EFEKTĐF VAZĐYETĐ          31.000 USD  

                           ../..  

292 EFEKTĐF ALIŞ/SATIŞ HESABI         46.810 TL 

             170 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR     15.000 TL 
                 TAHSĐL ĐMKANI SINIRLI KRED 

          170.03. Đtfa planına bağlanan krediler 

   548 TAH. ŞÜPH. ALAC. ALINAN FAĐZ    30.200 TL 

   771 KAMBĐYO KARLARI      100 TL 

   380 ÖDENECEK VERGĐLER      1.510 TL 

         380.04 BSMV 
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Tahsil edilen anapara ve birikmiş faiz alacağına ilişkin nazım hesapların iptali; 

       ../.. 

999 DĐĞ. NAZIM HES. BORÇ    10.000 USD 

   997. DĐĞ. NAZIM HESAP. ALACAK. 10.000 USD 

           997.03 Takipteki Döviz Alacakları 

                                                           ../.. 

999 DĐĞ. NAZIM HES. BORÇ    20.000 USD 

   997. DĐĞ. NAZIM HESAP. ALACAK. 20.000 USD 

           997.03 Takipteki Döviz Alacakları 

 

Đkinci taksit; 10.000 USD’nin hesaplanan 840 USD tutarındaki faizi ile birlikte 

nakden tahsil edilmesinin muhasebe kayıtları şu şekilde yapılır. 

Döviz kuru; 1USD= 1.52 TL.  BSMV oranı %5 olarak kabul edilmiştir. 

       ../.. 

011 EFEKTĐF DEPOSU                     10.840 USD  

   293 EFEKTĐF VAZĐYETĐ           10.840 USD  

                                                          ../..    

292 EFEKTĐF ALIŞ/SATIŞ HESABI 16.476,8 TL (10.840x1,52) 

   170 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR   15.000 TL 
                 TAHSĐL ĐMKANI SINIRLI KRED (10.000x1.5) 

          170.03. Đtfa planına bağlanan krediler 

   548 TAH. ŞÜPH. ALAC. ALINAN FAĐZ    1.212,96 TL 

   771 KAMBĐYO KARLARI      200 TL 

   380 ÖDENECEK VERGĐLER      63,84 TL 

         380.04 BSMV 
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 * Hesaplamalar: 

    840 usd x 0.05= 42 usd 

    42 usd x 1.52= 63,84 BSMV 

    840 usd- 42 usd=798 usd 

    798 usd x 1.52= 1.212,96 faiz 

 

Yukarıdaki kayıtta da görüldüğü üzere, anapara alacağı döviz olarak tahsil 

edilmekle beraber, kredi takibe aktarıldığı tarihte TL olarak kayıtlara alındığından, bu 

hesaptan çıkışın tahsilatın yapıldığı tarihteki kurdan yapılmaması ve sabit kur ( alacağın 

TL’ye çevrildiği tarihteki kur) üzerinden yapılması gerekir. 

 Tahsil edilen anapara ve tutarın nazım hesaplardan çıkışı şu şekilde 

muhasebeleştirilir. 

     ../.. 

999 DĐĞ. NAZIM HES. BORÇL.    10.000 USD 

   997. DĐĞ. NAZIM HESAP. ALACAK. 10.000 USD 

           997.03 Takipteki Döviz Alacakları 

 

Đtfa planında yapılan ödemeler aksatılmadığı varsayımı ile, altı aylık süreler 

sonunda kalan alacak tutarının 150 YENĐDEN YAPILANDIRILAN VE ĐTFA 

PLANINA BAĞLANAN KREDĐLER hesabına aktarılması mümkündür.  

Örneğimizde 6 ay boyunca düzenli olarak kredi taksitlerinin ödendiğini 

varsayarsak, kalan kredi tutarı şu şekilde yeniden yapılandırılabilir. 

     ../.. 
150 YENĐLEN VE ĐTFA PLAN. BAĞL. 
        KIS. VAD. TEM. KRED.   60.000 TL. 

 152.80 Diğer Krediler 

            X Đşletmesi 

   170 TASFĐYE OLUNACAK ALACKLAR    60.000 TL. 
                 TAHSĐL ĐMKANI SINIRLI KRED 
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* Hesaplamalar: 

  10.000 USD x 6= 60.000 USD 

  100.000 USD- 60.000 USD=40.000USD  

  40.000 USD x 1.50 = 60.000 TL 

Ayrılan karşılığın iptali; 

      ../.. 

180 ÖZEL KARŞILIKLAR  30.000 TL 

   820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GĐD.      30.000 TL 

 

NOT: Yönetmelikte itfa planına bağlanan alacaklar için ayrılmış bulunan 

karşılıkların ne zaman iptal edilmesi gerektiği hususunda açık bir ifade bulunmamakla 

birlikte; karşılık iptal işleminin, ödemelerin aksatılmamış olması kaydıyla, itfa planının 

yürürlüğe girdiği tarihten asgari 6 ay sonra yapılabileceği düşülmektedir. 

4.3.7. Türkiye’de Borçlanma Maliyetleri Standardına Göre Muhasebe 

Đşlemleri 

Borçlanma maliyetleri; bir işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili 

olarak katlanılan faiz ve giderlerdir. Borçlanma Maliyetleri Standardı (UMS-TMS 23), 

genel uygulama olarak borçlanma maliyetlerinin gerçekleştiği anda gider olarak 

muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Bununla birlikte standartta izin verilen 

alternatif bir uygulama olarak, özellikli bir varlığın satın alınması, inşası ve üretimi ile 

ilgili direkt bir biçimde ilgisi bulunan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine izin 

vermektedir. Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde iki yöntem vardır; 

temel yöntem ve alternatif yöntem (uygulanabilir diğer yöntem). 

a)    Temel Yöntem: Bu yöntemde, borçlanma maliyetleri, borçlanmanın 

niteliğine ve yöntemine bakılmaksızın gerçekleştikleri dönemde gider olarak 
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muhasebeleştirilir ve borçlanma maliyetleri ile ilgili olarak muhasebe politikaları 

finansal tablo dipnotlarında açıklanır. 

b) Alternatif Yöntem (Uygulanabilir Di ğer Yöntem): Bir özellikli varlığın 

satın alınması, inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilgisi bulunan borçlanma maliyetleri 

ilgili varlığın maliyetine dahil edilmektedir. (Aktifleştirilmektedir.) Bu tür maliyetler 

güvenilebilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve gelecekteki ekonomik yararlardan 

işletmenin faydalanabilmesinin muhtemel olması durumunda, özellikli varlığın 

maliyetine dahil edilmektedir.286 

Örnek:  Recep işletmesinin X bankasından kullandığı kısa vadeli banka 

kredilerine ilişkin faiz tutarı 10.000 TL’dir. (Temel yönteme göre) 

Đşletmenin Muhasebe Kayıtları: 

      ../.. 

780 FĐNANSMAN GĐDERLERĐ                         10.000 TL 

   300 BANKA KREDĐLERĐ                          10.000 TL 

        X Bankası  

Krediye ilişkin faiz tahakkuku 

     ../.. 

660 KISA VADELĐ BORÇLANMA GĐDERLERĐ  10.000 TL 

781 FĐNANSMAN GĐD. YANS. HS. 10.000 TL 

   Faiz giderinin ilgili gelir tablosu hesabına aktarılması 

781 FĐNANSMAN GĐDERĐ YANSITMA HESABI 10.000 TL 

   780 FĐNANSMAN GĐDERĐ   10.000 TL 

Maliyet hesaplarının kapatılması 

                                                 
286 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman Akgül, Cemal Çakıcı, Türkiye Muhasebe Standartları 
Uygulamaları, 1. Basım, Đstanbul: Beta Basım A.Ş., 2006, s. 207. 
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5. SONUÇ 

Ülke ekonomisini büyük ölçüde etkileyen küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerin önemli sorunlarından biri de finansman sorunudur. KOBĐ’ler finansman 

kaynaklarını genellikle bankalardan temin etmektedirler. Ülkemizde bankaların ve şube 

sayılarının artması ile KOBĐ’lerin finansal kaynak sağlama konusunda imkanları 

artmaktadır.  

Bankaların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle kredi ilişkisi üç aşamadan 

oluşmaktadır. Đlk aşaması teklif aşamasıdır. Bu aşamada ilk önce kredi kullanmak 

isteyen işletme ile görüşme yapılır. Đşletmenin ihtiyaç duyduğu kredi çeşidi belirlenir. 

Kredi müşteriye tahsis edilmeden önce banka tarafından yapılması gerekenler şunlardır; 

müşteri ziyareti, istihbarat, gerekli belgeler ve bilgilerin incelemesi, kredi talebinin 

incelenmesi, kredi riskinin belirlemesi.  

Đkinci aşama, kredinin tahsis aşamasıdır. Bu aşamada kredi isteyen işletme ile 

ilgili analizler ve incelemeler yapıldıktan sonra eğer bankanın kredi şartlarına uygunsa 

talep edilen kredi bankanın ilgili bölümü tarafından müşteriye kullandırılır. Burada 

önemli olan kredinin doğru bir şekilde belgelendirilerek ilgili usul ve esaslara uygun bir 

şekilde kullandırılmasıdır. Aksi takdirde kredi kısa sürede sorunlu krediye dönüşür ve 

banka açısından risk unsuru taşır. 

Kredinin üçüncü aşaması ise izleme ve takip aşamasıdır. Bu aşamada kredi 

kullandırıldıktan sonra banka tarafından müşteri işletme izlenmeye devam edilmelidir. 

Belli periyotlarda işletme ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. Bir kredi kullandırıldıktan 

sonra sorunlu hale gelmeden önce bazı erken uyarı sinyalleri verir. Bu sinyaller banka 

tarafından dikkatli bir şekilde kontrol edilip, gerekli önlemler alınmalıdır. Đşletmenin 

yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getiremediği, sorunlu ilişkilerinin olup 

olmadığı, sorunlar yaşanmış veya yaşanmakta ise gerekçelerinin neler olduğu ve söz 

konusu problemlerin hangi şekilde çözümlendiği ya da çözümlenebileceği konuları 

irdelenmelidir.  

Đşletmenin yaşadığı sorun geçici likidite sıkıntısından kaynaklanıyorsa 

işletmenin talebi üzerine kullandırılan kredi yeniden yapılandırılıp yeni bir itfa planına 
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bağlanılabilir. Yeniden yapılandırma işlemi bankacılık kanununun ilgili yönetmeliğine 

uygun bir şekilde yapılır.  

Kredi sorunlu hale geldikten sonra banka tarafından uygulanan takip türleri üç 

tanedir. Bunlardan ilki özel takip sürecidir. Özel takip süreci; Karşılıklar kararnamesine 

göre, bankaca kredi değerliliğinin yitirildi ği tespit olunursa, alacakların tümü özel 

takibe alınır. Bu kararın uygulanmasında kredi değerliliğinin yitirilmesi hali kredi 

riskini etkileyen şahsi, mali ve iktisadi faktörlerin bankalarca sürekli değerlendirilerek 

kredi değerliliğinin mevcut olup olmadığının tespit edilmesini ifade etmektedir. Đkinci 

takip süreci ise idari takip sürecidir. Đdari takip süreci; alacağın temerrüde düşmesi 

halinde kanuni takibe başvurulmadan yapılan takip işlemidir. Uygulamada otuz gün ile 

doksan gün arası gecikmiş alacaklar idari takip sürecinde izlenmektedir. Đdari takip 

aşamasının amacını kısaca “ihtarname keşidesi” neticesinde muaccel kılınan banka 

alacağının tahsiline ilişkin çıkış yollarının araştırılması şeklinde belirtilebilir. Üçüncü 

takip süreci ise kanuni takip sürecidir. Kanuni takip süreci; idari takip aşamasında tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan, borçlu ile yapılan anlaşmaya rağmen ödenmeyen, tahsili 

gecikmiş alacakların doğrudan doğruya takibe geçilmesi zorunlu alacak için yapılan 

takip işlemidir. Doksan gün veya daha fazla geciken alacaklar kanuni takip sürecine tabi 

tutulur. 

Banka tarafından yapılan tüm takip işlemleri ve yöntemlerinin kanunlarla 

sınırları belirlenmiştir. Kullandırılan krediler belirli sürelerde tahsil edilmezler ise, 

kredinin teminat ve diğer özellikleri göz önüne alınarak belirli dönemlerde karşılık 

ayrılması zorunluluğu doğar. 

Bankaların KOBĐ kredilerinden istedikleri teminatlar diğer kredilerle aynı 

değildir. Çünkü mevcut durumda tercih edilen teminatların sermaye ihtiyacı üzerine 

etkileri düşük kalacağı için bankalarca KOBĐ’lerden daha güçlü teminatlar 

beklenebilecektir. Basel II risk azaltıcı özelliğe sahip “uygun” teminatları saymıştır. 

Örneğin; bu teminatlar arasında gerçek müşteri çek ve senetleri ile ortak kefaleti 

bulunmamaktadır.  
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KOBĐ’lerin risk değerlemesi yapılırken Basel II’ye göre yüksek 

derecelendirme notuna sahip işletmeler diğer işletmelere göre daha avantajlı konuma 

geçecektir. Çünkü Basel II ile bankalar riske göre fiyatlandırma yapacak ve taşıdıkları 

risklerini kredi fiyatlarına (KOBĐ maliyetlerine)  yansıtacaklardır.  

Kullandırılan KOBĐ kredilerinin sorunlu krediye dönüşmemesi için; 

 * Kredinin teklif ve tahsis aşamasında yapılan bankacılık hatalarının minimize 

edilmesi gerekmektedir, 

 * Kredi tahsis edilmeden önce istihbarat ve işletme ziyareti eksiksiz bir şekilde 

yapılmalıdır, 

* Finansal analizler yapılırken özellikle mali tabloların analizi doğru bir şekilde 

yapılıp doğru bir şekilde yorumlanmalıdır. 

* Derecelendirme notuna bağlı olarak kredi maliyetleri değişiklik 

göstereceğinden, doğru fiyatlama yapılabilmesini teminen, bilançoların, genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine uygun olması gerekmektedir, 

* Kredi tahsisinden sonraki aşama olan takip aşamasında ilgili banka personel 

işletmeyi düzenli periyotlarda ziyaret etmelidirler, 

* Đşletmenin durumunun kötüye gittiğine dair erken uyarı sinyalleri kredi veren 

banka tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmelidir, 

* Banka tarafından sorunlu krediler için alınacak önlemler arasında önceliğini 

kredinin geri ödenmesine ve batık krediye dönüşmemesine vermelidir, 

* Sorunlu krediye dönüşen kredi için gecikmeden takip işlemlerine 

başlanmalıdır. 
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EK 1:  Kredilerle Đlgili BDDK Đstatistikî Verileri  

 

 

 

Şekil 3: Toplam Krediler 

Kaynak: www.bddk.org.tr. (08.04.2010)



Tablo 5 

 Toplam KOBĐ Kredileri 

KOBĐ Kredileri tablosundaki son güncelleme tarihi: 04.05.2010 

Excel   

KOBĐ Kredileri (milyon TL), Dönem:2010/3 Sektör 

  
Nakdi 
Kredi 

TP 

Nakdi 
Kredi 

YP 

Toplam 
Nakdi 

Krediler  

Takip 
Kredi 

TP 

Takip 
Kredi  

YP 

Toplam 
Takipteki 
Krediler  

Gayri 
Nakdi 
Kredi 

TP 

Gayri 
Nakdi 
Kredi 

YP 

Toplam 
Gayri 
Nakdi 

Krediler  

Müşteri 
Sayısı 
(Net) 

1 Toplam KOBĐ Kredileri (2+3+4) 71.034 18.822 89.856 6.513 44 6.557 22.822 10.359 33.181 0 

2 Mikro Đşletmelere Kullandırılan Krediler 27.271 3.391 30.661 3.189 3 3.192 5.257 1.694 6.951 0 

3 Küçük Đşletmelere Kullandırılan Krediler 19.675 4.809 24.484 1.689 14 1.703 7.090 2.569 9.659 0 

4 Orta Büyüklükteki Đşletmelere Kullandırılan Krediler 24.089 10.622 34.711 1.634 27 1.661 10.474 6.097 16.572 0 

5 Toplam KOBĐ Niteliğindeki Müşteri Sayısı (6+7+8) (Adet) 1.212.480 15.663 1.228.143 202.725 71 202.796 416.267 17.669 433.936 1.716.469 

6 Mikro Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) 990.550 4.905 995.455 171.315 13 171.328 263.341 3.896 267.237 1.359.167 

7 Küçük Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet) 158.841 4.446 163.287 25.542 32 25.574 102.961 6.296 109.257 254.100 

8 Orta Büyüklükteki Đşletme Niteliğindeki Müşteri Sayısı (Adet)63.089 6.312 69.401 5.868 26 5.894 49.965 7.477 57.442 103.202  
 
Kaynak: www. www.bddk.org.tr. (12.05.2010)



 

 
Şekil 4: Takipteki Alacaklar (Brüt)/ Toplam Nakdi Krediler 

Kaynak: www. www.bddk.org.tr. (12.05.2010)
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Şekil 5: Takipteki Alacaklar Karşılığı/ Brüt Takipteki Alacaklar 

Kaynak: www. www.bddk.org.tr. (12.05.2010)
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Ek 2: Bankalarda Kullanılan Tek Düzen Hesap Planı 

 

HESAP PLANI 287 

 A. BĐLANÇO HESAPLARI 

 0 DÖNEN DEĞERLER 

010    KASA 

011   EFEKTĐF DEPOSU (YP)  

012–013 YOLDAKĐ PARALAR 

015   SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERĐ (YP) 

016–017 VADESĐ GELMĐŞ MENKUL DEĞERLER 

019  ALTIN DEPOSU (gr) 

020–021 T.C. MERKEZ BANKASI 

022–023 YURT ĐÇĐ BANKALAR 

024–025 YURT DIŞI BANKALAR 

026–027 YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELER 

028–029 ÖZEL FĐNANS KURUMLARI  

030    MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 

031 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (YP) 

032–033 MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŞILIĞI 
                                                 
287 http://rega.basbakanlık.gov.tr (16.05.2010) 
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040–041 BANKALARARASI PARA PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ 

1 KREDĐLER  

100–101 ĐSKONTO SENETLERĐ 

102 – 103 MAL KARŞILIĞI VESAĐKĐN FĐNANSMANI  

110–111 KISA VADELĐ ĐHRACAT KREDĐLERĐ  

112–113 KISA VADELĐ TEMĐNATLI ĐHRACAT KREDĐLERĐ 

114–115 KISA VADELĐ TEMĐNATLI ĐTHALAT KREDĐLERĐ 

116–117 KISA VADELĐ AÇIK DĐĞER KREDĐLER 

118–119 KISA VADELĐ TEMĐNATLI D ĐĞER KREDĐLER 

120–121 KISA VADELĐ ĐHTĐSAS KREDĐLERĐ 

124–125 KISA VADELĐ FON KAYNAKLI KRED ĐLER 

126–127 MALĐ KESĐME VERĐLEN KISA VADELĐ KREDĐLER 

128–129 YURT DIŞI KISA VADEL Đ KREDĐLER 

 130–131 ORTA VE UZUN VADELĐ AÇIK ĐHRACAT GARANTĐLĐ YATIRIM KRED ĐLERĐ 

132–133 ORTA VE UZUN VADELĐ TEMĐNATLI ĐHRACAT GARANTĐLĐ YATIRIM 

KREDĐLERĐ 

 134–135 ORTA VE UZUN VADELĐ AÇIK DĐĞER YATIRIM KREDĐLERĐ 

 136–137 ORTA VE UZUN VADELĐ TEMĐNATLI D ĐĞER YATIRIM KREDĐLERĐ 

 138–139 ORTA VE UZUN VADELĐ AÇIK ĐŞLETME KREDĐLERĐ VE DĐĞER           

    KREDĐLER 

140–141 ORTA VE UZUN VADELĐ TEMĐNATLI ĐŞLETME VE DĐĞER KREDĐLER 



 193 

142–143 ORTA VE UZUN VADELĐ ĐHTĐSAS KREDĐLERĐ 

144–145 ORTA VE UZUN VADELĐ FON KAYNAKLI KRED ĐLER 

 146–147 MALĐ KESĐME VERĐLEN ORTA VE UZUN VADELĐ KREDĐLER 

148–149 YURT DIŞI ORTA VE UZUN VADELĐ KREDĐLER 

 150–151 YENĐLENEN VE ĐTFA PLANINA BAĞLANAN KREDĐLER 

152–153 YENĐLENEN VE ĐTFA PLANINA BAĞLANAN KREDĐLER 

154–155 YENĐLENEN VE ĐTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELĐ 

TEMĐNATSIZ KREDĐLER 

 156–157 YENĐLENEN VE ĐTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELĐ 

TEMĐNATLI KREDĐLER  

158–159 TAZMĐN EDĐLEN GAYRĐ NAKDĐ KREDĐ BEDELLERĐ  

160–161 KANUN VE/VEYA KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMĐŞ VE 

TAKSĐTLENDĐRĐLMĐŞ KREDĐLER 

170–171 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR TAHS ĐL ĐMKÂNI SINIRLI KRED ĐLER VE 

DĐĞER ALACAKLAR 

172–173 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR / TAHS ĐLĐ ŞÜPHELĐ KREDĐLER VE DĐĞER 

ALACAKLAR 

174–175 TAHSĐLĐ ŞÜPHELĐ ÜCRET, KOMĐSYON VE DĐĞER ALACAKLAR 

176–177 ZARAR NĐTELĐĞĐNDEKĐ KREDĐLER VE DĐĞER ALACAKLAR 

180–181 ÖZEL KARŞILIKLAR 

2 BAĞLI DEĞERLER VE DĐĞER AKT ĐFLER 

202–203 FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN ALACAKLAR  
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204–205 KAZANILMAMIŞ FĐNANSAL KĐRA GELĐRLERĐ (-) 

210 MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI 

 211 MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI (YP)  

 220–221 KREDĐ FAĐZ GELĐR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 

222–223 DĐĞER FAĐZ VE GELĐR REESKONTLARI 

240–241 ĐŞTĐRAKLERĐMĐZ  

242–243 BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ 

244–245 BAĞLI MENKUL DEĞERLER 

246–247 ĐŞTĐRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BA ĞLI MENKUL DEĞERLER 

DEĞER AZALMA KAR Ş. (-) 

250 MENKULLER 

251 MENKULLER (YP) 

252  GAYRĐMENKULLER 

253 GAYRĐMENKULLER (YP) 

254 ÖZEL MALĐYET BEDELLERĐ 

256 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR (YP) (-)  

257 BĐRĐKM ĐŞ AMORTĐSMANLAR (-) 

258 ŞEREFĐYE VE AKTĐFLEŞTĐRĐLM ĐŞ GĐDERLER 

260  PEŞĐN ÖDENMĐŞ VERGĐLER 

270  AYNĐYAT MEVCUDU 

278  MUHTELĐF ALACAKLAR 
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279  MUHTELĐF ALACAKLAR (YP) 

280 BORÇLU GEÇĐCĐ HESAPLAR 

281 BORÇLU GEÇĐCĐ HESAPLAR (YP) 

282  BÖLGELER VEYA ĐŞLETMELER CARĐ HESABI 

284 ALTIN ALIM SATIM HESABI 

285 ALTIN VAZĐYETĐ (gr)  

290–291 ŞUBELER CARĐ HESABI 

292  EFEKTĐF ALIM SATIM HESABI 

293  EFEKTĐF VAZĐYETĐ (YP) 

294 DÖVĐZ ALIM SATIM HESABI 

295 DÖVĐZ VAZĐYETĐ (YP) 

296 ÖZEL GÖREV HESAPLARI  

297  ÖZEL GÖREV HESAPLARI (YP) 

298 ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER 

3 MEVDUAT VE D ĐĞER PASĐFLER  

300       TASARRUF MEVDUATI (YURT ĐÇĐNDE YERLEŞĐK GERÇEK 

 KĐŞĐLER)- VADESĐZ 

301    DÖVĐZ TEVDĐAT HESABI (YP) 

302     TASARRUF MEVDUATI (YURT DIŞINDA YERLEŞĐK GERÇEK 

 KĐŞĐLER)-VADESĐZ 
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304    RESMĐ, TĐCARĐ VE DĐĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURT ĐÇĐNDE  

   YERLEŞĐK)-VADESĐZ 

305     ALTIN DEPO HESAPLARI-VADESĐZ (gr) 

306    TĐCARĐ VE DĐĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURT DI ŞINDA 

YERLEŞĐK)-VADESĐZ 

308–309 BANKALAR MEVDUATI-VADESĐZ 

310  TASARRUF MEVDUATI (YURT ĐÇĐNDE YERLEŞĐK GERÇEK KĐŞĐLER)- 

 VADELĐ 

311  DÖVĐZ TEVDĐAT HESABI (YP) – VADELĐ 

312  TASARRUF MEVDUATI (YURT DIŞINDA YERLEŞĐK GERÇEK       

 KĐŞĐLER)-VADELĐ  

314  RESMĐ, TĐCARĐ VE DĐĞER KURULUŞLAR MEVDUATI(YURT ĐÇĐNDE 

 YERLEŞĐK)- VADEL Đ 

315 ALTIN DEPO HESAPLARI-VADELĐ 

316 TĐCARĐ VE DĐĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURT DI ŞINDA 

 YERLEŞĐK)- VADEL Đ  

318–319 BANKALAR MEVDUATI-VADELĐ 

324   7 GÜN ĐHBARLI MEVDUAT 

325  7 GÜN ĐHBARLI DÖVĐZ TEVDĐAT HESAPLARI(YP) 

328–329 BANKALAR ARASI PARA PĐYASASINDAN ALINAN BORÇLAR 

330 TAHVĐL TALEBĐ KARŞILIĞI TEVDĐAT HESABI 

340–341 T.C MERKEZ BANKASI KREDĐLERĐ  
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342–345 YURT ĐÇĐ BANKALARDAN KULLANDIRILAN KRED ĐLER  

344–345 YURT ĐÇĐ DĐĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KRED ĐLER 

346–347 SERMAYE BENZERĐ KREDĐLER  

348–349 YURT DIŞINDA KULLANILAN KRED ĐLER 

350    KARŞILIKLAR 

351    KARŞILIKLAR (YP) 

352–353 FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN BORÇLAR 

354–355 ERTELENMĐŞ FĐNANSAL KĐRALANMA G ĐDERLERĐ (-) 

356–357 TAZMĐN EDĐLM ĐŞ VE NAKDE DÖNÜŞTÜRÜLMEMĐŞ GAYRĐNAKD Đ      

     KREDĐLER VE ÖZEL KARŞILIKLARI 

359 YURT DIŞINDA KULLANILAN ALTIN KRED ĐLERĐ (Gr) 

360–361 FAĐZ VE GĐDER REESKONTLARI 

362–363 KREDĐ VE DĐĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU 

366–367 YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELER 

370–371 ĐTHALAT TRANSFER EMĐRLERĐ 

376–377 ÇIKARILAN MENKUL KIYMET ĐHRAÇ FARKLARI (-) 

380  ÖDENECEK VERGĐ, RESĐM, HARÇ VE PĐRĐMLER 

381  ÖDENECEK VERGĐ, RESĐM, HARÇ VE PĐRĐMLER (YP) 

382   ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER 

384 FONLAR 

385 FONLAR(YP) 
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386  ERTELENMĐŞ VERGĐLER 

388 FONLARDAN KULLANILAN KREDĐ KARŞILIKLARI 

390  MUHTELĐF BORÇLAR 

391  MUHTELĐF BORÇLAR(YP) 

392–393 ALACAKLI GEÇĐCĐ HESAPLAR 

394–395 ÖDEME EMĐRLERĐ 

396  ÖZEL GÖREV HESAPLARI 

397  ÖZEL GÖREV HESAPLARI(YP) 

398 YÜKLENĐCĐLER HESABI 

4 ÖZKAYNAKLAR  

410–411 SERMAYE 

412–413 ÖDENMĐŞ SERMAYE 

420  KANUNĐ YEDEK AKÇELER 

430 ĐHTĐYARĐ YEDEK AKÇELER 

440  BANKA SABĐT KIYMET YEN ĐDEN DEĞERLEME FONU 

441  BANKA SABĐT KIYMET YEN ĐDEN DEĞERLEME FONU (YP) 

442–443 ĐŞTĐRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR SAB ĐT KIYMET YEN ĐDEN 

 DEĞERLEME KARŞILIĞI  

444–445 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU 

450 KAR VE ZARAR 

451  GEÇMĐŞ YILLAR KAR VE ZARARI 



 199 

B. GELĐR TABLOSU HESAPLARI 

5 FAĐZ GEL ĐRĐ 

500–501 ĐSKONTO VE ĐŞTĐRA SENETLERĐNDEN ALINAN FA ĐZLER 

504–505 ALTIN KREDĐLERĐNDEN ALINAN FA ĐZLER 

510–511 KISA VADELĐ ĐHRACAT KREDĐLERĐNDEN ALINAN FA ĐZLER 

512–513 KISA VADELĐ ĐTHALAT KREDĐLERĐNDEN ALINAN FA ĐZLER 

514–515 KISA VADELĐ DĐĞER KREDĐLERĐNDEN ALINAN FA ĐZLER 

516–517 KISA VADELĐ ĐHTĐSAS KREDĐLERĐNDEN ALINAN FA ĐZLER 

518-519 KISA VADELĐ FON KAYNAKLI KRED ĐLERDEN ALINAN FAĐZLER 

520–521 MALĐ KESĐME VERĐLEN KISA VADELĐ KREDĐLERDEN ALINAN   

 FAĐZLER 

522–523 YURT DIŞI KISA VADEL Đ KREDĐLERĐNDEN ALINAN FA ĐZLER 

530–531 ORTA VE UZUN VADELĐ ĐHRACAT GARANTĐLĐ YATIRIM 

 KREDĐLERĐNDEN ALINAN FA ĐZLER 

532-533 ORTA VE UZUN VADELĐ DĐĞER YATIRIM  KREDĐLERĐNDEN  

 ALINAN FA ĐZLER 

534–535 ORTA VE UZUN VADELĐ ĐŞLETME KREDĐLERĐNDEN ALINAN 

 FAĐZLER 

536–537 ORTA VE UZUN VADELĐ ĐHTĐSAS KREDĐLERĐNDEN ALINAN 

 FAĐZLER  

538–539 ORTA VE UZUN VADELĐ FON KAYNAKLI KRED ĐLERĐNDEN ALINAN 

 FAĐZLER  
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540–541 MALĐ KESĐME VERĐLEN ORTA VE UZUN VADELĐ KREDĐLERĐNDEN 

 ALINAN FA ĐZLER 

542–543 YURT DIŞI ORTA VE UZUN VADELĐ KREDĐLERDEN ALINAN     

 FAĐZLER  

546–547 YENĐLENEN VE ĐTFA PLANINA BAĞLANAN FA ĐZLER 

550  KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNDAN ALINAN FAĐZLER 

560–561 MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARINDAN ALINAN FA ĐZLER 

570–571 BANKALARDAN ALINAN FAĐZLER 

572–573 PARA PĐYASASI VE VADELĐ DÖVĐZ ĐŞLEMLERĐNDEN ALINAN 

 FAĐZLER 

580–581 MENKUL DEĞERLER CÜZDANINDAN ALINAN FAĐZLER 

592–593 ŞUBELERDEN ALINAN FAĐZLER 

598–599 DĐĞER ALINAN FAĐZLER 

6 FAĐZ GĐDERLERĐ 

608   TÜRK LĐRASI MEVDUATA VERĐLEN FAĐZLER (YURT DIŞINDA 

 YERLEŞĐK KĐŞĐ VE KURULUŞLAR) 

610  TÜRK LĐRASI MEVDUATA VERĐLEN FAĐZLER (YURT ĐÇĐNDE  

 YERLEŞĐK KĐŞĐ VE KURULUŞLAR) 

611 YABANCI PARA MEVDUATINA VERĐLEN FAĐZLER 

612 AKTĐFLEŞTĐRĐLEN FĐNANSMAN FAĐZLERĐ 

614-615 ALTIN DEPO HESAPLARINA VERĐLEN FAĐZLER 
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616 YURT DIŞINDA KULLANILAN ALTIN KRED ĐLERĐNE VERĐLEN 

 FAĐZLER 

617 YURT DIŞINDA KULLANILAN ALTIN KRED ĐLERĐNE VERĐLEN 

 FAĐZLER (YP) 

620–621 T.C MERKEZ BANKASI KREDĐLERĐNE VERĐLEN FAĐZLER 

622–623 YURT ĐÇĐNDE KULLANILAN KRED ĐLERE VERĐLEN FAĐZLER 

624–625 YURT DIŞINDA KULANILAN KRED ĐLERE VERĐLEN FAĐZLER 

626–627 PARA PĐYASASI VE VADELĐ DÖVĐZ ĐŞLEMLERĐNE VERĐLEN 

 FAĐZLER 

630–631 ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLERE VERĐLEN FAĐZLER 

632  AKTĐFLEŞTĐRĐLEN FAĐZLER 

640–641 FONLARA VERĐLEN FAĐZLER 

650–651 ŞUBELERE VERĐLEN FAĐZLER 

689–699 VERĐLEN DĐĞER FAĐZLER 

7 FAĐZ DIŞI GEL ĐRLER 

700–701 ĐSKONTO VE ĐŞTĐRA SENETLERĐNDEN ALINAN ÜCRET VE 

 KOMĐSYONLAR 

710–711 KISA VADELĐ ĐHRACAR KREDĐLERĐNDEN ALINAN ÜCRET VE 

 KOMĐSYONLAR 

712–713 KISA VADELĐ ĐTHALAT KREDĐLERĐNDEN ALINAN ÜCRET VE 

 KOMĐSYONLAR 

714–715 KISA VADELĐ DĐĞER KREDĐLERDEN ALINAN ÜCRET VE 

 KOMĐSYONLAR  
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716–717 KISA VADELĐ ĐHTĐSAS KREDĐLERĐNDEN ALINAN ÜCRET VE 

 KOMĐSYONLAR  

718–719 KISA VADELĐ FON KAYNAKLI KRED ĐLERDEN ALINAN ÜCRET VE 

 KOMĐSYONLAR  

720–721 MALĐ KESĐME VERĐLEN KISA VADELĐ KREDĐLERDEN ALINAN  

 ÜCRET VE  KOMĐSYONLAR 

722–723 YURT DIŞI KISA VADEL Đ KREDĐLERDEN ALINAN ÜCRET VE 

 KOMĐSYONLAR 

730–731 ORTA VE UZUN VADELĐ ĐHRACAT GARANTĐLĐ YATIRIM 

 KREDĐLERĐNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMĐSYONLAR 

732–733 ORTA VE UZUN VADELĐ DĐĞER YATIRIM  KREDĐLERĐNDEN 

 ALINAN ÜCRET VE KOMĐSYONLAR 

734–735 ORTA VE UZUN VADELĐ ĐŞLETME KREDĐLERĐNDEN ALINAN     

 ÜCRET VE KOMĐSYONLAR 

736–737 ORTA VE UZUN VADELĐ ĐHTĐSAS KREDĐLERĐNDEN ALINAN ÜCRET 

 VE KOMĐSYONLAR 

738–739 ORTA VE UZUN VADELĐ FON KAYNAKLI KRED ĐLERĐNDEN ALINAN 

 ÜCRET VE KOMĐSYONLAR 

740–741 MALĐ KESĐME VEĐLEN ORTA VE UZUN VADELĐ KREDĐLERDEN 

 ALINAN ÜCRET VE KOMĐSYONLAR 

742–743 ÜCRET VE KOMĐSYONLAR YURT DIŞI ORTA VE UZUN VADELĐ

 KREDĐLERĐNDEN ALINAN 

744–745 YENĐLENEN VE ĐTFA PLANINA BAĞLANAN KREDĐLERDEN ALINAN 

 ÜCRET VE KOMĐSYONLAR 
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746–747 TASFĐYE OLUNACAK ALACAKLAR ĐLE ZARAR NĐTELĐĞĐNDEKĐ 

 KREDĐLER VE DĐĞER ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE 

 KOMĐSYONLAR 

748 NAKDĐ OLMAYAN KRED ĐLERDEN ALINAN ÜCRET VE KMĐSYONLAR 

749  NAKDĐ OLMAYAN KRED ĐLERDEN ALINAN ÜCRET VE 

 KOMĐSYONLAR (YP) 

750–751 SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ VE KARLARI 

760-761BANKACILIK HĐZMETLERĐ GELĐRLERĐ 

771 KAMBĐYO KARLARI 

780–781 ĐŞTĐRAKLERĐMĐZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN ALINAN KAR 

 PAYLARI 

790  DĐĞER FAĐZ DIŞI FAAL ĐYET GELĐRLERĐ 

791 DĐĞER FAĐZ DIŞI FAAL ĐYET GELĐRLERĐ(YP) 

792–793 OLAĞAN ÜSTÜ GELĐRLER 

8 FAĐZ DIŞI GĐDERLER 

810–811 PERSONEL GĐDERLERĐ 

820–821 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GĐDERLERĐ 

830  VERGĐ, RESĐM, HARÇ VE FONLAR 

831 VERGĐ, RESĐM, HARÇ VE FONLAR (YP) 

840–841 TÜRK PARALI ĐŞLEMLERE VERĐLEN ÜCRET VE KOMĐSYONLAR 

850–851 AMORTĐSMAN GĐDERLERĐ 

861 KAMBĐYO ZARARLARI 
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870–871 SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ ZARARLARI 

880–881 DĐĞER ĐŞLETME GĐDERLERĐ 

882 DĐĞER GĐDER VE ZARARLAR  

883 DĐĞER GĐDER VE ZARARLAR(YP) 

890–891 OLAĞAN ÜSTÜ GĐDERLER 

9 NAZIM HESAPLAR 

910–911 TÜRK PARASI TEMĐNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR 

912 TÜRK PARASI TEMĐNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR 

913 YABANCI PARA TEMĐNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR 

920–921 KABUL KREDĐLERĐNDEN ALACAKLAR 

922–923 KABUL KREDĐLERĐNDEN BORÇLAR 

930–931 AKREDĐF TAHHÜTLERĐMĐZDEN ALACAKLAR 

932–933 AKREDĐF TAHAHÜTLERĐMĐZDEN BORÇLAR 

940–941 CĐRANTALARIMIZ 

950–951 MENKUL KIYMET ĐHRACINDA SATIN ALMA GARANT ĐLERĐMĐZDEN 

ALACAKLAR 

960–961 DĐĞER GARANTĐ VE KEFALETLERĐMĐZDEN ALACAKLAR 

962–963 DĐĞER GARANTĐ VE KEFALETLERĐMĐZDEN BORÇLAR 

964–965 DÖVĐZ VE FAĐZ HADDĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLERDEN BORÇLAR 

970–971 TEMĐNAT MEKTUPSUZ REFĐNASMAN KREDĐLERĐNDEN      

     ALACAKLAR 
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972–973 TEMĐNAT MEKTUPSUZ REFĐNANSMAN KREDĐLERĐNDEN BORÇLAR 

974 DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐLERDEN ALACAKLAR 

976 DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐLERDEN BORÇLAR 

978–979 TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR 

980–981 TAAHHÜTLERDEN BOÇLAR 

982–983 EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER 

984–985 EMANET VE REHĐNLĐ KIYMET VERENLER (-) BIRAKANLAR 

996–997 DĐĞER NAZIM HESAPLARDAN ALACAKLAR 

998–999 DĐĞER NAZIM HESAPLARDAN BORÇLAR 
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Ek 3: Đşletmelerin Kullanılan Tekdüzen Hesap Planı 

 

TEKDÜZEN HESAP PLANI 

1. DÖNEN VARLIKLARI 

10. Hazır Değerler 

100. Kasa  

101. Alınan Çekler 

102. Bankalar 

103. Verilen Çek. ve Öde. Emirleri (-)  

108. Diğer Hazır Değerler 

11. Menkul Kıymetler 

110. Hisse Senetleri 

111. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 

112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 

118.  Diğer Menkul Kıymetler 

119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı  (-) 

12. Ticari Alacaklar 

120. Alıcılar 

121. Alacak Senetleri  

122. Alacak Senetleri Reeskontu (-)  
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124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)                                                                                            

126. Verilen Depozito ve Teminatlar  

127. Diğer Ticari Alacaklar  

128. Şüpheli Ticari Alacaklar   

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)  

13. Diğer Alacaklar 

131. Ortaklardan Alacaklar  

132. Đştiraklerden Alacaklar 

133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 

135. Personelden Alacaklar  

136. Diğer Çeşitli Alacaklar 

137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

138. Şüpheli Diğer Alacaklar 

139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

15. Stoklar 

150. Đlk Madde ve Malzeme 

151. Yarı Mamuller - Üretim 

152. Mamuller 

153. Ticari Mallar 

157. Diğer Stoklar 
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158. Stok Değer Düşüklüğü Karşı (-) 

159. Verilen Sipariş Avansları 

17. Yıllara Yaygın Đnşaat ve Onarım Maliyetleri 

170–177. Yıllara Yaygın Đnşaat ve Onarım Maliyetleri 

178. Yıllara Yaygın Đnşaat Enflasyon Düzeltme  

179. Taşeronlara Verilen Avanslar 

18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

180. Gelecek Aylara Ait Giderler 

181. Gelir Tahakkukları 

19. Diğer Dönen Varlıklar 

190. Devreden KDV  

191. Đndirilecek KDV 

192. Diğer KDV 

193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar  

195. Đş Avansları 

196. Personel Avansları  

197. Sayım ve Tesellüm Noksanlar 

198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar  

199. Diğer Dönen Varlık. Karşılığı (-) 

2. DURAN VARLIKLARI 
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22. Ticari Alacaklar 

220. Alıcılar 

221.Alacak Senetleri  

222. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)                                                                                            

226. Verilen Depozito ve Teminatlar  

229. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)  

23. Diğer Alacaklar 

231. Ortaklardan Alacaklar  

232. Đştiraklerden Alacaklar 

233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 

235. Personelden Alacaklar  

236. Diğer Çeşitli Alacaklar 

237. Diğer Alacak Senet. Reeskontu (-) 

239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)  

24. Mali Duran Varlıklar 

240. Bağlı Menkul Kıymetler 

241.  Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

242. Đştirakler 

243. Đştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
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244. Đştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

245. Bağlı Ortaklıklar 

246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 

247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

248. Diğer Mali Duran Varlıklar 

249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) 

25. Maddi Duran Varlıklar   

250. Arazi ve Arsalar 

251. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 

252. Binalar 

253. Tesis, Makine ve Cihazlar 

254. Taşıtlar 

255. Demirbaşlar 

256. Diğer Maddi Duran Varlıklar 

257. Birikmiş Amortismanlar (-) 

258. Yapılmakta Olan Yatırımlar 

259. Verilen Avanslar 

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar   

260. Haklar 

261. Şerefiye 
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262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

264. Özel Maliyetler 

267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

268. Birikmiş Amortismanlar (-) 

269. Verilen Avanslar 

27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar  

271. Arama Giderleri  

272. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri  

277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

278. Birikmiş Tükenme Payları (-) 

279. Verilen Avanslar 

28.Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

280. Gelecek Yıllara Ait Giderler 

281. Gelir Tahakkukları 

29. Diğer Duran Varlıklar 

291. Gelecek Yıllarda Đndirilecek KDV 

292. Diğer KDV 

293. Gelecek Yıllar Đhtiyacı Stoklar 

294. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 
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295. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 

297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 

298. Stok Değer Düşüklüğü Karşı. (-) 

299. Birikmiş Amortismanlar (-) 

3. KISA VADEL Đ YABANCI KAYNAKLAR 

30. Mali Borçlar 

300. Banka Kredileri 

301.Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar 

302.Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 

303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 

304. Tahvil Anapara  Borç ,Taksit ve Faizleri 

305. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 

306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 

308. Menkul Kıymetler Đhraç Farkları (-) 

309. Diğer Mali Borçlar 

32. Ticari Borçlar 

320. Satıcılar 

321. Borç Senetleri  

322. Borç Senetleri Reeskontu (-) 

326. Alınan Depozito ve Teminatlar  
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329. Diğer Ticari Borçlar   

33. Diğer Borçlar  

331. Ortaklara Borçlar   

332. Đştiraklere Borçlar   

333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar   

335. Personele Borçlar 

336. Diğer Çeşitli Borçlar 

337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

34. Alınan Avanslar 

340. Alınan Sipariş Avansları  

349. Alınan Diğer Avanslar  

35. Yıllara Yaygın Đnşaat ve Onarım Hakedişleri 

350. Yıllara Yaygın Đnşaat ve Onarım Hakedişleri  

358. Yıllara Yaygın Đnşaat Enflasyon Düzeltme 

36.Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler  

360. Ödenecek Vergi ve Fonlar  

361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 

368. Vadesi Geçmiş, Erte. veya Taksi. Vergi ve Diğ. Yüküm. 

369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 
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37. Borç ve Gider Karşılıkları 

370. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları  

371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 

372. Kıdem Tazminatı Karşılığı 

373. Maliyet Giderleri Karşılığı 

379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler 

381. Gider Tahakkukları 

39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

391. Hesaplanan KDV 

392. Diğer KDV 

393. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 

397.  Sayım ve Tesellüm Fazlaları 

399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 
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4. UZUN VADEL Đ YABANCI KAYNAKLAR 

40. Mali Borçlar 

400. Banka Kredileri 

401.Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar 

402.Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 

405. Çıkarılmış Tahviller 

407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 

408. Menkul Kıymetler Đhraç Farkı (-) 

409. Diğer Mali Borçlar 

42. Ticari Borçlar 

420. Satıcılar 

421. Borç Senetleri  

422. Borç Senetleri Reeskontu (-) 

426. Alınan Depozito ve Teminatlar  

429. Diğer Ticari Borçlar   

43. Diğer Borçlar 

431. Ortaklara Borçlar   

432. Đştiraklere Borçlar   

433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar  

436. Diğer Çeşitli Borçlar  
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437. Diğer Borçlar Senetleri Reeskontu. (-) 

438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar 

44. Alınan Avanslar 

440. Alınan Sipariş Avansları  

449. Alınan Diğer Avanslar  

47. Borç ve Gider Karşılıkları 

472. Kıdem Tazminatı Karşılığı 

479.  Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

481. Gider Tahakkukları 

49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

492. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek Katma Değer Vergisi 

493. Tesise Katılma Payları 

499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

5. ÖZ KAYNAKLARI 

50. Ödenmiş Sermaye 

500. Sermaye 

501. Ödenmemiş Sermaye (-) 

502.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 
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503.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 

52. Sermaye Yedekleri 

520. Hisse Senedi Đhraç Primleri  

521. Hisse Senedi Đptal Karları 

522. MDV Yeniden Değerleme Artışları  

523. Đştirakler Yeniden Değerleme Artışları 

524. Maliyet Artışları Fonu  

529. Diğer Sermaye Yedekleri 

54. Kar Yedekleri 

540. Yasal Yedekler  

541. Statü Yedekleri  

542. Olağanüstü Yedekler  

548. Diğer Kar Yedekleri  

549. Özel Fonlar 

57. Geçmiş Yıllar Karları 

570. Geçmiş Yıllar Karları 

58. Geçmiş Yıllar Zararları 

580. Geçmiş Yıllar Zararları (-)                         

59. Dönem Net Karı (Zararı) 

590. Dönem Net Karı  
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591. Dönem Net Zararı (-) 

6. GELĐR TABLOSU HESAPLARI 

60.  Brüt Satışlar 

600. Yurtiçi Satışlar 

601. Yurtdışı Satışlar 

602. Diğer Gelirler 

61. Satış Đndirimleri(-) 

610. Satıştan Đadeler (-) 

611. Satış Đskontoları (-) 

612. Diğer Đndirimler (-)  

62. Satışların Maliyeti(-) 

620. Satılan Mamuller Maliyeti (-)  

621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)  

622. Satılan Hizmet Maliyeti (-)  

623. Diğer Satışların Maliyeti (-)  

627. Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri 

628. Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Đptali 

63. Faaliyet Giderleri (-) 

630. Araştırma ve Geliştirme Gider (-) 

631.Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Gider (-) 
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632. Genel Yönetim Giderleri(-)  

64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 

640. Đştiraklerden Temettü Gelirleri  

641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

642. Faiz Gelirleri 

643. Komisyon Gelirleri 

644. Konusu Kalmayan Karşılıklar 

645. Menkul Kıymet Satış Karları 

646. Kambiyo Karları 

647. Reeskont Faiz Gelirleri 

648. Enflasyon Düzeltmesi Karları 

649. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(-) 

653. Komisyon Giderleri (-) 

654. Karşılık Giderleri (-) 

655. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 

656. Kambiyo Zararları (-) 

657. Reeskont Faiz Giderleri (-) 

658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 

659. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 
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66. Finansman Giderleri(-) 

660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

67. Olağandışı Gelir ve Karlar  

671. Önceki Dönem Gelir ve Karları 

679. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 

68. Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 

680. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 

681. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 

689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 

69.Dönem Net Kar Veya Zararı 

690. Dönem Karı veya Zararı 

691. Dönem Karı Vergi ve Diğer  Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 

692. Dönem Net Karı veya Zararı 

697. Yıllara Yaygın Đnşaat Enflasyon Düzeltme 

698. Enflasyon Düzeltme 

7. MAL ĐYET HESAPLARI  ( 7/A SEÇENEĞĐ) 

70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları 

700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları 

701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı 
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71. Direkt Đlk Madde ve Malzeme Giderleri 

710. Direkt Đlk Madde ve Malzeme Giderleri 

711. Direkt Đlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 

712. Direkt Đlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı 

713. Direkt Đlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı 

72. Direkt Đşçilik Giderleri 

720. Direkt Đşçilik Giderleri 

721. Direkt Đşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı 

722. Direkt Đşçilik Ücret Farkları 

723. Direkt Đşçilik Süre (Zaman) Farkları 

73. Genel Üretim Giderleri 

730. Genel Üretim Giderleri 

731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 

732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları 

733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 

734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 

74. Hizmet Üretim Maliyeti 

740. Hizmet Üretim Maliyeti 

741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 

742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları 
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75. Araştırma ve Geliştirme Giderleri  

750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

751. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı 

752. Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 

76. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri  

760. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri 

761. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 

762. Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı 

77. Genel Yönetim Giderleri  

770. Genel Yönetim Giderleri 

771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 

772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı 

78. Finansman Giderleri  

780. Finansman Giderleri 

781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 

782. Finansman Giderleri Fark Hesabı 

MAL ĐYET HESAPLARI  ( 7/B SEÇENEĞĐ) 

79. Gider Çeşitleri 

790. Đlk Madde ve Malzeme Giderleri 

791. Đşçi Ücret ve Giderleri  
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792. Memur Ücret ve Giderleri  

793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

794. Çeşitli Giderler 

795. Vergi, Resim ve Harçlar 

796. Amortismanlar ve Tükenme Payları 

797. Finansman Giderleri  

798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı 

799. Üretim Maliyet Hesabı 

8. SERBEST  

Đşletmeler bu grubu yönetim muhasebesi amaçları için serbestçe kullanabilirler. 

Ancak bu grupta açılacak hesaplar dönem sonlarında kapatılır. 8. grubun kullanılması 

durumunda, maliyet hesaplarında eş zamanlı kayıt yöntemine aykırı davranılmamalıdır. 

9.  NAZIM HESAPLAR 

 



 224 

KAYNAKÇA 

 

Kitaplar: 

Aslan, Ümmühan. Banka Birleşmeleri Birleşme Đşleminin Muhasebeleştirilmesi ve 

 Bir Uygulama,  Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları, 

 Eskişehir, 2004. 

Akdoğan, Nalân, Tenker, Nejat. Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri , Gazi 

 Kitapevi, Ankara 2007. 

Akdoğan, Nalân. Sevilengül, Orhan. Türkiye Muhasebe Standartları Đle Uyumlu Tek 

 Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 12. baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007. 

Akdemir, Ali. Temel Đşletmecilik Bilgisi , Türkmen Kitabevi, Đstanbul, 2003. 

Atay, M.Serdar. Banka Muhasebesi, Süleyman Demirel Üniversitesi-ĐĐBF 

 Yayınları, Isparta, 2003. 

Aypek, Nevzat. Ban, Ünsal. Finansal Bankacılık Borsa ve Dış Ticaret Terimleri  

 Sözlüğü, Gazi Kitabevi, Ankara, 2002. 

Akgüç, Öztin. 100 Soruda Türkiye’de Bankacılık, 3. Baskı, Gerçek Yayınevi, 

             Đstanbul 1992 

Altuğ, Osman. Ünkaya, Gülümser. Ersoy, Ayten. Banka Đşlemleri ve Muhasebesi, 

 Evrim yayınevi, Đstanbul 1995. 

Battal, Ahmet. Hukukun Temel Kavramları, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003 

Berk, Niyazi. Bankacılıkta Pazara Yönelik Kredi Yönetimi, 3.Baskı, Beta Basım 

 Yayım Dağıtım A.Ş, Đstanbul, 2001 

Çaldağ, Yurdakul, Şirketler Muhasebesi, 3.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003, 
 



 225 

Durmuş, Ahmet Hayri. Arat, Mehmet Emin. Mali Tablolar Tahlili , Đstanbul,2000. 

Ercan, Metin Kamil. Ban, Ünsal. Finansal Yönetim, Gazi kitapevi, Ankara, 2005. 

Gökçen, Gürbüz. Başak Ataman Akgül. Cemal Çakıcı. “Türkiye Muhasebe     

Standartları Uygulamaları”, 1. Basım, Đstanbul: Beta Basım A.Ş., 2006. 

Kavcıoğlu, Şahap. Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözü m Yolları 

ve Takibi, Türkmen Kitabevi, Đstanbul, 2003. 

Karakaya, Mevlüt. Muhasebe Teknikleri, Tutibay Yayınları, Ankara, 1998. 

Kolu, Avni Zara. Para ve Kredi Bilgisi, 9. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 

Enstitüsü,  Türkiye Đş bankası Vakfı, Hukuk Fakültesi, Ankara, 1989. 

Takan, Mehmet. Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, 1. Basım, Nobel  Yayın 

Dağıtım, Ankara, 2001. 

Tosun, Kemal. Đşletme Yönetimi, 1.cilt, 6.Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1992. 

Türkiye Makine Mühendisleri Odası Đstanbul Şubesi, KOBĐ Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayicinin El Kitabı , Đstanbul: MMO Yayınları, 1999. 

Mucuk,  Đsmet.  Modern Đşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 19. Basım, Đstanbul,2003.  

Sabuncuoğlu, Zeyyat. Tokol, Tuncer. Đşletme I-II,  Uludağ Üniversitesi Đktisadi Đdari 

Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri, Bursa 1997. 

Sevilengül, Orhan. Banka muhasebesi,  Gazi kitabevi, Ankara 2001. 

Sevilengül, Orhan. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Đle Uyumlu Genel Muhasebe, Gazi 

Kitabevi, Ankara, 2000. 

Şakar, Birgül. Banka Kredileri ve Yönetimi,  Đstanbul, Türkiye Bankalar Birliği 

Kütüphanesi,2006. 



 226 

Şakar, Hakan.  Bankalarda Kredilendirme Teknikleri , 2. Basım, Đstanbul: Akdeniz 

Yayıncılık A.Ş. 2002. 

 

 Süreli Yayınlar: 

Aktaş, Ramazan. Sorunlu Kredilere Erken Uyarı Modelleri , Türkiye Bankalar Birliği 

 Yayınları, Eğitim ve Tanıtım Grubu seminer Notları, Đstanbul 2000. 

Aktaş, Mustafa. Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Finansal Analiz 

 Uygulamaları, Kredilendirme Sürecinde Yapılan Bankacılık Hataları 

 Sorunlu Kredilere Kar şı Alınacak Önlemler, Eğitim ve Tanıtım Grubu 

 Seminer Notları, Bursa 25–27 Ocak 2001. 

Aygün, Sinan. BASEL II “KOB Đ’lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi” Ankara 

 Ticaret Odası, Ankara: Yorum Basın Yayın Sanayii Ltd. Şti. Basıldığı Tarih:

 15.01.2007 

Aslan, Sinan. Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmeler (KOBĐ) Đçin Uluslar arası 

 Finansal Raporla Standartları (UFRS) Đle Global Uyum Süreci, Marmara 

 Üniversitesi Đ.Đ.B.F Dergisi, Yıl:2007, Cilt:XXIII Sayı: 2. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Araştırma Raporları ; 2005/4 

Bozer, Ali. Göle,  Celal. Bankacılar Đçin Ticaret Hukuku Bilgisi,   17. Baskı, Banka    

    ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, T. Đş Bankası Vakfı,  Ankara, 2004. 

Bodur, Volkan Çağlayan. Kredi Risk Yönetimi , Đstanbul, TBB Eğitim ve Tanıtım 

 Grubu  Seminer Notları, 1998. 

Bodur, Gülşirin. Problemli Kredilerin Yapılandırılması,  Türkiye Bankalar Birliği 

 Eğitim ve Tanıtım Seminer Notları, Đstanbul 28- 29 Mayıs 2009. 

Çelik, Orhan. Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmeler Đçin Uluslar arası Finansal 

 Raporlama Standardı: Ne Zaman ve Nasıl? ,  Muhasebe ve Denetime Bakış, 



 227 

 Sayı:30, Ankara: TÜRMOB Basın Yayın Dağıtım Đşlt, Onur Matbaacılık, Ocak 

 2010,  

Đng bank A.Ş, Kurumsal ve Ticari Kredi Teklif/Tahsis , Đşlem Adımları, Revizyon  

 Tarihi:07.07.2008. 

Đng bank A.Ş, Kurumsal / Ticari / Đşletme Bankacılığı KredilerininYakın Đzlemeye 

 ve Kanuni Takibe Đntikali Uygulama Esasları, Revizyon no:06,  Revizyon 

 tarihi 01.01.2009  

Đng bank A.Ş, Kredileri Yeniden Yapılandırma Đşlem Adımları , Revizyon Tarihi: 

 02.02.2010  

Küçükkaplan, Đlhan. Kooperatif Bankacılığı ve Dünya Genelindeki Uygulamaları, 

 Süleyman Demirel Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. C.8,S.3, 2003, s.28. 

Oyak Bank A.Ş, Eğitim Bölümü, Banka Muhasebesi, Oyak Bank Eğitim Yayınları 3, 

 Şubat 2006. 

Oyak Bank A.Ş. Eğitim Notları, Temel Kredi Bilgileri , Đstanbul, 03/2005. 

Özgül, Suat. Sorunlu Kredilerde Takip Süreçleri Ve Yeniden Yapılandırma, Eğitim 

 ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, Türkiye Bankalar Birliği, Đstanbul 16–17 

 Nisan 2009. 

Seval, Belkıs, Sorunlu Krediler , Türkiye Bankalar Birliği, Eğitim ve Tanıtım Grubu 

Seminer Notları, Đstanbul 10–11 Mart 2000. 

Türkiye Bankalar Birliği Basel II Yönlendirme Komitesi, Risk Yönetimi ve Basel 

II’nin KOB Đ’lere Etkileri , 3. Basım, Yayın No:238, Eylül 2005. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 19.10.2005 Tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık 

Kanunu Resmi Gazete 01 Kasım 2005 Salı - Sayı: 25983 

Yüksel, Ayhan. Basel-II’nin  KOBĐ Kredilerine Muhtemel Etkileri, Bankacılık 

 Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Araştırma Raporları, Ağustos, 2005/4 



 228 

Yıldırım, Mesut. Banka Muhasebesi,  Türkiye Bankalar Birliği, Yayın no:258, 

 Đstanbul, Temmuz 2008. 

Yercan, Murat. Kırsal Kesimin Finansmanında Tasarruf Ve Kredi Kooperatifçili ği; 

Nedir, Nasıl Çalışır,  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 

Bölümü, Đzmir, 2009. 

 

Yayınlanmış Tezler: 

Ataçoğlu, Hüsamettin. Kredi Riski Takibi , Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı 

 Sistemleri, Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đstanbul 2006. 

Alper Yılmaz, Türkiye’de Finansal Piyasalarda Liberalizasyon Sürecinde    

 Bankacılık Sektörünün Gelişimi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

 Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 2005. 

Kargacı, Metin. Basel II Çerçevesinde KOBĐ’lerin Kredi Riskinin Ölçülmesi ve 

 Derecelendirilme Sorunsalı, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler 

 Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2009. 

Kırmızıtaş, Başak. Basel II Sürecinde KOBĐ’lerin Kredi Risklerinin Ölçülmesi , 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı, 

Muhasebe - Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2007. 

Vatan, Hasan Emre. Basel Yaklaşımları Sonrası Risk Yönetimi ve Banka 

 Risklerinin  Hesaplanması, Đstanbul: Đstanbul Teknik Üniversitesi Fen 

 Bilimleri Enstitüsü,  Yüksek Lisans Tezi, 2008. 

Yıldırım, Ezgi. Bankalarda Ticari Kredilendirme Süreci; Kar şılaşılan Sorunlar ve 

 Çözüm Yolları Đle Đlgili Bir Ampirik Çalı şma, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

 Bilimler Enstitüsü, Konya 2007. 

 



 229 

Kongre Notları: 

Coşkun,  Aslan. Basel ll Đlkerlerinin KOB Đ’ler Üzerindeki Etkileri ve Muhasebe   

  Denetimi Uygulamaları, Đstanbul: Türkiye I. Muhasebe Uzmanlığı Kongresi,  

  26 Mart 2010. 

Pürentepe, Kağan. BASEL II’nin KOB Đ’lere Etkisi , Đstanbul: Marmara Üniversitesi,   

   I.Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, , 26 Mart 2010.  

 

Yabancı Kaynaklar: 

Basel Committee on Banking Supervision, “International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standarts: A Revised Framework 

Comprehensive Version”, Aktaran: Metin Kargac; Basel II Çerçevesinde 

KOBĐ’lerin Kredi Riskinin Ölçülmesi ve  Derecelendirilme Sorunsalı, 

Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 

2009. 

Capell,/Swinne, A., Internationales Kreditmanagement, Frankfurt am Main, 1981 

 s.11, Aktaran; Niyazi Berk (çev.) Bankacılıkta Pazara Yönelik Kredi Yönetimi, 

 3. Baskı, Beta Yayım Dağıtım A.Ş. , Đstanbul, 2001. 

Edwards, Burt. Credit Management Handbook, Fifth Edition, England: Gower 

 Publishing Limited, 2004. 

Economy watch, Types of Banks, www.economywatch.com. (Erişim 

Tarihi:06.04.2010) 

EU Commission Recommendation, IP/03/652, Brussels, 8 May 2003. 

Galindo, Arturo. Micco, Alejandro. Bank Credit to Small and Medium-Sized 

 Enterprises: The Role of Creditor Protection, Inter-American Development 

 Bank, Banco Interamericano de Desarrollo Latin American Research Network 

 Red de Centros de Investigación Working Paper #527, New York Avenue, 2005 



 230 

John B. Caoutte Edward I. Altman and Paul Narayanan, Managing Credit Risk, The 

 Next Financial Challange, 1998 Canada, John Willey & Sons Inc, s.86.  

Aktaran; Birgül Şakar, a.g.e., s.41 

Samu N.Basu,Harold L. Rulfes Jr., Stratgic Credit Management, Canada, John Willey 

 & Sons, Inc. 1995,s.52. Aktaran; Birgül Şakar, Banka Kredileri ve Yönetimi,   

 Đstanbul, Türkiye Bankalar Birliği Kütüphanesi, 2006. 

 

Đnternet Kaynakları: 

www.ekodialog.com. (Erişim Tarihi: 07.07.2010) 

www.kosgeb.gov.tr (05.05.2010) 

www.kobifinans.com.tr (14.03.2010) 

www.die.gov.tr. (01.02.2009) 

Pedük, Türkben. Holding Bankacılığı, www.mmd.org.tr.(Erişim tarihi: 17.03.2010) 

Özlem Yonar, KOBĐ’lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri , www.usak.org.tr. (Erişim 

Tarihi:13.05.2010) 

http://rega.basbakanlık.gov.tr (16.05.2010) 

www.turkiyemillikoop.org.tr (Erişim Tarihi:5 Nisan 2010) 

 
 

.  

. 

 


