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ÖZ 

TİCARİ BANKALARIN VERİMLİLİKLERİNDE BATIK KREDİLERİN 

ROLÜ 

NICHOLAS ODIMA ODONGO 

Bu araştırmanın amacı, gelir getirmeyen kredilerin, ticari bankaların kârlılığı üzerindeki 

etkilerini değerlendirmektir. Yazar, Kenya Merkez Bankası (CBK) yayınından elde edilen 

ikincil verilere dayanan bir keşif araştırma metodolojisi kullanmaktadır. Rapor, dış ve iş 

ortami  Kenya'daki ticari bankalarda kredinin perfomansinin  hiç bir  katkıda 

bulunmadigini  ortaya koymaktadır. 
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ABSTRACT 

EFFECTS OF NON-PERFORMING LOANS ON PROFITABILITY OF 

COMMERCIAL BANKS IN KENYA: A CASE STUDY OF NATIONAL 

BANK 

NICHOLAS ODIMA ODONGO 

This paper assesses the non-performing loan experience in commercial banks in 

Kenya. The objective of   this research is to investigate on the effect of non-

performing loans on profitability   of commercial   banks.  The author uses an 

exploratory survey methodology that relies on secondary data from the Central Bank 

of Kenya (CBK) publication. The paper eludes that external and business environment 

contribute to non-performance of loan in commercial banks in Kenya  
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GİRİŞ 

Borç verme, Kenya’da ve dünyanın başka yerlerinde bulunan ticari bankaların temel 

faaliyetlerinden birisidir. Bu, ticari banka varlıklarını teşkil eden kredilerin hacmi ve 

ekonominin özel ve kamu sektörlerinde yer alan borç alanlara verilen kredi tutarındaki 

kayda değer yıllık artışlarda açıkça görülmektedir. Bu nedenle, kredilerin, faiz geliri 

kazançları üzerinden ticari bankaların mali durum sağlığına sunduğu önemli katkılar 

göz önünde bulundurulduğunda, kredi portföyü büyük bir varlık sınıfıdır ve ticari 

bankalar için en büyük gelir kaynağıdır. Ticari bankaların özellikle istikrarlı bir 

ekonomik ortamın mevcut olduğu süreçlerde, borç verme faaliyetine büyük önem 

vermesinin nedeni, ticari bankaların gelirinin büyük bir bölümünün ticari bankaların 

mali performansına önemli bir katkı sağlayan kredi getirileridir. Kenya’da, bankacılık 

endüstrisi ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle 

büyük banka kredileri, ticari bankaların bu önemli rolü ifasını etkilemektedir. 

Yıllık Afrika Raporuna göre, Kenya’da finans kuruluşlarının çoğu kredilerini geri 

ödeyemedikleri için batmıştır (Murugu (2015). Batık kredilere dair bu gösterge endişe 

vericidir vekredi modellerinin ve kredi analisti tarafından kullanılan bilgilerin 

niteliğinin sorgulanmasına yol açmaktadır. Bu çalışma, Kenya’da ticari bankalarda 

sorunlu kredilerin seviyesine katkıda bulunan etmenler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Sorunlu kredilerin yönetimi, finans kuruluşlarının karşı karşıya kaldığı büyük bir 

sorun olmuştur. 1990’larda ve önceki yıllarda, sorunlu krediler (NPL’ler) artma 

eğilimindeydi. Bu, birçok bankanın ve diğer finans kuruluşlarının batmasına sebep 

olmuştur ve başka pek çok kuruluş da resmi yönetim altına alınmıştır. Ancak, 

batmaktan kurtulanlar, borç alanlara kullandırılan kredilerin yanlış  yönetilmesi 

nedeniyle sıkıntı yazamıştır. Bu şekilde, müdürler tarafından kullanılan yetersiz kredi 

yönetim tekniklerinin genellikle NPL’leri etkileyen bir etmen olduğunu öğrenmişlerdir 

(Kenya Merkez Bankası, 1997). Buna karşılık, iyileştirilmiş kredi risk yönetimi, 

NPL’lerin önceki eğilimini tersine çevirmiştir. 
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Bankacılık sektörünün kârlılığı, son yıllarda çok ilgi çeken bir konudur ve şimdi banka 

kârlılığının belirlenmesinde kaynak yönetiminin oynadığı rolü incelemiş olan geniş bir 

literatür mevcuttur. Kârlılığı ölçmek için kullanılan göstergeler pek çoktur ve bunlar 

arasında sayılabilecek, bankanın bir finans aracısı olarak birincil işlevi borç 

verenlerden gelen fonların bir havuzda toplanması ve borç alanlara tahsis edilmesi ve 

bu şekilde faiz farkından kâr elde etmektir. Bu durumun, fonları fon fazlası olanlardan 

fon sıkıntısı içinde olanlara yönlendirmek suretiyle sermayenin verimli bir şekilde 

tahsis edilmesini iyileştirdiği varsayılmaktadır. Mali tablolarda yer verilen banka 

kredileri varlık değerini yansıtmakta ve bankalardan kullanıcılara ne kadar mali 

kaynağın etkin bir şekilde aktarıldığını ölçmektedir. 

 

Allen ve Carletti (2010) fiyatın varlığın temellerini yansıttığını ve verimli bir pazarda 

buna güvenilebileceğini belirtmişlerdir. Ancak, fiyat bunu yapamadığı takdirde, 

varlığın temellerini olduğundan eksik veya fazla gösterebilir ve bankaların varlıkların 

değerini belirlemesi zorlaşabilir. Bankacılık kâr amacı güden bir endüstridir ve bütün 

girdi ve çıktıların niceliğinin belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla bankaların elindeki 

varlıkların bedeli, gelecekte nakit akışı sağlama kabiliyetlerini ölçmek için 

kullanılabilir.  

 

Geleneksel olarak, zayıf varlık kalitesinin ölçülerinden birisi sorunlu kredilerin veya 

değer kaybetmiş kredilerin brüt kredilere oranı olarak ifade edilmektedir. Bankalar 

nitelikli borç alanlara borç verdikleri kredilerin miktarına karar verebiliyorken, geri 

ödemesi alınabilen kredilerin oranları yönetimin kontrolü dâhilinde değildir. Üstelik 

geri ödemesi alınabilen krediler müşterinin anaparayı ve faizi geri ödeyebilmesine 

bağlıdır. 

 

Aktif Kârlılığı(ROA), Öz Sermaye Getiri Oranı (ROE) ve Net Faiz Marjı (NIM). 

Ancak, kârlılığın iyi bir ölçüsü olarak, bir göstergenin diğerlerine üstünlüğü 

konusunda bilim insanları arasında görüş farklılıkları mevcuttur. ROA, bir şirketin 
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toplam varlıklarına göre ne kadar karlı olduğunun bir göstergesidir. ROE, bir şirketin 

toplam özkaynak miktarına kıyasla ne kadar kar kazandığını ortaya koymaktadır. 

NIM, bir firmanın aynı yatırım harcamalarına kıyasla fonlarına yatırım yapmada ne 

kadar başarılı olduğunu ölçen bir orandır. Örneğin, Goudreau ve Whitehead (1989) ve 

Uchendu (1995) her üç ROA, ROE ve NIM göstergesinin iyi birer ölçü olduğuna 

inanmaktaydılar. Hancock (1989), çalışmasında kârlılığı ölçmek için yalnızca ROE’yi 

kullanmıştır. Odufulu (1994), kârlılığın ölçülmesindeyalnızca brüt kâr marjını 

kullanmıştır. Ogunleye (1995) kâr seviyesinin tek başına iyi bir kârlılık ölçüsü tekil 

ettiğine inanmaktaydı ve bu nedenle ROA ve ROE’yi kullanmıştır. 

Uchendu (1995),her üç ROA, ROE ve NIM göstergesinin iyi birer ölçü olduğuna 

inanmaktaydı. Ahmed (2003), üç gösterge tanımlamıştır: literatürde kârlılığı ölçmek 

için yaygın olarak kullanılan Net Faiz Marjı (NIM), Aktif Kârlılığı (ROA) ve Öz 

Sermaye Getiri Oranı (ROE). Kârlılık, belli bir dönem içinde elde edilen kazancın aynı 

süre içerisinde yalnızca gelir elde etmek amacıyla yapılan harcamaları geçtiği bir 

duruma işaret etmektedir (Sanni, 2006). Burada temel gereksinimler, gelir ve 

giderlerin Eşleştirme Konsepti yardımıyla aynı dönemde görülmesidir ve gelir, 

giderlerin doğrudan sonucu olmalıdır. Süre bir hafta, üç ay, bir yıl vb. olabilir (Sabo, 

2007). Gelirin nakit olarak mı alındığı, ya da harcamaların nakit yapılmış olmasının 

zorunlu olup olmadığı konumuzun dışındadır. Kâr amacı güden bir kuruluş için kâr, 

işletmenin ruhudur. 

Bir şirket kâr etme beklentisi içinde olduğu için faaliyetlerine devam eder. Bu 

beklentinin elde edilemeyeceği teyit edildiği zaman, en akılcı karar dükkânı kapatmak 

veya işlerden çekilmek olacaktır. Akinola’ya (2008) göre kârlılık ölçülerinden bazıları 

Vergi Öncesi Kâr (PBT), Vergi Sonrası Kâr (PAT), ROE, Öz Sermaye Getiri 

Oranı(ROC) ve ROA’dır. Sanni (2009) HisseBaşına Kazancı (EPS) kullanmıştır. Bu 

çalışmada, Aktif Kârlılığının (ROA) iyi ve yaygın olarak kullanılan bir kârlılık ölçüsü 

olduğuna kanaat getirilmiş ve kullanılmıştır. Aktif Kârlılığı şu şekilde 
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ölçülmüştür:Aktif Kârlılığı(ROA) = Net Kazançlar/Aktif Toplamı. 

Ekonomik çöküş süreçleri sırasında, müşterilerin anaparayı ve faizi geri ödeme 

kabiliyeti zayıflamakta ve bir varlığın fiyatlandırma mekanizması iyi işlememektedir. 

Böyle bir durumda, varlık bedeli varlık kalitesini doğru bir şekilde yansıtamamaktadır. 

Bu nedenle, bankacılık sektörünün varlık kalitesinin rolünün değerlendirilmesi 

akademik araştırmaların ilgi çeken konularından birisi olmuştur. Ayrıca, bankacılık 

işlemleriyle ilgili yönetmelikler özellikle 2007-2009global finansal krizin 

ilerlemesinden sonra politika belirleyenler arasında bir tartışma noktası olmuştur. Bu, 

Basel anlaşmasının, krizin açığa çıkardığı finansal yönetmelikteki yetersizliklere yanıt 

verebilmek için üçüncü kurulumu Basel III biçiminde güncellenmesine yol açmıştır. 

Bunun hedefi, sektörün, piyasadaki ani şokları içine çekme kabiliyetini iyileştirmek 

için daha esnek bir bankacılık sektörünü ilerletmeye çalışma amacıyla global sermaye 

ve likidite kurallarını güçlendirmektir. Ayrıca risk yönetiminin iyileştirilmesini ve 

bankaların şeffaflık ve ifşalarının güçlendirilmesini de öngörmektedir (BIS, 2011). 

Çalışmanın arka planı 

Kenya’nın bankacılık sektörü, müşterilerine bankacılık ve finans hizmetleri sunan 43 

tescilli ve lisanslı ticari bankayı kapsamaktadır (Kenya Merkez Bankası, 2013). Aralık 

2017 itibarıyla ticari bankaların 2.7 trilyon USD değerinde varlığı mevcuttu (Kenya 

Merkez Bankası, 2017). Kenya’da bulunan ticari bankalar, çeşitli işletme ve 

yatırımcılara kredi vererek yatırıma yönelik mali kaynakların harekete geçirilmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Diğer işletmeler gibi, bankacılığın başarısı da sahip olduğu 

varlıkların kalitesine ve getirdiği kâra göre değerlendirilmektedir. Borç verme, 

bankacılık endüstrisinin bel kemiğidir ve işletme gelirinin en büyük payını ürettiği için 

krediler en önemli varlıklardır. Ancak krediler, aynı zamanda bankalar için büyük risk 

teşkil etmektedir. Mantıklı risk değerlendirme ve batık ve şüpheli alacaklar için yeterli 

karşılık sağlama, bankaların riskini hafifletebilir. Ancak, gelir getirmeyen kredilerin 

(NPL’ler) seviyesi çok yüksek olduğu zaman, karşılıklar yeterli bir koruma 
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sağlamamaktadır. 

Kenya geçmişte bankacılık problemleri yaşamıştır, 1986/1989, 1993/1994 ve 1998 

krizlerinin ardından büyük bankaların battığı rapor edilmiştir (1998 itibarıyla 37 batık 

banka) (Kithinji ve Waweru, 2007; Ngugi, 2006). Gelir getirmeyen krediler, Kenya’da 

bankaların batmasının nedenlerinden birisi olarak görülmüştür ve hükümet ve 

bankacılık sektörü, gelir getirmeyen kredileri azaltmak için birtakım tedbirler almıştır. 

Alınan tedbirlerden birisi, kredi referans bürolarının açılmasıdır (Kenya Merkez 

Bankası, 2017), gelir getirmeyen kredilerin brüt kredilere oranının Aralık 2015’te 

yüzde 4.7 iken Aralık 2016’da yüzde 5.2’ye yükseldiği ve sektör için vergi öncesi 

kârın Aralık 2015’te 107.9 milyar Ksh iken yüzde 16.6 artarak Aralık 2016’da 125.8 

milyar Ksh olduğu rapor edilmiştir. Geçmiş bazı çalışmalardan birkaçı, gelir 

getirmeyen kredilerin kârlılık üzerindeki etkilerini teyit ederken, bazı çalışmalar gelir 

getirmeyen kredilerin kârlılık üzerinde etkileri olduğunu teyit edememiştir.  

Kithinji ve Waweru’ya göre (2007), bankacılık problemlerinin geçmişi, 1986 ila 1989, 

1993/1994 ve 1998 krizlerinin ardından büyük bankaların battığı (1998 itibarıyla 37 

batık banka) 1986’ya kadar uzanmaktadır; Kithinji ve Waweru bu krizleri faiz oranı 

artışından kaynaklanan gelir getirmeyen kredilere (NPL’ler) atfetmiştir. McNulty 

vd.’ye göre (2001), NPL’lerin kontrol edilmesi, hem bir bireysel banka performansı, 

hem de ekonominin finansal çevresi için çok önemlidir. İşin niteliğinden dolayı, ticari 

bankalar alıcılardan gelen temerrüt risklerine maruz kalmaktadırlar. Mantıklı kredi risk 

değerlendirmesi ve batık ve şüpheli alacaklar için yeterli karşılık sağlama, bankaların 

riskini hafifletebilir.  

Ancak, gelir getirmeyen kredilerin seviyesi çok yüksek olduğu zaman, karşılıklar 

yeterli bir koruma sağlamamaktadır (Waweru ve Kalani, 2009). Bankacılık krizlerinin 

ortaya çıkması genellikle, ödeme aczine düşen bankaların ve finans kuruluşlarının 
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toplam varlıklarının büyük ölçekli bir payına açıklama getirebilecek gelir getirmeyen 

varlıkların büyük bir birikimi ile ilişkilendirilmiştir.  

Bankacılık sektörü; yaklaşık yüzde 5.8 artış göstererek 2015’te 3.5 trilyon KSh iken 

2016’da 3.7 trilyon KSh’ye ulaşan toplam varlık tabanıyla, hem yurtiçi hem de 

bölgesel operasyonlarında sürekli esneklik göstermiştir. Sektörün öz sermaye tabanı 

2015’te 541 milyar KSh iken 2016’da yüzde 10.5 artış göstererek KSh 598 milyar 

KSh’ye ulaşmıştır. Bu performans, 2016 yılında Kenya’nın GSYİH’si yüzde 5.8 artış 

kaydetmek üzere, yurtiçi ve uluslararası çevrede önemli makroekonomik sorunlar 

karşısında kaydedilmiştir. Yurtiçinde, konut, Bilgi İletişim ve Teknolojisi (ICT) ve 

turizm sektörlerinde faaliyetin güçlendiği kaydedilmiştir.  

İnşaat sektörü, büyük ölçüde sürekli kamu sektörü yatırımlarının desteğiyle büyüme 

kaydetmiştir. Kenya bankacılık sektörü 2016 yılında sağlam bir performans 

sergilemiştir. Brüt krediler Aralık 2015’te 2.17 trilyon KSh iken Aralık 2016’da 2.29 

trilyon KSh’ye yükselmiştir. 2016’da kredi talebinde en yüksek büyümeyi alan bazı 

ekonomik sektörler Bireysel/Konut, Ticaret, Gayrimenkul ve Üretimdi.  

Kenya Ulusal Bankasının Profili 

Ulusal Banka olarak da bilinen Kenya Ulusal Bankası, Doğu Afrika Topluluğunun en 

büyük ekonomisi olan Kenya’da bulunan bir ticari bankadır. Kenya Ulusal Bankası, 

merkez bankası ve ulusal bankacılık düzenleyicisi tarafından lisanslandırılmıştır. 

Ulusal Banka 19 Haziran 1968 tarihinde kurulmuş ve resmi olarak 14 Kasım 1968 

tarihinde açılmıştır. O süreçte, tamamı Hükümete aitti. Kuruluş amacı, Kenyalılara 

kredi erişiminde yardımcı olmak ve bağımsızlıktan sonra ekonomilerini kontrol 

etmekti. Banka, Nairobi Menkul Kıymetler Borsasında yer almaktadır. 

1994’te, Hükümet kamu üyelerinin hissedarlığını %32’ye (40 Milyon Hisse) 

indirmiştir. Yine, Mayıs 1996’da, hissedarlığını 40 Milyon Hisse kadar indirmiştir. 

2016’daki cari hissedarlığı şu düzeydedir: Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu (NSSF) 

%48.06, Genel Kamu – %29.44 ve Kenya Hükümeti %22.5. 2003’te, banka, her biri 5 

Khs değerinde 1,200,000,000 adet geçmişe yönelik olmayan rüçhan hisse senedinin 
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oluşturulması üzerinden hisse sermayesini 9 milyar Ksh’ye yükseltmiştir. Cari ihraç 

edilmiş ve tamamı ödenmiş hisse sermayesi, Ulusal Sosyal Güvenlik Fonunun (NSSF) 

elindeki %48.06 oranındaki 6.675 milyar Ksh, genel kamunun elindeki %29.44 

oranındaki ve Kenya Hükümetinin elindeki %22.5’tir. 

Problem tanımı 

Mevcut kredi sıkışıklığı, birçok bankanın performansını global ölçekte etkilemiştir. 

Kredi sıkışıklığı gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ekonomilerine yönelik önemli bir 

tehdittir. 2006 yılında açık ara en kârlı sektör olan global bankacılık endüstrisi büyük 

zorluk içerisindedir ve bunun reel ekonomiye getirdiği tehdit, büyüktür. Bankacılık 

endüstrisinde yüksek gelir getirmeyen krediler seviyesi ekonomik istikrarın önünde bir 

engel olmuştur. Kenya Merkez Bankası (CBK) tarafından 2016 yılında yayınlanan en 

son verilere göre, brüt gelir getirmeyen kredilerin brüt kredilere oranı Aralık 2015’te 

yüzde 6.8 iken, Aralık 2016’da yüzde 9.2’ye yükselmiştir. 2016’da gelir getirmeyen 

kredilerde görülen artış, asıl olarak sıkıntı yaşayan iş ortamına atfedilebilirdi.  

Sermaye yeterliliği üzerinde Merkez Bankası İhtiyati Esaslar bankaların öngörülen 

sermaye yeterliliği ihtiyati oranlarına uymasını gerektirmektedir. Çekirdek sermaye ve 

toplam sermayenin toplam risk ağırlıklı varlıklara oranıyla ölçülen minimum 

düzenleyici sermaye yeterliliği oranları sırasıyla yüzde 10.5 ve yüzde 14.5’tir. 

çekirdek sermayenin toplam risk ağırlıklı varlıklara oranları 2015 ve 2016’da yüzde 16 

ortalamasında kalmıştır. ayrıca toplam sermayenin toplam risk ağırlıklı varlıklara oranı 

2015 ve 2016’da yüzde 19 ortalamasında kalmıştır. 

Sürekli kredi temerrütleri, Kenya gibi gelişmekte olan ülkelerde gündem olmuştur. 

İlginç bir şekilde, krizlerin çoğunluğu teminatsız kredilerden kaynaklanıyordu. Bu, 

2009’da bankacılık sektörünün yetersiz sermayeleştirilmesi ile kanıtlanmaktadır. 

Sağlıklı kredi portföyleri bankaların performansı üzerindeki olumlu etkileri açısından 

bankalar için hayati önem arz eden varlıklardır. Ne yazık ki, bu kredilerden bazıları 

çoğunlukla performans göstermez ve nihayet bankanın bu tür kredilerden elde ettiği 
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gelirleri etkileyen batık borçlar sonucunu doğurur. Bu teminatsız krediler, varlık 

portföylerinin kalitesi ve kârlılık üzerindeki etkileri bakımından bankalar için maliyet 

teşkil etmiştir. Bunun nedeni, bankacılık yönetmelikleri uyarınca bankaların gelir 

getirmeyen krediler için karşılık üretmesi ve kredi portföylerini ve gelirlerini düşüren 

batık kredileri gider kaydetmesidir. Bu nedenle bu çalışma, nedenlerini de ortaya 

koyarak gelir getirmeyen kredilerin ticari bankaların kârlılığı üzerindeki etkisini 

incelemeyi amaçlamaktadır.  

Bankacılık sektörünün kârlılığı, son yıllarda çok fazla dikkat çeken bir konudur ve 

banka kârlılığının belirlenmesinde kaynakların yönetiminin oynadığı rolü incelemiş 

olan geniş bir literatür mevcuttur. Kârlılığı ölçmek için kullanılan pek çok gösterge 

mevcuttur.  

Gelir getirmeyen krediler; aktif kârlılıklarını (ROA) düşerek ticari bankaların kârlılığı 

üzerinde ve kârlılık üzerinde doğrudan etki yaratır. Gelir getirmeyen kredi 

varlıklarının fırsat maliyeti vardır; öyle ki faiz getirisi olmayan varlıklar başka bir yere 

yatırılmış ve kazanç sağlıyor olabilir. Müdürler, gelir getirmeyen krediler üzerindeki 

kayıplar için karşılıkları kârların düzleştirilmesini içerebilecek kendi amaçları 

doğrultusunda da kullanabilirler. Ticari bankaların kârlılığını etkileyen, Sermaye 

Yeterliliği, Varlık Kalitesi, Yönetim Verimliliği, Likidite (CAMEL) faktörlerini de 

kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan başka faktörler de mevcuttur. 

Kenya ticari bankaları, ticari bankaların kârlılığı üzerinde etkileri olduğu düşünülen 

gelir getirmeyen kredilerin düşürülmesine ilişkin sürekli sorunlarla karşı karşıya 

kalmıştır. Kredi Referans Bürolarının (CRB) lisanslandırmasını kapsayan gelir 

getirmeyen kredileri düşürmek için alınan tedbirlere rağmen, gelir getirmeyen krediler 

büyümeye devam etmiştir ve ticari banalar yakın bir geçmişte hem gelir getirmeyen 

kredilerde, hem de aynı dönemlerde bankaların kârlarında artış rapor etmiştir. 

CRB’nin yetkisi, kredi temerrüdüne düşenlerin rapor edilmesidir. Zaman zaman, CRB 

kredi temerrütleri hakkında güncel bilgi alamaz zira bu bilgiler için ticari bankalardan 
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gelen Entegre Finansal Bilgi Sistemine (IFMIS) bel bağlamıştır. 

 

Gelir getirmeyen krediler (NPL’ler), Kenya’da ticari bankalarda artan  eğilimini 

sürdürmüştür. CBK (2013), gelir getirmeyen kredilerin brüt kredilere oranının Aralık 

2012’de yüzde 4.7 iken Aralık 2013’te yüzde 5.2’ye yükseldiği ve sektör için vergi 

öncesi kârın Aralık 2012’de 107.9 milyar Ksh iken yüzde 16.6 artarak Aralık 2013’te 

125.8 milyar Ksh olduğu rapor etmiştir. 

 

Berger vd. (1997), ticari bankalarda problem krediler ve maliyet etkinliğini incelemiş, 

çalışma, neticede kârlılığı etkileyen problem kredilerle maliyet etkinliği arasında bir 

bağlantı kurmuştur. Batra (2003), kârlılık üzerindeki etkinin yanı sıra, likidite ve 

rekabetçi işlevini de kaydetmiştir. Michael vd., (2006) kredi portföyünde NPA’nın 

operasyon verimliliğini etkilediğini ve bunun da sonuçta bankaların kârlılık, likidite ve 

ödeme kapasitesi konumunu etkilediğini vurgulamıştır. Kithinji (2011), Kenya’da 

kredi risk yönetimini ve ticari bankaların kârlılığını incelemiş ve kârlar, kredi tutarı ve 

gelir getirmeyen kredilerin seviyesi arasında hiçbir ilişki olmadığını tespit etmiştir. 

Macharia (2012), Kenya’da gelir getirmeyen krediler ve ticari bankaların finansal 

performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu çalışmada, kredi ve gelir getirmeyen 

kredilerin kârlar üzerindeki etkisi dışındaki değişkenleri ortaya koyarak ticari 

bankaların kârlarının büyümesinin kredi ve gelir getirmeyen kredilerin tutarından 

etkilenmediği sonucuna ulaşmıştır. Kithinji (2011) ve Macharia (2012), kontrol 

değişkenleri olarak ticari bankaların kârlılığını etkileyen diğer CAMEL faktörlerini 

dikkate almamış ve gelir getirmeyen kredilerin karşılama oranını gelir getirmeyen 

kredilerin bir ölçüsü olarak kullanmamış ve çalışmalarında gelir getirmeyen kredilerin 

bir ölçüsü olarak yalnızca gelir getirmeyen krediler oranını kullanmışlardır. 

 

Bu çalışmada, regresyon analizinde kontrol değişkenleri olarak ticari bankaların 

kârlılığını etkileyen faktörleri dikkate alarak araştırma boşluğunun doldurulması 

amaçlanmaktadır. 2010 - 2016 yılları arasında geçen süre, Kenya’daki çalışmanın son 
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dönemini vermeye uygun görülmüştür. Bu nedenle çalışma şu soruyu yanıtlamayı 

amaçlamaktadır; gelir getirmeyen kredilerin ticari bankaların kârlılığı üzerinde etkileri 

var mıdır? 

Çalışmanın amaçları 

Genel amaçlar 

Bu araştırmanın temel amacı, gelir getirmeyen kredilerin, ticari bankaların kârlılığı 

üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. 

Özel amaçlar 

Bu çalışmanın özel amaçları şunlardır: 

Kenya’daki ticari bankalarda gelir getirmeyen krediler oranını değerlendirmek, 

Kenya’da gelir getirmeyen kredilere yol açan faktörleri tanımlamak,  

Gelir getirmeyen kredilerin Kenya’daki ticari bankaların kârlılığı üzerindeki 

etkilerini değerlendirmek. 

 Araştırma soruları 

1. Gelir getirmeyen kredilerin Kenya’daki ticari bankaların kârlılığı üzerindeki 

etkileri nelerdir? 

2. Kenya’da gelir getirmeyen kredilerin oranı nedir? 

3. Kenya’da gelir getirmeyen kredilere yol açan faktörler nelerdir? 

Hipotez 

Araştırmacı, Kenya’daki ticari bankaların gelir getirmeyen kredileri ile bankaya özel 

ve makroekonomik belirleyenleri arasındaki ilişkiyi incelemek için test edilebilir bir 

hipotez geliştirmiştir. Böylece, gözden geçirilen ilgili literatürlere dayanarak, 

araştırmacı literatür bölümlerinde gözden geçirilen deneysel kanıtlara dayanarak 

Kenya’daki ticari bankaların gelir getirmeyen kredileriyle bankaya özel ve 
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makroekonomik belirleyenleri arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için aşağıdaki boş 

hipotezi geliştirmiştir. Boş hipotez, fiilen test edilmekte olan önerme veya istatistiksel 

hipotez olduğu için (Brooks, 2008 s. 52), aşağıdaki hipotezledir: 

Ho: Gelir Getirmeyen Kredinin (NPL), Kârlılık (Net Faiz Marjı) üzerinde önemli bir 

etkisi yoktur. 

 H1: Gelir Getirmeyen Kredinin (NPL), Nairobi Menkul Kıymetler Borsası’ndaki 

(NSE) ticari bankanın kârlılığı (Net Faiz Marjı) üzerinde önemli bir etkisi vardır.  

 

 

Çalışmanın önemi  

Bu çalışma, Kenya bankalarının kredi portföylerinin performansını analiz etmek ve 

izlemek için kullanılabilecek genel bir model geliştirme girişiminde bulunmaktadır ve 

çalışmanın sonuçları mevcut literatüre katkıda bulunacak ve gelecekteki araştırmalara 

temel oluşturacaktır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, gelir getirmeyen kredilerin 

Kenya’da bulunan ticari bankaların kârlılığı üzerindeki etkileri hakkındaki mevcut 

teorik önermeleri desteklemek için daha fazla literatür sağlama konusunda da yardımcı 

olacaktır. Çalışma, bilim insanlarına konuyla ilgili referans temeli olarak bir kavrayış 

sağlayacaktır. Finans endüstrisindeki potansiyel Türk yatırımcılara Kenya’da yan 

kuruluşlar kurma ve likidite oluşumu üzerinden daha fazla kâr elde etme konusunda 

yardımcı olacaktır. Çalışmanın bulgusu, gelir getirmeyen kredilerin kârlılık üzerindeki 

etkilerini bilmesi gereken ticari banka müdürlerini ilgilendirmektedir ve onları gelir 

getirmeyen kredilerin ortaya çıkışını kontrol etmek için gerekli tedbirleri almaya 

teşvik edecektir. Kenya Merkez Bankası, bu araştırmanın bulgularını, kamu 

menfaatlerini korurken, Kenya’da bulunan ticari bankalarda gelir getirmeyen 

kredilerin yönetimine yardımcı olan ana esasların oluşturulmasında kullanabilir. 

Çalışma, finans danışmanlarına aktif getiri oranının gelir getirmeyen krediler oranına 

ve gelir getirmeyen krediler karşılık oranına duyarlılığını anlama ve buna dayanarak 

ticari banka ve diğer paydaşlara finansal danışmanlık yapma olanağı sağlayacaktır.  
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     Çalışmanın kapsamı 

Kenya’da gelir getirmeyen krediler alanını kapsamakta, NPL’lere ve bunların ticari 

bankaların kârlılığı üzerindeki etkilerine katkıda bulunan faktörleri ele almaktadır. 

Kavramsal olarak, çalışma bütün batık kredi kategorilerine ve trend, nedenleri ve 

Kenya Ulusal Bankasının finansal performansı üzerindeki etkilerine bakmaktadır. Özel 

olarak, batık kredilerin ticari bankanın kredi faiz geliri, kârlılığı ve likiditesi üzerindeki 

etkisi değerlendirilmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

LİTERATÜR TARAMA 

1.1 Giriş  

Bu bölüm, batık kredilerle ve çalışma çerçevesinde konunun diğer çekirdek unsurları 

ile ilgili literatürün taranmasına odaklanmaktadır. Gelir getiren krediler, batık krediler, 

kredi sınıflandırması ve ön tedarik hazırlığı, batık kredilerin ticari bankaların 

performansı üzerindeki etkisinin ve batık kredilere yol açan olası faktörlerin 

tanımlanması gibi alanlar ele alınmıştır. Dolayısıyla bu bölüm çalışmanın kavramsal 

ve teorik temelini sunmaktadır. 

 

1.2 Teorik İnceleme 

Burada, gelir getirmeyen kredilerin Kenya’da bulunan ticari bankaların kârlılığı 

üzerindeki etkilerini açıklayan ilişkili teorilerin incelemesi sunulmaktadır. Kapsam 

dâhilindeki teorik incelemeler, Asimetrik Bilgi Teorisi, Vekâlet Teorisi ve Modern 

Portföy Teorisidir. 

 

1.2.1 Asimetrik Bilgi Teorisi 

Bu, eksik bilginin söz konusu olduğu durumlarla ilgili bir teoridir. Özellikle, 

taraflardan birisinin diğeri hakkında farklı bilgisi olduğu zaman ortaya çıkmaktadır. 

Asimetrik bilgi, finans piyasalarında borç alma ve borç verme gibi bir problemdir. Bu 

piyasalarda, borç alanın, mali durumuyla ilgili borç verenden çok daha iyi bilgisi 

vardır. Akerlof (1970) bu teoriyi önce kolay “Limon Pazarı”nda sunmuştur. Bu, bilgi 

ekonomisi ile ilgili literatürdeki en önemli çalışmadır. Mirrlees (1996), ekonomik 

karar alma sürecinde katılımcılar arasında bilgiye erişimle ilgili bil asimetrisini 

incelemiştir. 

 

Pagaon ve Jappelli (1993), bilgi paylaşımının kredi başvurusu sahipleri ile ilgili banka 

bilgilerini iyileştirerek ters seçimi azalttığını göstermektedir. Auronen (2003), 
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asimetrik bilgi teorisi bize iyi borç alanları kötü borç alanlardan ayırt etmenin zor 

olabileceğini ve bunun da ters seçim ve manevi zarar problemlerine yol açabileceği 

söylemektedir. Teori, piyasada işlem yapılacak belli bir kalemle ilgili daha fazla 

bilgiye sahip olan tarafın (bu durumda borç alan), diğer tarafla (bu durumda borç 

veren) karşılaştırıldığında işlemle ilgili optimal koşulları müzakere etme konumunda 

olduğunu açıklamaktadır (Auronen, 2003). İşlem yapılacak aynı kalemle ilgili daha az 

bilgiye sahip olan taraf bu nedenle işlemle ilgili doğru ya da yanlış karar verme 

konumundadır. Ters seçim ve manevi zararlar bankalarda, önemli gelir getirmeyen 

kredi birikimlerine yol açmıştır (Bofondi ve Gobbi, 2003). Ticari banka müdürleri, 

gelir getirmeyen kredilerin ticari bankaların kârlılığı üzerindeki etkileri hakkında diğer 

paydaşlardan daha fazla bilgiye sahip olabilirler. Bu durumda, gelir getirmeyen 

kredileri ifşa edemeyebilirler ve/veya gelir getirmeyen kredilerdeki zarar karşılıklarını 

kârı düzeltmek için kullanabilirler. 

 

1.3 Ticari Bankaların Kârlılığını Belirleyen Etmenler 

Ticari bankaların kârlılığını belirleyen etmenler iki kategoriye ayrılmaktadır, bunlar, 

Kârlılığın iç ve dış tetikleyicileri veya faktörleridir. Banka performansı veya 

kârlılığının iç tetikleyicileri bir bankanın yönetim kararlarının etkilediği faktörler 

olarak tanımlanabilir. Bu tür yönetim etkileri bankaların işletme sonuçlarını kesinlikle 

etkileyecektir. İç faktörlerden bazıları; Sermaye Yeterliliği, Likidite Riski, Kredi Riski 

ve Yönetimin Verimliliğidir. Banka kârlılığının dış belirleyici etmenleri banka 

yönetiminin kontrolünün ötesindeki faktörlerdir. Bankanın nüfuzunun dışındaki 

olayları temsil eder. Ancak yönetim dış çevredeki değişiklikleri öngörebilir ve 

öngörülen gelişmelerden yararlanmak için kuruluşu konumlandırmaya çalışabilir. Dış 

belirleyici etmenlerin başlıca iki bileşeni makroekonomik faktörler ve finansal yapı 

faktörleridir (Krakah ve Ameyaw, 2010). Elyor (2009) ve Uzhegova (2010) banka 

kârlılığını başarıyla etkileyen faktörleri incelemek için CAMEL’i kullanmışlardır. 

CAMEL Sermaye yeterliliği, Varlık kalitesi, Yönetim verimliliği, Kazanç Performansı 

ve Likidite kavramlarının (İngilizce) baş harflerinden meydana gelmektedir. Sistem, 
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“banka operasyonlarındaki problemlerin erken tanımlanması” için, ABD Federal 

Depozito Sigorta Kuruluşu (FDIC) tarafından geliştirilmiştir (Uzhegova, 2010). Her 

ne kadar birtakım alternatif banka performans değerlendirme modelleri teklif 

edilmiştir; CAMEL çerçevesi en yaygın kullanılan modeldir ve Basel Bankacılık 

Denetim Komitesi ve IMF tarafından tavsiye edilmektedir (Baral, 2005). Aşağıdakiler, 

ticari bankaların kârlılığını belirleyen kilit etmenlerdir; 

 

1.3.1 Sermaye Yeterliliği 

Sermaye yeterliliği, tutarın bankanın yaşayabileceği her türlü şoku içini çekip yok 

etmek için yeterliliğini ifade etmektedir (Kosmidou, 2008). Bankaların sermaye 

gereksinimi, büyük ölçüde hükümetler tarafından düzenlenmektedir. Bunun nedeni, 

sermaye yeterliliğinin banka batış sayısının ve bir banka battığı zaman banka müşterisi 

kayıplarının azaltılmasında çok önemli bir rol oynamasıdır zira kaldıraçlı şirketlerin 

finans sağlayıcılarının zararına hissedar değerini azami düzeye çıkarmak için aşırı risk 

almaları muhtemeldir (Kamau, 2009). Sermaye yeterliliği, bir banka veya finans 

kuruluşunun, finans düzenleyicisinin talep ettiği şekilde elinde tutmak zorunda olduğu 

sermaye miktarını ifade etmektedir. Bu, risk ağırlıklı varlıkların yüzdesi olarak 

tutulması zorunlu olan öz sermayenin sermaye yeterliliği oranı olarak ifade 

edilmektedir. 

Öz sermayenin toplam varlığa oranı, banka Sermaye Yeterliliği için bir ölçü olara 

kullanılmaktadır. Bu, öz sermaye ile finanse edilen toplam varlık yüzdesini 

ölçmektedir. Bu nedenle sermaye yeterliliği bankanın yaşayabileceği her türlü şoku 

içini çekip yok etmek için yeterliliğini ifade etmektedir. Öz sermaye Varlık oranı ne 

kadar yüksek olursa, harici finansman ihtiyacının da o kadar düşük olması ve bu 

nedenle ticari bankanın kârlılığının o kadar yüksek olması beklenmektedir. Daha 

yüksek öz sermaye varlık oranı olan bankalar göreceli olarak daha güvenli görülür ve 

daha iyi bir destek marjı olma eğilimindedir, ekonomik olarak zor zamanlar sırasında 

bile kârlı olmaya devam eder. Tersine, daha düşük sermaye yeterliliği olan bankalar 

sermayeleştirilmiş bankalara göre daha riskli görülür. Dolayısıyla sermaye 
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yeterliliğinin ticari bankaların kârlılığı üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Sermaye yeterliliği, finansal performansın kilit bir belirleyicisidir. Muthuva’ya (2009) 

göre, sermaye yeterliliği ROA ve ROE ile olumlu yönde ilişkilidir. Yeterli sermayeyi 

elinde tutan bankalar banka müşterileri tarafından güvenli olarak algılanmaktadır 

dolayısıyla büyük mevduatları çeker. Bu, operasyonları desteklemeye yetecek 

kaynaklar, dolayısıyla artan karşılıklar anlamına gelmektedir. Ayrıca ucuz kredilerden 

de yararlanmaktadırlar zira borç verenleri düşük risk algısından dolayı daha düşük 

oranlarla borç vermeye ikna edilebilirler. Bu, açıkça avans oranı ile borç alma oranı 

arasında daha yüksek farka ve dolayısıyla finansal performansın iyileştirilmesine yol 

açmaktadır (Dagon, 2013). 

 

Yeterli sermayesi olan bankaların, borçla çalışsalardı elde edemeyecekleri yüksek 

getirileri olan riskli yatırım avantajları vardır. Bunun nedeni, (Mostafa ve Boregodwa, 

2015). Yeterli sermaye düzenleyiciler ve paydaşlar tarafından bankaların istikrarını 

değerlendirmek için kullanılan parametrelerden birisidir (Olalekan ve Adeyinka, 

2013). Yetersiz sermaye, finansal istikrarsızlığın kilit sebeplerinden birisi olmuştur ve 

bu, sermaye yetersizliği sorununu ele almak üzere Basel komitesinin kurulmasına yol 

açmıştır. Basel komitesinin kurulmasından bu yana yirmi yıldan uzun bir süre 

geçmiştir ve üç set yönetmelik getirilmiştir: Basel I, Basel II ve Basel III. Finansal 

performansın ve bankaların istikrarının kilit belirleyici unsuru olarak her bir set 

sermaye yeterliliğine dayanmaktadır (Basel Bankacılık Denetim Komitesi, 2013). 

 

1.3.2 Varlık Kalitesi 

Varlık kalitesi, ticari bankaların kârlılığını belirleyen CAMEL faktörlerinden birisidir. 

Bankanın elindeki varlıkların kalitesi başta kredi riski olmak üzere belli risklere maruz 

kalmaya, gelir getirmeyen kredilere ilişkin trendlere ve bankalardan borç alanların 

sağlık ve kârlılığına bağlıdır (Baral, 2005). Aburime (2008) bir bankanın kârlılığının 

riskleri öngörüp izleme, risklerden kaçınma, ortaya çıkan risklerin getirdiği olası 

sonuçları düzeltme kabiliyetine bağlı olduğunu iddia etmektedir. Varlık kalitesi bir 
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ticari bankanın kredi riskini yönetme kabiliyetini ölçmektedir.  Varlık kalitesi 

varlıkların bileşimini ve üretkenliğini yansıtmaktadır. Dolayısıyla varlık kalitesinin bir 

bankanın kârlılığı üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Düşük varlık kalitesi bankaların 

kârlılığının yetersizliğinin önemli bir nedeni olarak görülebilir. Varlık kategorisinin 

mantıklı kavranışıyla ve varlıkların olası dağılımında gelecek faktöring performansının 

tahmin edilmesiyle değerlendirilmektedir. Gelecekte ticari bankalar yapılan ön tedarik 

hazırlığı, askıya alınan faiz ve gelir getirmeyen varlıkların/paranın fırsat maliyetleri 

üzerinden, gelir getirmeyen kredilerin artan seviyelerinden olumsuz etkilenmektedir. 

Kredi, gelir elde ettikleri ticari bankaların başlıca varlığıdır. Kredi portföyü kalitesi 

bankaların kârlılığını belirlemektedir. 

 

Kredi portföyü kalitesinin, banka kârlılığıyla doğrudan bir ilintisi mevcuttur. Gelir 

getirmeyen kredi oranları kalitesinin en iyi temsilcileridir ve kârlılığı etkiler. 

Bankacılık sisteminde NPA’ların şişmesinin acil sonucunun bankanın batması olduğu 

gerçeğinden yol çıkarak Gelir Getirmeyen Varlıklar (NPA’lar) meselesi son birkaç on 

yıldır giderek artan bir ilgi görmeye başlamıştır. Gelir getirmeyen varlıklar/krediler 

genel Aktif Kârlılığını (ROA) düşürmektedir zira krediler ticari banka varlıklarının 

parçasıdır. Aktif Kârlılığı, ticari bankaların kârlılığının bir ölçütüdür. Krediler 

portföyü kalitesinin negatif olması, bankaların ödeme aczine düşmesinin ve 

batmasının tahmin unsurudur, batan bankacılık kuruluşlarının, batmadan önce her 

zaman yüksek gelir getirmeyen krediler seviyesi vardır. NPA’lar problemi ticari 

bankaları işlevsel verimliliğiyle eş anlamlıdır ve finansal performansın düşük 

olmasının başlıca sebebi olduğuna inanılmaktadır. Varlık kalitesi, kârlılığın 

iyileşmesine yardımcı olur. Kârlılığı iyileştirmek için, ticari bankaların varlıklarının 

kalitesini yönetmesi önemlidir zira bu, kârlılığı belirleyen etmenlerden birisidir. 

 

Ekonomik çöküşler sırasında, müşterilerin anaparayı ve faizi ödeme kapasitesi 

düşüktür ve bir varlığın fiyatlandırma mekanizması iyi işlemez. Böyle bir durumda, 

varlık fiyatı, varlık kalitesini doğru bir şekilde yansıtamaz. Bu nedenle, varlık 
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kalitesinin bankacılık sektörünün kârlılığındaki rolünün değerlendirilmesi akademik 

araştırma çalışmalarında büyük ilgi görmüştür. Ayrıca, bankacılık operasyonları ile 

ilgili yönetmelikler, özellikle 2007-2009 global finansal krizin (GFC) gelişinden sonra 

politikacılar arasında bir tartışma konusu olmuştur. 

 

Bu, Basel anlaşmasının güncellenmesine ve finansal yönetmeliğin krizin açığa 

çıkardığı yetersizliğe yanıt vermek için üçüncü aşaması olan Basel III’e yol açmıştır. 

Sektörün piyasadaki ani şokları içine çekerek yok edebilme kapasitesini iyileştirmek 

için, global sermaye ve likidite kurallarının, daha esnek bir bankacılık sektörünü 

güçlendirme amacıyla güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca risk yönetiminin 

iyileştirilmesini ve bankaların şeffaflığının ve ifşalarının güçlendirilmesini 

öngörmektedir (BIS, 2011). 

 

Asya’da bulunan bankalar yapısal olarak sağlamdır ve görünüşe göre, sermaye 

yeterliliği, likidite ve riske maruz kalma açılarından, Avrupa, Birleşik Krallık ve 

Avustralya’da bulunan bankalardan daha güçlü finansal konumları vardır. Bununla 

birlikte, katı sermaye ve likidite gereksinimlerinin, fonların istenmeyen yeniden 

tahsisini tetikleyebilecek banka borçlanması üzerinde bir etkisi vardır (Sheng, 2013). 

Asya finans piyasası, bankacılık sektörünün önemli bir aracı rolü oynadığı tipik bir 

bankaya dayalı finansal sistemdir. 2007-2009 global finansal krizine kadar bankacılık 

sektörünün kârlığı sürekli pozitifti. Şekil 1’de görülebileceği gibi, hem kârlılık ölçüleri 

(ortalama aktif kârlılığı (ROAA) ve ortalama öz sermaye kârlılığı (ROAE)), Asya 

bankaları için 2007’ye kadar pozitifti. Ancak, bu bankalar 2009’da kendilerini topladı 

ve hatta kriz öncesi seviyelerini bile aştı.  
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Notlar: ROAA, ortalama aktif kârlılığı; ROAE ortalama öz sermaye kârlılığı 

Kaynak: Orbis Bank Focus veri tabanı 

Şekil 1: Asya bankalarının kârlılığı (ortalama ROAA ve ROAE) 

Dört farklı yıl için Asya bankalarının ülkeye özel kâr dağılımı Şekil 2’de 

verilmektedir. Bu ülkeler yıllar içinde, Japonya ve Malezya hariç, göreceli olarak 

sağlıklı bir ROAA’ya sahipti. global finansal krizin gelişinden en fazla Japon 

bankaları etkilenmiştir. Özellikle Singapur, Güney Kore ve Hong Kong için son 

yıllarda kârlılık sağlıklıdır. 
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Kaynak: Orbis Bank Focus veri tabanı 

Şekil 2: Bireysel Asya ekonomilerinin ortalama aktif kârlılığı 

Şekil 3, Asya bankaları arasındaki, değer kaybeden kredilerin brüt kredilere oranı ve 

zarar rezervlerinin brüt kredilere oranı biçiminde ölçülen varlık kalitesinin genel bir 

resmini vermektedir. Yıllar içinde Asya bankalarının batık kredilerin kontrolünde 

etkili olduğu görülebilir, özellikle değer kaybeden krediler, 2000’lerin ilk yarısı 

boyunca önemli bir düşüş yaşamıştır. Rakamlar, global finansal kriz dönemi sırasında 

bile stabil ve süreklidir. Bu, Asya bankacılık endüstrisinin sağlam niteliğini ortaya 

koymaktadır. 
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Kaynak: Orbis Bank Focus veri tabanı 

Şekil 3: Asya bankalarının varlık kalitesi 

1.3.3 Likidite 

Likidite, kârlılığın önemli bir ölçüsü olan ortalama aktif kârlılığını belirleyen bir başka 

faktördür. Ticari bankaların, müşterilere kredi olarak verebileceği likit parası olmalıdır 

ve başka bir perspektiften, likit para karşılıkları kazanmak amacıyla verilmelidir zira 

likit olarak kalır ve kullanılmazsa hiçbir karşılık elde etmeyecektir. Likidite, 

bankaların zamanı geldiğinde kısa vadeli yükümlülük veya taahhütlerini karşılama 

kapasitesini ölçmektedir. Geleneksel olarak, bankalar müşterilerden mevduat alır ve 

kredi verir. Bu nedenle, bankanın müşteri mevduatlarına yaptığı ödemeler oranı 

likidite için temsilci olarak kullanılmaktadır. Likidite bankalar için birincil 

kaygılardandır ve likidite eksikliği bankanın batmasını tetikleyebilir. Bankacılık 

düzenleyicileri de likiditeyi önemli bir kaygı olarak görürler. 
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CBK (2013)’e göre, Kenya’da yasal minimum likidite gereksinimi %20’dir. Ancak 

sektör için ortalama likidite oranı 2012’de %39.8, 2013’te %38.6’ydı ve yukarıda 

belirtilen minimum gereksinimlerin üzerindeydi. Ticari Bankaların iflas yaşayan 

mevduat sahiplerinin taleplerini karşılamak için yeterli likiditesi yoktu. Varlıkları likit 

formda tutmak geliri azaltma eğilimindedir zira likit varlık daha düşük kârlılık 

oranlarıyla ilişkilidir. Örneğin, bütün varlıkların en likidi olan nakit kazanç getirmeyen 

bir varlıktır. Bu nedenle, daha yüksek likiditenin kârlılıkla korelasyonunun negatif 

olması beklenir. Bankaların elinde yüksek likidite olduğu zaman, bunu yüksek kârlılık 

getirebilecek bir miktar yatırımın fırsat maliyetine yaptığı iddia edilmektedir (Kamau, 

2009). Genellikle kârlılık ve likidite riski arasında var olan değiş-tokuşlar kısa vadeli 

menkul kıymetlerden uzun vadeli menkul kıymetlere kayışı gözlemleyerek 

gösterilmektedir veya krediler bir bankanın kârlılığını yükseltir ancak aynı zamanda 

likidite risklerini arttırır ve tersi de doğrudur. Dolayısıyla yüksek bir likidite oranı 

daha az riskli ve daha az kârlı bir bankayı belirtmektedir (Hempel vd., 1994). Bu 

nedenle likidite kârlılığın belirleyici bir unsurudur ve yönetim likidite ve kârlılık 

ikilemiyle karşı karşıya kalır. 

1.3.4 Yönetimin Verimliliği 

Düşük harcamalar yönetimi düşük kârlılığa katkıda bulunan temel unsurlardır (Sufian 

ve Chong 2008). Yönetimin de, kârları düzeltmek için gelir getirmeyen kredilerle 

(varlıklar) ilgili zararlar için karşılıkların kullanılması gibi yasadışı edimler 

gerçekleştirme potansiyeli mevcuttur. Gelir düzelmesinin, yalnızca gerçekleşen zarar 

veya eksilmenin kanıtına dayanarak ön tedarik hazırlığını belirleyen uluslararası 

muhasebe standartlarının (IAS.39) ihlali olarak görüldüğü kaydedilmelidir (IASB, 

2005). Düzeltmeyi tetikleyen birinci sürtünme bilgi asimetrisidir zira içeridekiler 

dışarıdakilerin gelecekteki gelire ilişkin beklentilerini uygunsuz bir şekilde arttıracak 

aksiyonların seçilmesi konusunda isteksizdir. Karşılıklar üzerinden kazançların 

düzeltildiğinin mevcudiyetine dair kanıtlar en azından sanayileşmiş ülkeler için 

oldukça güç olmaya devam etmektedir (Pérez vd. 2008). 
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Maliyet düşüklüğü ve kâr verimliliği sırasıyla maliyetin asgari düzeye indirilmesi ve 

kârın azami düzeye çıkarılması olmak üzere iki ekonomik amaca karşılık gelmektedir. 

Maliyet düşüklüğü belli bir üretim hacmi elde emenin mümkün olduğu minimum 

maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki orandır. Gider-Gelir oranı işletme 

verimliliği için bir temsilci olarak kullanılmakta ve verimliliğin banka kârlılığı 

üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. İşletme maliyeti ve kârlılık 

arasında negatif bir korelasyon beklenmektedir; bu da daha yüksek işletme 

maliyetlerinin daha düşük kâr, daha düşük işletme maliyetlerinin ise daha yüksek kâr 

anlamına geldiğini göstermektedir. Kârın azami düzeye çıkarılması amacı, mal ve 

hizmetlerin minimum maliyetle ve gelirleri azami düzeye çıkararak üretilmesini 

gerektirmektedir ve bu, ticari bankalara uygulanabilmektedir. 

 

1.3.5 Gelir Çeşitlendirme 

Gelir çeşitlendirme kavramı, bireylerin portföylerini çeşitlendirerek şirkete özgü riski 

düşürebileceklerini belirten portföy teorisi kavramını takip etmektedir. Faaliyet 

çeşitlendirme veya ürün karmasının destekçileri çeşitlendirmenin istikrarlı ve daha az 

uçucu gelir, ölçek ekonomisi ve ürünler üzerinden yönetim verimliliğini sonuna kadar 

kullanma kapasitesi sağladığını iddia etmişlerdir (Choi ve Kotrozo, 2006). Chiorazzo 

vd. (2008), faaliyet çeşitlendirmenin bir sonucu olarak, ölçek ekonomileri ve finansal 

faaliyetlerin ortak üretimi üzerinden oluşan kapsamın bankacılık organizasyonlarının 

verimliliğinin artmasına yol açtığını ve dolayısıyla kârlılığı arttırdığını 

kaydetmektedir. Ayrıca ürün karmasının toplam riskleri düşürdüğünü zira faiz 

getirmeyen faaliyetlerin ücret tabanlı faaliyetlerden gelen gelirle ilişkili olmadığını ya 

da en azından aralarında mükemmel bir ilişki olmadığını ve söz konusu 

çeşitlendirmenin işletme sermayesini stabilize etmesi ve daha istikrarlı bir kâr akışına 

yol açması gerektiğini iddia etmişlerdir (Uzhegova, 2010). 

 

Uzhegova (2010) tarafından yapılan alıntıya göre, Albertazzi ve Gambacorta (2006), 

düşük kârlılığa yol açan faiz marjlarındaki düşüşün bankaları alternatif gelir 
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kaynakları aramaya zorladığını ve bunun da ticaret faaliyetlerinde, diğer hizmetlerde 

ve geleneksel olmayan finansal operasyonlarda çeşitlenmeye yol açtığını 

kaydetmişlerdir. Faaliyet çeşitlendirme karşıtı argüman, bunun acente maliyetlerinde 

artışa, organizasyon karmaşıklığında artışa ve banka müdürlerinin potansiyel olarak 

daha riskli davranmalarına yol açtığı yönündedir. Choi ve Kotrozo (2006), faaliyet 

çeşitlendirmenin “üst yönetimin diğer bölümlerin/şubelerin davranışını izlemesini 

zorlaştıran” daha karmaşık organizasyonlara yol açtığından söz etmişlerdir. Ayrıca 

ölçek/kapsam ekonomilerinin faydalarının ancak bir dereceye kadar var olduğunu ve 

bir şirketin karmaşıklığının armasıyla ilişkilendirilebilecek maliyetlerin 

çeşitlendirmenin faydalarını gölgeleyebileceğini iddia etmişlerdir. Bu itibarla, 

çeşitlendirmenin faydaları ve performans, ötesinde faydaların düşmeye başlayacağı ve 

nihayet negatif olabileceği optimal çeşitlendirme seviyesinin bulunacağı bir ters-U’ya 

benzeyecektir. Olweny ve Shipho (2011) tarafından yapılan çalışma, bankacılık 

sektörüyle ilgili faktörlerin Kenya’da bulunan ticari bankaların kârlılığı üzerindeki 

etkileri ile ilgilidir ve yazarlar, bankalar farklı faaliyetlerden ne kadar gelir elde ederse, 

o kadar daha kârlı olacağını kaydetmiş, bu şekilde gelir çeşitliliğini ticari bankaların 

kârlılığı ile ilişkilendirmişlerdir. 

 

1.3.6 Mülkiyet 

Ticari bankaların kârlılığı ve mülkiyet kimliği arasındaki ilişki Vekâlet Teorisinden 

doğar. Bu teori, mal sahipleriyle müdürün o ya da bu şekilde mülkiyet ve kârlılığa 

atıfta bulunan ilişkisini ele almaktadır. Ongore’a (2011) göre, mülkiyet kavramı iki 

düşünce hattı üzerinden tanımlanabilir: mülkiyet konsantrasyonu ve mülkiyet karması. 

Konsantrasyon, şirkette birkaç hissedarın elindeki hisse oranını (en yüksek hisse payı) 

ifade eder ve ikincisi ise hissedarların kimliğini tanımlar. Hâkim hissedarlar, 

yönetimin daha iyi verimliliğe ve daha iyi kârlılığa yol açan performanslarını yakından 

izleme yetkisine ve iradesine sahip olabilirler. Yönetim tarafından yakından izleme, 

acente maliyetini düşürebilir ticari bankaların kârlılığını arttırabilir. Diğer yandan, 

konsantre mülkiyet azınlığın haklarının görmezden gelinmesiyle ilişkili bir problem 
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yaratabilmekte ve ayrıca yönetimin yenilikçiliğini kârlılığa olumsuz etkisi şekilde 

etkileyebilmektedir. 

 

Vekâlet teorisine dayanan bakış açıları, farklı mülkiyet yapısının ve organizasyonlarda 

kişilerin sahip olduğu farklı rollerin, bilgi asimetrisinin ve mal sahipleri ile müdürler 

arasındaki menfaat çeşitliliğinin temel sebepleri olduğunu iddia etmektedir. Kamau 

(2009) tarafından yapılan alıntıya göre, Claessens ve Jansen (2000) yabancı bankaların 

çoğunlukla bankacılık sistemine yayılan daha iyi know-how ve teknik beceriyi 

beraberinde getirdiğini, verimliliği ve buna bağlı olarak kârlılığı arttırdığını iddia 

etmişlerdir. Beck ve Fuchs (2004), muhtemelen vergi istisnalarından elde edilen 

faydalar, teknolojik verimlilikler ve diğer imtiyazlı muamelelerden ötürü gelişmekte 

olan ülkelerde yabancılara ait bankaların yerli muadillerinden daha kârlı olduğunu ve 

sanayileşmiş ülkelerde yerel bankalardan daha az kârlı olduğunu iddia etmişlerdir. Bu 

nedenle mülkiyet, ticari bankaların kârlılığını etkileyen faktörlerden birisidir, ancak 

etkisinin seviyesi ve yönü hâlâ tartışmalıdır. 

 

1.3.7 Piyasa Konsantrasyonu 

Piyasa konsantrasyonu kârlılığı etkileyen önemli bir faktörlerden birisidir. 

Konsantrasyon terimi, piyasa konsantrasyonun piyasada şirketler arasında muvazaaları 

tetiklediğini ve tekel kârları kazandığını öngören yapı-davranış-performans teorisinden 

(SCP teorisi) gelmektedir.  

Diğer yandan, konsantrasyon yerel bankaların çok yoğun olduğu piyasalara girerken 

girişin önünde bir bariyer işlevi görebilir ve bu şekilde kârlar üzerinde olumsuz bir 

etki yaratabilir. Diğer yandan, az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, yerel bankalardan 

daha verimli olduğu düşünülen yabancı bankaların hâkim olduğu bir pazarda, 

konsantrasyon gerçekte yabancı bankaların kârlılığı ile olumlu olarak ilişkili olabilir. 

 

Atemnkeng ve Nzongang’a (2006) göre, yüksek pazar payı konsantrasyon dereceleri, 

finansal sistemin artan rekabetin etki ve verimi zararına yüksek kâr seviyeleriyle 
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ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Yapı davranışa göre, çok yoğun pazarlarda 

bankaların kârlılığı, muvazaa eğiliminde olduğu için tekel rantı kazandırmaktadır 

(Gilbert, 1984). Muvazaa kredilere daha yüksek oranlar getirilmesine ve mevduatlara 

daha düşük faiz oranları ödenmesine yol açabileceği için, daha yüksek banka 

konsantrasyonunun kârlılık üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Diğer yandan, daha 

yüksek banka konsantrasyonu bankacılık endüstrisinde daha sert bir rekabetin sonucu 

olabilir; bu da Boone ve Weigand’ın (2000) çalışmasında belirtildiği gibi kârlılık ve 

piyasa konsantrasyonu arasında negatif bir ilişki anlamına gelecektir. Piyasada kârlılık 

ve büyümeyi etkileyen piyasa konsantrasyonu,  banka için daha fazla fırsat yaratmış, 

böylece daha fazla kâr üretmiştir, zira bankalar pazar payı, kazanç artışı ve kârlılık 

artışı elde etmiştir. 

 

1.4 Deneysel Tarama 

Gelir getirmeyen krediler ve ticari bankaların kârlılığı ile ilgili çok sayıda deneysel 

çalışma yapılmıştır ve bu çalışmalar ekonomideki olumsuz değişimlerin gelir 

getirmeyen kredilere katkıda bulunduğunu ve bankaların performansını olumsuz 

etkilediğini teyit etmektedir. 

 

1.4.1 Uluslararası Deneysel Tarama 

Hou ve Dickinson (2007), gelir getirmeyen kredilerin (NPL’ler), ticari bankaların borç 

verme davranışını ne şekilde etkilediğini deneysel olarak incelemek için 

mikroekonomide, özellikle banka seviyesinde, gelir getirmeyen kredileri 

incelemişlerdir. Bu çalışmada özellikle, gelir getirmeyen kredilerin (NPL’ler) 

ekonomideki birtakım sonuçları tartışılmaktadır. Gelir getirmeyen kredilerin (NPL’ler) 

etkisinin test edilmesi için deneysel metodolojiyi kullanmışlardır; gelir getirmeyen 

kredilerin (NPL’ler) bankanın borç verme davranışını olumsuz etkileyip 

etkilemediğini değerlendirmek için veriler, bireysel bankanın bilançosundan 

alınmıştır.  

 



27  

Bloem ve Gorter’e (2001) göre, gelir getirmeyen kredilerin başlıca nedeni bireylerin 

aldığı kaçınılmaz yanlış kararlar ve basit kötü şanstır (sert hava şartları ve bazı ürünler 

için beklenmeyen fiyat değişiklikleri). Bu koşullar altında, kredi sahipleri batık kredi 

karşılığı biçiminde normal bir gelir getirmeyen hisse için bir ödeme yapabilirler veya 

sigortayı devre dışı bırakarak riski yayabilirler. Nishimura vd. (2001), Japonya’nın 

uzun süreli ekonomik durgunluğunun başlıca sebeplerinden birisinin gelir getirmeyen 

veya batık kredi problemi olduğunu ifade etmektedirler. Gelir getirmeyen kredilere 

kredi veren banka için, bankanın performansını düşüren istenmeyen çıktı veya masraf 

muamelesi yapılabilir (Chang, 1999). 

 

Gelir getirmeyen krediler problemi ekonomide ciddi olumsuz etkiler yaratabilir; 

Kenya hükümeti gelir getirmeyen kredilerin yönetimi ve finansal sistemin 

güvenilirliğini güvenceye almak için çeşitli politika tedbirleri uygulamıştır. Bu, Kredi 

Referans Bürolarının lisanslandırılmasını da kapsamaktadır. Kolapo, vd. (2012) ayrıca 

2000-2010 verilerini alarak kredi riskinin Nijerya’da bulunan beş bankanın 

performansı üzerindeki etkisini de analiz etmiştir. Kredi riski gelir getirmeyen 

kredilerin krediler artı avanslar, toplam kredilerin avanslar artı mevduatlar oranı ve 

kredi zarar karşılıkları oranını alarak ölçülmektedir, performans ise aktif kârlılığı ile 

ölçülmektedir. Çalışmada sabit etkili model kullanılmıştır ve regresyon analizinin 

sonuçlarına göre, gelir getirmeyen krediler ve kredi zarar karşılıkları performansı 

olumsuz etkilerken toplam kredilerin avans artı mevduat oranının performans üzerinde 

önemli bir olumlu etkisi mevcuttur. Bu durum, bankacılık endüstrisinin kârı azami 

düzeye çıkarmak için kredi idare süreçlerini iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu öngören 

çalışmada da görülmektedir. 

 

Mohammed (2012), asıl olarak banka performansını gelir getirmeyen krediler ve kredi 

mevduat oranlarının kullanıldığı kurum yönetim bağlamında incelemiştir. Çalışma, 

2001-2010 yılları arasındaki 10 yıllık bir süre için, Nijerya Federal Cumhuriyetinin 9 

bankası üzerinde yapılmıştır. Genelleştirilmiş en küçük kare regresyon sonuçlarına 
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göre, gelir getirmeyen krediler oranının performans üzerinde önemli bir olumsuz etkisi 

varken kredi mevduat oranının önemsiz bir olumsuz etkisi vardır. Dolayısıyla, 

bankaların ayakta kalması büyük ölçüde gelir getirmeyen krediler oranının asgari 

düzeye indirilmesine bağlı daha iyi varlık kalite araçlarına bağlıdır. 

 

Azeem ve Amara (2013), Pakistan Bankalarında kârlılığın gelir getirmeyen kredilerin 

kuantumu üzerindeki etkisini incelemişlerdir. On altı Pakistan bankasının bir işletme 

devrine ait veriler 2006 ile 2012 yılları arasında toplanmıştır. Örneklem, farklı 

büyüklükte on altı özel banka ve kamu bankasından meydana geliyordu. Kârlılık ve 

gelir getirmeyen krediler arasındaki ilişkiyi kontrol etmek için üç model 

benimsenmiştir. Birinci model, bağımlı değişken olarak, aktif kârlılığını temsil 

ederken, gelir getirmeyen krediler bağımsız değişken olarak alınmıştır. İkinci model 

bağımlı değişken olarak Öz Sermaye üzerinde kârlılığı temsil ederken gelir getirmeyen 

krediler bağımsız değişken olarak alınmıştır. Üçüncü model bağımlı değişken olarak, 

menkul kıymet kârlılığını temsil ederken, gelir getirmeyen krediler bağımsız değişken 

olarak alınmıştır. 

 

Çalışmanın sonuçları şunlardır: Aktif kârlılığını kullanan birinci model kârlılık ve gelir 

getirmeyen kredilerin negatif bir ilişkisi olduğunu ve gelir getirmeyen kredilerde bin 

artışın %0.00527’ye kadar düşürebileceğini ortaya koymuştur. Öz Sermaye üzerinde 

kârlılığı kullanan ikinci model kârlılık ve gelir getirmeyen kredilerin negatif bir ilişkisi 

olduğunu ve gelir getirmeyen kredilerde bin artışın kârlılığı %0.00371’e kadar 

düşürebileceğini ortaya koymuştur. Üçüncü model, menkul kıymet kârlılığının ve gelir 

getirmeyen kredilerin önemli bir ilişkisi olmadığını ve bu bulgu üzerinde sonuçları 

genelleştirmek için alan olmadığını ortaya koymuştur. Çalışma, NPL’lerin bankaların 

ve borç verme faaliyeti ile iştigal eden diğer finans kuruluşlarının kârlılığına zarar 

vermeyeceği ve Pakistan Devlet Bankasında bu sorunu derinleştirdiği kaydedilen bazı 

nedenlerin olduğu ve bunların fiyat artışları, zimmetine geçirme, hatalı hesaplama 

prosedürler ve NPL’lerin tutarının hesaplanmasında uygulama çeşitliliği olduğu 
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sonucuna ulaşmıştır. Ancak Pakistan’da gelir getirmeyen kredilerle ilgili veriler 

yalnızca 2006-2012 yılları arasındaki altı yıl için mevcuttu ve çalışmada yalnızca on 

altı bankanın kısa paneli kullanıldı. 

 

Shingjergji (2013), 2002-2012 dönemine ait üç aylık verileri alarakfarklı bankaya özel 

faktörlerin Arnavutluk bankalarının gelir getirmeyen kredileri üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Çalışmada kullanılan bağımlı değişken, gelir getirmeyen kredilerdir 

(NPL’ler) bağımsız değişkenlerse sermaye yeterliliği oranını (CAR), kredi varlık 

oranını (LTA), öz sermaye kârlılığı oranını (ROE), toplam kredilerin tabii 

logaritmasını ve net faiz marjının tabii logaritmasını (NIM) kapsamaktadır. Sıradan en 

küçük kare kullanılarak elde edilen regresyon sonuçları CAR’nin NPL’lerle olan 

önemsiz negatif ilişkisini ortaya koymuştur. Kredinin varlık oranı ile ilişkisinin negatif 

olduğu tespit edilmiştir ancak toplam krediler seviyesi NPL’leri olumlu 

etkilemektedir; bu da krediler seviyesi artışın NPL’lerin seviyesini arttıracağı anlamına 

gelmektedir. Diğer yandan, NIM ve ROE, NPL’lerle negatif bağlantılıdır; bu da 

yüksek NPL’lerin bankaların performansını düşürdüğünü göstermektedir. 

 

Kaaya ve Pastory (2013), mevduatların ve banka büyüklüğünün etkisini kontrol ederek 

kredi riskinin (gelir getirmeyen kredi oranları, kredi zararı - brüt kredi, kredi zararı - 

net kredi ve değer kaybetmiş kredi - brüt kredi oranlarıyla ölçülür) bankaların 

performansı (aktif kârlılığı ile ölçülür) üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Bu analiz 

için Tanzanya’da 11 bankadan meydana gelen bir örneklem kullanılmıştır. Korelasyon 

ve regresyon sonuçlarına göre, gelir getirmeyen kredilerin kredi risk ölçüleri, kredi 

zararı - brüt kredi, kredi zararı - net kredi oranlarının bankaların performansı önemli 

negatif etkisi vardır. Bankaların performansının etkin risk yönetimi ile arttırılabileceği, 

zira bunun gelir getirmeyen kredilerin ve kredi zararlarının düşürülmesine yardımcı 

olacağı sonucuna varılmıştır. Vatansever ve Hepsen (2013) Ocak 2007 - Mart 2013 

dönemi için Türkiye’de makroekonomik göstergeler ve global ve banka seviyesindeki 

faktörlerle (varsa) gelir getirmeyen kredilerin her türlü önemli ilişkisinin varlığını 
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incelemişlerdir. Sıradan en küçük kare regresyonundan elde edilen sonuçlar, gelir 

getirmeyen kredileri önemli ölçüde etkileyen faktörlerin kategorize edilmesine 

yardımcı olmuştur. Çalışmada kullanılan çeşitli makroekonomik, global ve banka 

seviyesindeki faktörlerden, yalnızca endüstriyel üretim endeksi, İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası 100 Endeksi değişkenlerinin, bütün bankaların faydasızlık oranının 

gelir getirmeyen krediler üzerinde önemli negatif etkisi varken, işsizlik oranı, ROE ve 

sermaye yeterliliği oranının önemli pozitif etkisi vardır. 

 

1.4.2 Yerel Deneysel Tarama 

Mausya (2009), gelir getirmeyen kredilerin Kenya’da bankacılık sektörünün 

performansı üzerindeki etkisini incelemiştir, Nairobi Üniversitesi’ne sunulan bir MBA 

projesinde ve bulgularında ticari bankaların yapılan ön tedarik hazırlığı ve askıda faiz 

üzerinden yükselen gelir getirmeyen kredilerin seviyelerinden olumsuz etkilendiğini 

ortaya koymuştur. Bu faktörlerin çoğunluğunun 2004-2008 yılları arasında yetersiz 

personel ve yetersiz vasıflı personeli kapsadığını özetlemektedir. Çalışmada, bu 

faktörlerin performansın 13 örneklem bankanın vergi öncesi kârı ile temsil edildiği bu 

bankaların performansını nasıl etkilediğini göstermek için on üç bankadan meydana 

gelen bir örneklem kullanılmıştır. Araştırma, gelir getirmeyen kredilerin finansal 

sektör istikrarına etkisini analiz etmek için tek regresyon denklem yaklaşımını 

kullanmıştır. Bütün değişkenlerle ikinci bir test yapılmıştır ve çalışma çerçevesi 

uyarınca yalnızca NPL’lerin faiz geliri ve karşılığı ile son bir test yapılmıştır. Gelir 

getirmeyen kredilerin kârlılık üzerindeki etkisinin önemli olup olmadığını belirlemek 

için önem testleri yapılmıştır. Bölümde bulgulara ilişkin verilen denklem, ticari 

bankaların yapılan ön tedarik hazırlığı ve askıda faiz üzerinden yükselen gelir 

getirmeyen kredilerin seviyelerinden olumsuz etkileneceğini ortaya koymuştur. 

Çalışmadan elde edilen bulgular, ticari bankaların yapılan ön tedarik hazırlığı ve 

askıda faiz üzerinden yükselen gelir getirmeyen kredilerin seviyelerinden olumsuz 

etkilendiğini göstermektedir. 
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Kithinji (2011), Kenya’da kredi risk yönetimi ve ticari bankaların kârlılığını 

incelemiştir. Gelir getirmeyen krediler gelir getirmeyen krediler/ toplam krediler 

oranıyla ölçülmüş ve kârlar, Aktif Kârlılığı (ROA) kullanılarak ölçülmüştür. Kredi 

seviyesinin trendi, gelir getirmeyen krediler ve kârlar; 2004 - 2008 yılları arasındaki 

dönemde oluşturulmuştur. Çalışma süreci boyunca kredi tutarı, gelir getirmeyen 

krediler ve kârlar arasındaki ilişkiyi oluşturmak için bir regresyon modeli 

kullanılmıştır. %95 güven seviyesinde R2 ve t-testi öngörülmüştür. Bulguları, ticari 

bankaların kâr toplamının kredi tutarı ve gelir getirmeyen kredilerden etkilenmediğini, 

kredi ve gelir getirmeyen krediler dışındaki değişkenlerin kârlar üzerinde etkisi 

olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar, kârlar, kredi tutarı ve gelir getirmeyen 

kredilerin seviyesi arasında ilişki olmadığını göstermiştir.  

Macharia (2012), gelir getirmeyen kredilerin seviyesi ile Kenya’daki ticari bankaların 

finansal performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. NPL’ler ve ticari bankaların 

finansal performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek için multi-lineer analitik model 

kullanılmıştır. Bu ‘’batık krediler’’ ve ROA ile ifade edilen finansal performans 

arasındaki ilişki geriletilmiştir. Bankalarda NPL’lerin seviyesi ve bekleyen toplam 

hisseler belirlendikten sonra, bu değişkenler arasındaki ilişki elde edilmiştir. Bu, 

NPL’lerin, bütün çalışma dönemi boyunca şirketin ROA’sı ile geriletilmesini 

kapsıyordu. NPL’ler regresyon denkleminde bağımsız değişkendi ROA ise bağımlı 

değişkendi. Çalışmanın regresyon sonuçları kârlar, kredi tutarı ve gelir getirmeyen 

kredilerin seviyesi arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir. Bulgular, ticari 

bankaların kâr toplamının kredi tutarı ve gelir getirmeyen kredilerden etkilenmediğini, 

kredi tutarı ve gelir getirmeyen krediler dışındaki değişkenlerin kârlar üzerinde etkisi 

olduğunu ortaya koymuştur. Ancak çalışma, kontrol değişkenleri olarak Sermaye, 

Likidite ve yönetim verimliliği gibi, ticari bankaların kârlılığını etkileyen diğer 

faktörleri dikkate almamıştır. 

Mombo (2013), Kenya’daki mikro finans kuruluşlarını dikkate alarak, gelir 
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getirmeyen kredilerin mevduatın finansal performansı üzerindeki etkisini incelemiştir. 

Araştırmacı, gelir getirmeyen kredilerin Kenya’daki ticari bankalar üzerindeki 

etkisinin oluşturulmasında Macharia (2012) tarafından kullanılan basit lineer 

regresyon modelini kullanmıştır. Mikro finans kuruluşlarının işletme gideri bir kontrol 

değişkeniydi ve mikro finans kuruluşları tarafından toplam gelirin bir yüzdesi olarak 

ölçülmüştür. Çalışma, özellikle mikro finans kuruluşlarının finansal istasyonlarından 

elde edilen ikincil verilerden yararlanmıştır. 

Çalışma, mevduat alan mikro finans kuruluşlarındaki gelir getirmeyen kredinin 

kârlılığındaki en büyük varyans yüzdesine açıklama getirdiğini ortaya koymuştur. 

Çalışmadaki üç bağımsız değişkenin, yani gelir getirmeyen krediler, kredi geri ödeme 

oranı ve işletme giderlerinin kuruluşların kârlılığını büyük ölçüde etkilediği of ve gelir 

getirmeyen kredilerin ve işletme giderlerinin,  organizasyon tarafından gerçekleştirilen 

kredi geri ödeme oranından daha önemli bir etkisi olduğu anlaşılmıştır.  

 

Mugwe (2013) şirkete özgü faktörler ve Kenya’daki ticari bankaların finansal 

performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma, bankaya özgü faktörler; sermaye 

yeterliliği, varlık kalitesi, likidite ve Kenya’daki ticari bankaların finansal performansı 

üzerinde yönetim verimliliği arasındaki ilişkiyi belirlemekte ve değerlendirmektedir. 

43 Kenya ticari bankasının 2008 ila 2012 yıllarına ait ikincil veriler yayınlanmış Ticari 

Bankaların Denetlenen Hesaplarından, Kenya Merkez Bankası Yıllık Raporlarından ve 

Oloo’dan (2014) alınmıştır. Veriler, Çoklu Regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Bulgular, bankaya özgü faktörlerin pozitif ortalama değerlerinin ve ilgili standart 

sapmalarının gösterdiği gibi, finansal performansla önemli ölçüde bağlantılıdır. Bu da, 

çalışmada dikkate alınan bankaya özgü faktörler değişkenleri Sermaye Yeterliliği, 

Likidite, Yönetim Verimliliği ve Varlık Kalitesinin Kenya’daki ticari bankaların 

finansal performansının değerlendirilmesinde son derece önemli olduğu anlamına 

gelmektedir. Çalışma sonuçları bir bankanın sermaye gücünün kârlılığının 

etkilenmesinde son derece önemli olduğunu ve varlık kalitesinin bankaların 

performansını olumsuz etkilediğini göstermektedir. 
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Yasal olarak, bir kredi veya kredi imkânı, iki taraf arasında, taraflardan birisi olan 

alacaklının borçluya bir miktar para vermeyi kabul ettiği ve borçlunun söz konusu 

tutarı alacaklıya belli bir süre içerisinde peşin ya da taksitle geri ödemeyi kabul ettiği 

sözleşmeye dayalı bir vaadi ifade etmektedir. Anlaşma, fonların borçlunun ellerinde 

olduğu süre için borç alana verilen fonlar üzerinde ilave kira bedeli ödemelerinin 

sağlanmasını kapsayabilir.  

 

Diğerlerinin yanı sıra, faiz bedeli, işlem ücretleri, komisyon, izleme ücretleri 

biçiminde olan ilave ödemeler çoğunlukla borç verilen anapara tutarına ilave olarak 

ödenmektedir. Aslında bu ilave ödemeler, kredi sözleşmesi uyarınca yapıldığı zaman 

borç verene veya alacaklıya gelir kazandırır. Bu nedenle, hem anapara hem de faiz 

bedelleri borçlu ve alacaklı arasında kabul edildiği şekilde güncel olduğu takdirde bir 

kredi gelir getiren bir kredi olarak görülebilir. Anapara ve faiz ödemeleri açısından 

güncel olan krediler gelir getiren imkânlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tip krediler, 

söz konusu varlıkların oluşturduğu faiz geliri bakımından bankalar ve mikro finans 

kuruluşları için kaliteli varlık portföyü teşkil etmektedir. 

 

Genellikle, hem anapara hem de faizde uzun süre bekleyen krediler, kredi 

sözleşmesinde yer alan hüküm ve koşullara aykırı olarak gelir getirmeyen krediler 

olarak görülmektedir.  Alton ve Hazen (2001) gelir getirmeyen kredileri, son ödeme 

tarihinin üzerinden doksan gün veya daha fazla süre geçen veya artık faiz tahakkuk 

etmeyen krediler olarak tanımlamaktadır. Fofack (2005) tarafından yapılan alıntıda, 

Caprio ve Klingebiel (1990), gelir getirmeyen kredileri görece uzun bir süre boyunca 

gelir getirmeyen krediler olarak görürler, yani bu kredilere ilişkin anapara veya faizin 

en az doksan gün boyunca ödenmemiştir.  
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1.5 Bankacılık Kuruluşları için Batık Kredilerin Anlamı 

Krediler, bankaların finansal performansına çok katkıda bulunan bankalar için büyük 

faiz getirir. Ancak krediler batmaya başladığı zaman, bankaların finansal sağlığı 

üzerinde birtakım olumsuz etkileri olur. Bunun nedeni, bankacılık yönetmeliklerine 

paralel olarak, bankaların yeterli karşılık ve performansları üzerinde olumsuz etkisi 

olan şüpheli borçlara ilişkin bedeller üretmesidir. Bloem ve Gorter’e göre (2001), her 

ne kadar gelir getirmeyen kredilerle ilgili meselelerin bütün sektörleri etkilemesi 

mümkün olsa da, en ciddi etki, büyük kredi portföyleri olan ticari bankalar ve ipotek 

finansman kuruluşları gibi finans kuruluşları üzerindedir. Ayrıca, büyük batık kredi 

portföyleri bankaların kredi verme kapasitesini etkileyecektir. Büyük gelir getirmeyen 

krediler, mevduat sahipleri ve bankalara yönelmeye başlayabilecek yabancı 

yatırımcılar açısından güven kaybı sonucunu doğurabilir ve bu da likidite 

problemlerine yol açacaktır. 

 

Bankaların mali tablolarının incelenmesi batık kredilerin bankaların kârlılığı üzerinde 

doğrudan etkisi olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni, batık kredilere ilişkin bedelin 

kâr-zarar hesabı ile ilgili harcamalar muamelesi görmesidir zira söz konusu etki 

bankaların kâr pozisyonu üzerinde olumsuz bir etkidir. Birtakım yabancı literatürler, 

batık kredilerin bankacılık krizlerini tetikleyebileceği ve sonrasında büyük gelir 

getirmeyen kredileri olan bankaların çökmesine yol açacağını göstermektedir. Berger 

ve De Young’da (1997) yapılan alıntıda, Demirgue-Kunt vd. (1989), batan bankaların 

batmadan önce yüksek oranlarda batık kredileri olduğunu ve varlık kalitesinin 

istatistiksel olarak önemli bir ödeme aczi göstergesi olduğunu göstermektedir. 

 

Fofack (2005) tarafından yapılan alıntıya göre Caprio ve Klingebiel (2002) de, 

Endonezya’daki bankacılık krizi boyunca gelir getirmeyen kredilerin, toplam kredi 

varlıklarının yaklaşık %75’ini temsil ettiğini, bunun da 1997’de altmıştan fazla 

bankanın batmasına neden olduğunu rapor etmişlerdir. Bu, defterlerinde büyük batık 

kredileri olan bankaların, bu kuruluşlar şüpheli borçlarını kapatamazsa iflasa 
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sürüklenebileceği anlamına gelmektedir. Batık kredilerin olası bir etkisi, hissedarların 

kazançları üzerindedir. Temettü ödemeleri net kâr bakımından bankaların 

performansına dayanır. Dolayısıyla, batık kredilerin bankaların kârlılığı üzerinde 

olumsuz bir etkisi olduğu için, hissedarlara ödenecek temettü tutarını etkileyebilir. 

 

1.6 Batık Kredileri /NPL’leri Açıklayan Faktörler 

Araştırma bulguları ve yayınlar, batık kredilerin bazı faktörler sonucunda ortaya 

çıktığını göstermektedir. Berger ve De Young (1997), zayıf yönetimi problem kredileri 

başlıca sebeplerinden birisi olarak tanımlamışlardır. Problem kredileri olan birçok 

bankadaki müdürlerin yeterli kredi aracılık yüklenimi, izleme ve kontrol 

uygulamadıklarını iddia etmişlerdir.  

 

Aşağı Sahra Afrika’sında Gelir Getirmeyen Kredilerle ilgili bir Dünya Bankası 

araştırma çalışması batık kredilere yüksek sermaye maliyeti ve düşük faiz marjları ile 

birlikte ters ekonomik şokların neden olduğunu açığa çıkarmıştır (Fofack, 2005). 

Goldstein ve Turner (1996) şöyle demiştir: ‘’gelir getirmeyen kredilerin birikmesi 

genellikle birçok faktöre atfedilebilir, bunlardan bazıları ekonomik düşüşler ve 

makroekonomik uçuculuk, ticaret bozulmasının koşulları, yüksek faiz oranı, bankalar 

arası yüksek bedelli borç almalara aşırı dayanma, iç borç verme ve manevi 

tehlikedir’’.  

 

Bazı yazarlar ayrıca batık kredilerin sebebinin problem hesaplar olabileceği 

görüşündedirler. Rouse (1989), çalışmasında, açık kredi limitinin olmadığı, bir süre 

boyunca aktif olarak işletilmemiş bir hesap üzerinde alınan açık kredi ve makul 

işletme limitlerinin üzerinde alınan açık kredinin söz konusu olduğu borçlu hesaptan 

doğabileceğini belirtmiştir. Borç veren tarafında iyi beceri ve yargı gücünün 

olmamasını batık kredilerin olası nedenlerinden birisi olarak tanımlamaktadır. 
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Bloem ve Gorter (2001) gelir getirmeyen kredilerin önemli ölçüde petrol ürünlerinin 

maliyeti, kilit ihraç ürünlerinin fiyatları, kurların veya faiz oranlarının ani değişimi 

gibi daha az öngörülebilir olaylardan kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca 

kusurlu banka yönetimi, zayıf denetim, ekonomik patlamalar sırasında kredi itibarına 

ilişkin aşırı iyimser değerlendirmeler ve cömert hükümet teminatlarının sonucu olan 

manevi tehlikenin batık kredilere yol açan faktörlerden bazıları olduğunu da ifade 

etmişlerdir. 

 

1.6.1 Bankalarda Kredi İşleme  

Borç alanlara kredi verilmesi risk barındırır. Bu risk, beklenmeyen ödeme 

görülmeyeceği için mevcuttur. Kredi riski, kredi müşterilerinin borçlu oldukları tutarı 

tümüyle ve zamanında ödeyememelerinden kaynaklanan potansiyel zararlar olarak 

tanımlanmaktadır. Borç veren banka gelecekte faiz ve anapara geri ödemesi vaadi 

karşılığında kredi sağlayan bir bankayı kapsamaktadır (Kay Associates Limited, 

2005).  

 

Borç vermeyle ilgili mevcut literatür, kredi riskini minimize etmek için kredi 

sağlanmasıyla ilgili iyi kararların alınmasında borç verenin rolüne işaret etmektedir. 

Rouse (1989), bir borç verenin para ‘ödünç’ verdiğini ve hibe etmediğini açıklamıştır. 

Bu nedenle, geri ödemenin gelecekte belli bir tarihte gerçekleşeceğine dair bir yargı 

vardır. Borç verenin geleceğe bakması ve müşterinin mutabakata varılan tarihte geri 

ödeme yapıp yapamayacağını sorması gerekir. Her zaman müşterinin geri ödeme 

yapamayabileceği riskinin olabileceğini ve bu riskin borç verenin hem beceri hem de 

yargı göstermesinin gerekli olduğuna dair olduğunu belirtmiştir.  

 

Borç veren riskin kapsamını değerlendirmeyi amaçlamalıdır ve geri ödeme öngörüsü 

üzerindeki belirsizliğin miktarını azaltmaya çalışmalıdır. Bu nedenle borç veren, ilgili 

bütün bilgileri toplar ve ardından yargıya varırken becerilerini uygular. Her ne kadar 

müşterilerden ve borç verenin yargısını etkileyebilecek başka bir yerden baskıların 
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gelmesi muhtemel olsa da, borç veren, objektif bir karara varmaya çalışmak 

zorundadır.  

 

Batık kredilere sebep olabilecek bu kredi riskleri açısından, bankaların, müşteriler için 

kredi işleme sürecinde kredi memurlarına kılavuzluk etmek için kredi politika 

belgelerinde birtakım kredi talep prosedürleri vardır. Aşağıdakiler kredi verirken 

dikkate alınan faktörlerden bazılarıdır: 

a) Başvuru sahibinin arka planı.  

b) Talebin amacı. 

c) Gerekli kredi tutarı.  

d) Borç alanın katkısının miktarı ve kaynağı.  

e) Borç alanın geri ödeme koşulları.  

f) Borç alan tarafından teklif edilen menkul kıymet.  

 

Yukarıda belirtilen kriterler arasında, kredi güvenlik araştırması veya değer biçme 

kredi işleme prosedürlerindeki en önemli aşamalardan birisidir. Bunun nedeni, bu 

aşamada müşterinin finansal gücü ve kredi itibarı ile ilgili bilgilerin analiz edilmesidir. 

  

Kay Associate Limited (2005), bir müşterinin kredi başvurusunun 

değerlendirilmesinde kullanılan, beş Cs çerçevesi olarak bilinen beş kredi güvenlik 

araştırması tekniği tanımlamıştır. İlk olarak, müşterinin karakteri değerlendirilir. Bu, 

müşterinin krediyi ödeme isteğini belirler ve geçmiş kredi tarihçesi, şirketin kredi notu 

ve müşterilerin ve tedarikçilerin itibarını kapsayabilir. İkinci olarak, müşterinin nakit 

akışı kestirimi bakımından ödeme kapasitesi olarak tanımlanan kapasiteleri eleştirel 

olarak değerlendirilir. Ayrıca, borç verenin sermayesi veya finansal pozisyonunun 

sağlamlığı da değerlendirilir. Endüstri ve işletmenin ekonomik koşulları gibi koşullar 

da değerlendirilir. Bunlar önemlidir zira bu tür koşullar müşterinin geri ödeme 

kabiliyetini etkileyebilir. Son C ikincildir. Bu, ikincil geri ödeme kaynağı olarak 

anılmaktadır. Bu, müşterinin talebin kıymet biçmede dikkate alınır. 
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1.6.2 İzleme ve Kontrol  

Rouse’a (1989) göre, bu, birçok borç verenin çok az dikkat ettiği bir alandır ancak 

gerektiği gibi yürütüldüğü takdirde, şüpheli borçların ortaya çıkması önemli ölçüde 

azaltılabilir. Rouse, iç kayıtları, ziyaret ve görüşmeleri, denetlenen hesapları ve 

yönetim hesaplarını izleme ve kontrol sürecine yardımcı olan şeylerden bazıları olarak 

tanımlamıştır.  

 

İzleme, aşağıdaki temel amaçların izlenmesi üzerinden batık kredilerin ortaya 

çıkmasını asgari düzeye indirebilir: 

a) Kredinin kabul edilen amaç doğrultusunda kullanılmasının sağlanmasına,  

b) Tesisin performansını etkilemesi muhtemel olan müşteri işi operasyonlarıyla 

ilgili herhangi bir problemin erken uyarı sinyallerinin tanımlanmasına,  

c) Kredi koşullarına uygunluğun sağlanmasına hizmet eder,  

d) Borç verene borç alanın işletmesinin beklenti ve problemlerini tartışma olanağı 

sağlar.  

 

1.6.3 Batık Kredilerin Azaltılması  

Batık krediler, kredileri ödeme gücüne sahip olması muhtemel olan ve ödeme aczine 

düşmesi muhtemel olmayan borç alanlara verilmesini sağlayarak sınırlandırılabilir. 

Borç alanın kredi riskini yargılamak ve bir borç verme kararına ulaşmak için 

potansiyel borç alanların kredi analizi yürütülmelidir. Kredi geri ödemeleri 

izlenmelidir ve gerektiğinde bir müşteri temerrüdü tedbiri alınmalıdır. Dolayısıyla, 

bankalar riskli müşterilere kredi vermekten kaçınmalı, kredi geri ödemelerini izlemeli 

ve müşteriler zorluğa düştüğü zaman kredileri yeniden müzakere etmelidir (Kay 

Associates Limited, 2005). 
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1.7 Kavramsal çerçeve 

Şekil 4: Kavramsal çerçeve        

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Araştırmacı (2018) 

 

1.7.1 Literatür Tarama Özeti  

Yukarıdaki çalışmalardan, gelir getirmeyen kredilerin Kenya’da bulunan ticari 

bankaların kârlılığı üzerindeki etkilerine dokunan teorik kavramların ve deneysel 

çalışmaların vardığı açıkça görülmektedir. Bilgi asimetrisi, vekâlet teorisi ve modern 

portföy teorisi daha fazla çalışma ve uygulama gerektiren önemli teorilerdir. Ancak 

deneysel taramalar, gelir getirmeyen kredilerin Kenya’da bulunan ticari bankaların 

kârlılığını etkileyip etkilemediği hakkında farklı sonuçlar vermiştir. Bazı deneysel 

çalışmalar, aslında gelir getirmeyen kredilerin Kenya’da bulunan ticari bankaların 

kârlılığını etkileyip etkilemediğini teyit ederken, diğerleri bunu teyit edememiştir. 

 

Daha önce yapılan çalışmalar, gelir getirmeyen kredilerin nasıl var olduğu ve bu tür 

kredilerin birikmesinden nasıl kaçınılacağı etrafında şekillenmiştir. Gelir getirmeyen 

kredilerin etkileri ve ticari bankaların finansal performansı hakkında yapılan az sayıda 

çalışma, kontrol değişkenleri olarak Sermaye, işletme verimliliği ve Likidite gibi ticari 

bankaların kârlılığını etkileyen diğer faktörleri dikkate almamıştır. Bazı çalışmalar, on 

altı gibi az bir sayıyı ve azami altı yıllık kısa bir süreyi kullanmıştır. Önceki çalışmalar 

da çalışmalarla ilgili asimetrik bilgi teorisine, vekâlet teorisine ve modern portföy 

teorisine çok az ilgi göstermiştir. Kenya’da yapılan yerel çalışmalarla ilgili olarak, 

hiçbir çalışmada CAMEL faktörleri kontrol değişkenleri olarak kullanılmamış ve bu 

Bağımlı değişkenler 

Ticari bankaların kârlılığı 

 

Bağımsız değişkenler 

Gelir Getirmeyen Krediler  

 Sermaye yeterliliği  

 Varlık Kalitesi  

 İşletme Maliyeti 

Verimliliği 

 Likidite yönetimi  
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çalışmalar gelir getiren kredilerin ticari bankaların kârlılığını etkilediğini zikreden 

önceki uluslararası çalışmalarla mutabakata varamamıştır. 

 

Bu çalışma, gelir getirmeyen kredilerin Kenya’da bulunan ticari bankaların kârlılığı 

üzerindeki etkileri ile ilgili bu saha çalışmasındaki boşluğun doldurulmasına katkıda 

bulunmayı amaçlamıştır. Çalışma on yıl gibi geniş bir süre için Kenya’da bulunan 

tümü lisanslı 43 ticari bankayı kapsamaktadır. Çalışma, özel olarak gelir getirmeyen 

kredilerin Kenya’da bulunan ticari bankaların kârlılığı üzerindeki etkilerini 

belirlemiştir. Çalışma ayrıca, çalışma sürecinde aşağıdaki finansal teorilere de 

odaklanmıştır; Asimetrik bilgi teorisi, vekâlet teorisi ve modern portföy teorisi. 

Kârlılığı etkileyen bankaya özgü faktörler; Sermaye Yeterliliği, Likidite ve İşletme 

verimliliği çalışmada kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

2.1 Giriş 

Bu bölüm, çalışmanın yapılmasına ilişkin metodolojiye odaklanmaktadır. 

Araştırmanın yapılmasında kullanılan araştırma yöntemlerini, veri toplamak için 

kullanılan yöntemleri ve verilerin nasıl analiz edilip rapor edildiğini vurgular ve 

açıklar. 

2.2 Araştırma Tasarımı  

Bu araştırma, deneysel araştırma tasarımını benimsemiştir. Bu tip araştırma tasarımı 

bir süjeyi hiçbir şekilde etkilemeden davranışının gözlemlenmesini ve tanımlanmasını 

kapsayan bir bilimsel yöntemdi. Asıl olarak konunun genel değerlendirmesini elde 

etmek için kullanılır. Çalışma, 2010 ve 2016 yılları arasındaki dönemi kapsamıştır. 

Aktif Kârlılığı (ROA) ile ölçülen kârlılık bağımlı değişken olarak alınmıştır ve gelir 

getirmeyen kredilerin toplam kredilere oranı ve gelir getirmeyen kredilerin avanslara 

oranı ile ölçülen gelir getirmeyen krediler bağımsız değişken olarak alınmıştır. Gelir 

getirmeyen kredilerin/varlıkların yaygın iki ölçümü; Gelir Getirmeyen Krediler oranı 

ve Gelir Getirmeyen Krediler teminat oranıdır. Gelir getirmeyen teminat oranı, gelir 

getirmeyen kredilere ilişkin olası zararlar için karşılığın toplam gelir getirmeyen 

kredilere oranıdır ve şu şekilde hesaplanır; Gelir Getirmeyen Krediler üzerindeki Zarar 

Karşılıkların Gelir Getirmeyen Kredilere oranı. NPL oranı, gelir getirmeyen kredilerin 

(NPL) toplam kredilere (olası zararlara ilişkin brüt karşılık) oranıdır. Toplam krediler 

ve avanslar üzerinde gelir getirmeyen krediler olarak ölçülmektedir. Bu çalışmada, 

toplam krediler ve avanslar üzerinde gelir getirmeyen krediler olarak ölçülen gelir 

getirmeyen krediler oranı kullanılmıştır. 
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2.3 Hedef Popülasyon 

Çalışmanın amacı doğrultusunda, çalışma popülasyonunun tamamı Kenya’daki ticari 

bankalardı. Kenya Merkez Bankası’nın Bankacılık Denetim Raporuna (2016) göre, 

ülkede faaliyet gösteren 43 ticari banka vardır. Çalışma, 43 ticari bankanın 

tamamından veri toplamıştır zira popülasyon, küçük bir popülasyondur. Bütün bu 

bankalar, sonuçta nihai ve tam temsili bir analize ulaşılacağı için incelenmiştir. 

2.4 Veri Toplama 

Çalışma için toplanan veriler, ikincil verilerdir. 2010 ila 2016 dönemi için ticari 

bankaların mali tablolarından hesaplanan aktif kârlılığı (ROA), Gelir Getirmeyen 

Krediler oranını kapsar. Hesaplamaya yönelik bu oranların ötesinde; sermaye 

yeterliliği, işletme maliyetleri verimliliği ve likidite çalışma kapsamındaki dönem için 

ticari bankaların mali tablolarından hesaplanmıştır ve kontrol değişkenleri olarak 

kullanılmıştır. Veriler, Kenya Merkez Bankası raporlarından, Kenya’da bulunan ticari 

bankaların yayınlanmış denetlenen hesaplarından, Bankacılık Anketi (Doğu Afrika) 

Raporundan ve Kenya Ulusal İstatistik Bürosu’ndan (KNBS) toplanmıştır.  

Bu veri kategorisi asıl olarak kantitatif biçimdedir. Verilere erişim bir problem değildir 

zira bunlar kamu tüketimi için basılı ve elektronik medyada yıllık olarak 

yayınlanmaktadır. Araştırmacı, çalışma için bu tip bilgilerin kullanımından birçok 

yolla faydalanmıştır. Birincisi, bu, zaman ve para açısından en ucuz toplama yoludur. 

Araştırmacıya, birincil kaynaktan toplamak zorunda olsaydı ulaşması mümkün 

olmayan bir kalitede veri toplama olanağı vermektedir.  

2.5 Veri Analizi 

Babbie’ye (2010) göre, veri analizi toplanan veriler üzerinde, bunları araştırmayı 

başlatan fikirleri ve teorileri yansıtan sonuç çıkarmada kullanmaya uygun bir forma 

dönüştürerek yürütülmektedir. Elde edilen ikincil veriler, uygunluğunu, 

güvenilirliğini, yeterliliğini ve doğruluğunu belirlemek için incelenmiştir. Bu 

çalışmada toplanan veriler hem kalitatif hem de kantitatifti.  
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Toplanan veriler, analiz için Sosyal Bilimler için İstatistik Paketine (SPSS) girilmeden 

önce ayıklanmış, kodlanmış ve organize edilmiştir. ANOVA, Tek Değişkenli, Çok 

Değişkenli Çok Faktörlü ANOVA analizi ve Kısmi Korelasyon Analizi yapılmıştır. 

Bu, çalışmadan türetilen hacimli veri kümelerinin analiz edilmesine, organize 

edilmesine, araştırılmasına ve daha fazla bilgiye dayalı karar almaya yardımcı 

olmuştur. Bilgi, çalışmanın diğer taraflarıyla kolayca paylaşılabilir.  

2.5.1. Analitik Model 

Kaaya ve Pastory’de (2013) mevduatların ve banka büyüklüğünün kontrol edilerek 

Tanzanya’da kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisini analiz etmek 

için kullanılana benzeyen çoklu doğrusal regresyon modeli kullanılmıştır. Çoklu 

doğrusal regresyonda, aşağıda gösterildiği gibi, aktif kârlılığıyla ölçülen kârlılık 

bağımlı değişken olarak alınmıştır, toplam krediler ve avanslar üzerinde gelir 

getirmeyen kredilerle ölçülen gelir getirmeyen krediler bağımsız değişken olarak 

alınmıştır ve sermaye yeterliliği, işletme maliyetleri verimliliği ve likidite kontrol 

değişkenleri olarak alınmıştır: 

Y = α+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ е 

Burada: 

Y= Aktif Kârlılığıyla ölçülen Kârlılık  

α = Sabit 

βi= X’in i’deki birim değişikliğe yanıtını ölçen i değişkeninin Beta Katsayısı 

X1= Gelir getirmeyen krediler oranı ile ölçülen Gelir Getirmeyen Krediler. Toplam 

Krediler ve avanslar üzerinde toplam gelir getirmeyen Krediler olarak hesaplanır 

(Toplam gelir getirmeyen Krediler / Toplam krediler ve avanslar). 

X2-X4: Kontrol Değişkenleri 

Kontrol değişkenleri, analizde kârlılığı etkileyen CAMEL faktörlerini hesaba katmak 

için ilave edilmiştir. 

Burada: 
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X2- Sermaye Yeterliliği. Çekirdek Sermayenin Hesaplanan Toplam Risk Ağırlıklı 

Varlıklara oranı olarak ölçülür ve (Çekirdek Sermaye / Toplam Risk Ağırlıklı 

Varlıklar) olarak hesaplanır 

X3- İşletme Maliyeti Verimliliği – Maliyet geliri olarak ölçülür ve (toplam 

giderler/Toplam Gelir) olarak hesaplanır 

X4- Likidite – Likit Varlıkların Toplam Pasiflere Oranı olarak ölçülür. (Hızlı 

Varlıklar/ Toplam pasifler) olarak hesaplanır. 

e= hata terimi 

 

2.5.2 Önem testi 

Parametrik testlerin şunları kullanarak ilişkinin önemini belirlediği tahmin edilmiştir: 

korelasyon katsayısı (r), belirleme katsayısı ( r²), çoklu korelasyon katsayısı (R²), Tek 

Değişkenli Analiz, İki Değişkenli Analiz, Kısmi korelasyon ve F-Testi kullanan 

ANOVA. Korelasyon katsayısı, r, iki değişken arasındaki lineer ilişkinin gücünü ve 

yönünü ölçer. Belirleme katsayısı, r², regresyon analizinde değişkenlerin lineer-

korelasyon derecesini ('uyum iyiliği') belirler. Çoklu korelasyon katsayısı R², diğer 

değişkenler (eşdeğişkenler) setinin lineer fonksiyonunu kullanarak ne kadar iyi tahmin 

edilebildiğini ölçer. 

 

Değişkenlerin iki değişkenli analizi, herhangi iki değişken arasındaki deneysel 

ilişkinin belirlenmesi amacıyla bu değişkenler arasındaki ilişkileri göstermiştir. Kısmi 

Korelasyon testleri bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi 

incelerken, bağımlı değişkenle ilişkili olabilecek diğer değişkenler için bunu kontrol 

etmiştir. ANOVA, birçok grubun ortalamalarının eşit olup olmadığı konusunda 

istatistiksel test sağlamıştır. F-testi, iki değişkenin varyanslarının eşit olup olmadığını 

ve varyansların eşit olmaması ve alternatifine karşı test etmek için iki uçlu testin 

kullanıldığını göstermiştir. Bağımlı değişken ve Kontrol Değişkenlerinin tek 

değişkenli analizi bağımlı değişken ve kontrol değişkenleri arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. 
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2.6 Veri Geçerliliği ve Güvenilirliği  

Geçerlilik, araştırmanın ölçmek istediği şeyi ne dereceye kadar doğru ölçtüğünü ifade 

etmektedir. Berg ve Gall’a (1989) göre, geçerlilik, test kalemleri örnekleminin testin 

ölçmek üzere tasarlandığı içeriği temsil etme derecesidir. Belli bir araç kullanarak 

toplanan verilerin ne derecede belli bir alanı veya belli bir kavramın içeriğini temsil 

ettiğine dair bir ölçü olarak içerik geçerliliği kullanılacaktır. Güvenilirlik, herhangi bir 

ölçme prosedürünün tekrarlanan denemelerde ne dereceye kadar aynı sonuçları 

verdiğini ifade etmektedir (Neumann, 2000). Araştırmacı, anketi güvenilir kılmak için 

değişiklikler yapacaktır. Yanıtların işlenmesinden önce tamamlanan anketler eksiksiz 

olma ve tutarlılık açısından kontrol edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERİ ANALİZİ VE BULGULARIN SUNULMASI 

3.1 Giriş 

Bu bölümde, toplanan saha verilerinin analizi ve bulgularla ilgili araştırmacı tarafından 

yapılan tartışmalar sunulmaktadır. Ardından veriler araştırma amaçlarıyla ilişkili 

olarak yorumlanmaktadır. 

3.2 Bulgular 

Regresyon analizi, gelir getirmeyen Krediler oranı ve gelir getirmeyen kredi teminat 

oranı olan bağımsız değişkenlerle yapılmıştır. Aktif Kârlılığı (ROA) ile ölçülen 

kârlılık bağımlı değişkendi. Sermaye Yeterliliği, İşletme verimliliği ve Likidite kontrol 

değişkenleri olarak kullanılmıştır. Popülasyon, Kenya Merkez Bankası tarafından 

lisans verilen ve (2010-2016) döneminde Kenya’da faaliyet gösteren 43 ticari 

bankadan meydana geliyordu ve veriler her bir ticari bankanın mali tablolarından 

toplanmıştır ve bütün ticari bankalar için yıllık ortalama toplamları çalışmanın 

kapsadığı her dönem için alınmıştır. Elde edilen veriler, regresyon analizi için 

değişkenler olarak SPSS’e aktarılmış ve sonuçlar alınmıştır. 

Sonuçlar, tablo 1 ila 5’te gösterilmektedir. Çalışmanın bulguları, tanımlayıcı istatistiği, 

bağımlı değişkenlerin tek değişkenli analizini ve kontrol değişkenlerini, kontrol 

değişkenleri dâhil edilmeden önceki bulguları, kontrol değişkenlerinin etkileri dâhil 

edildiği zamanki bulguları ve bulgulara ilişkin yorumları göstermektedir. Düzeltilmiş 

R-kare, bağımsız değişkendeki değişiklikten ötürü bağımlı değişkenin değişkenlik

derecesini ölçmektedir. %5 önem testi ve %95 güvenilirlik seviyesinde incelenen 

bütün değişkenler için iki uçlu önem testi yapılmıştır. Gözlemde, 0.05’ten büyük 

herhangi bir p-değerinin, test edilen değişkenler arasında önemli bir ilişki gösterdiği 

kabul edilmiştir, başka yerlerde ilişkinin önemsiz olduğu varsayılmıştır. Bütün 

gözlemlerin dağılımı, regresyon ve kalıntı varyansı ile açıklanan ve açıklanmayan 

varyansa bölünür. R², toplam varyansla ilişkili olarak açıklanan varyansın oranı olarak 
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alınmıştır. Standartlaştırılmış katsayı ve F istatistiği değişkenler arasındaki ilişkinin 

gücünü ve veri setinin regresyon modeline ve/veya teste uygunluğunu göstermektedir. 

3.2.1 Tanımlayıcı istatistik 

Tablo 1: Bütün Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistiği Tablo 1: Bütün Değişkenlerin 

Tanımlayıcı İstatistiği 

N Minimum Maximum Mean Std 

.Deviation 

Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std.  

Error 

Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Std. 

Error 

Y 10 10.88 15.21 12.7410 .34514 1.09142 .896 .687 3.282 1.334 

X1 10 3.67 21.27 9.0670 1.94886 6.16284 1.143 .687 .048 1.334 

X2 10 13.06 16.15 14.6470 .36487 1.15382 -.370 .687 -

1.569 

1.334 

X3 10 50.36 60.13 55.6910 1.13189 3.57936 -.196 .687 -

1.440 

1.334 

X4 10 31.35 40.29 37.0420 .94450 2.98677 -.933 .687 -.340 1.334 
Valid N 

(listwise) 
10 

Kaynak: Araştırmacı (2018) 

Tablo 1, değişkenleri analiz etmek için kullanılan verilerin minimum, maksimum, 

ortalama, standart sapma, Çarpıklık ve Kürtosis’inin özetini göstermektedir. Minimum 

ve maksimum, ortalama ve değişkenlerin çalışmada 10 yıllık süredeki ortalamasından 

standart sapma. Çarpıklık asimetriyi ve dağılım analizinde verilerin normalden 

sapmasını göstermektedir. Kürtosis, dağılımdaki verilerin basıklığını veya 

"dorukluluğunu" göstermektedir. 

3.2.2 Çıkarımsal İstatistik 

Bu, alınan regresyon analizi bulgularını göstermektedir. Kontrol değişkenlerinin 

regresyon analizine dâhil edilmesinden önce gelir getirmeyen kredilerin ticari 

bankaların kârlılığı üzerindeki etkilerle ilgili bulguları, ardından bütün değişkenler 

arasındaki korelasyonları ve nihayet kontrol değişkenleri regresyon analizine dâhil 

edildiği zaman gelir getirmeyen kredilerin kârlılık üzerindeki etkilerini göstermektedir. 
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3.2.2.1 Kontrol değişkenlerinin dâhil edilmesinden önceki bulgular 

Bulgular, kontrol değişkenlerinin dâhil edilmesinden önce Aktif Kârlılığı (Y) ve Gelir 

Getirmeyen Kredilerin (X1) ANOVA’sını göstermektedir. 

Tablo 2: Kârlılık (Y) ve Gelir Getirmeyen Kredilerin (X1) ANOVA Model Özeti 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .705a 497 .434 .82077 .497 7.914 1 8 .023 

a. Predictors: (Constant), X1

Kaynak: Araştırmacı (2018) 

Yukarıdaki Tablo 2 kontrol değişkenlerinin dâhil edilmesinden önce Aktif Kârlılığı 

(Y) ve gelir getirmeyen Kredilerin (X1) ANOVA’sını göstermektedir. 7.914 F testi ve

0.023 önem testleri testin önemli ve uygun olduğunu ortaya koymaktadır. 0.434’ün 

düzeltilmiş R karesi gelir getirmeyen Krediler oranının gelir getirmeyen Krediler oranı 

ve ticari bankaların kârlılığı arasındaki varyasyonun %43.4’ünü açıkladığını ortaya 

koymaktadır. Sonuç ayrıca negatif (-) 0.705’in korelasyon katsayı R’yi de ortaya 

koymaktadır. Bu, ROA (Y) ile ölçülen kârlılık ve Gelir Getirmeyen Krediler Oranıyla 

(X1) ölçülen Gelir Getirmeyen Krediler arasında negatif bir ilişki olduğunu ve testin 

istatistiksel olarak önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
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3.2.2.2 Bağımlı değişken ve Kontrol değişkenlerinin Tek Değişkenli Analizi 

Bağımlı değişken ve kontrol değişkenlerinin tek değişkenli analizi, bağımlı değişken 

ve kontrol değişkenleri arasındaki ilişkileri göstermektedir. Tablo 4.3, kontrol 

değişkenleri X2, X3, ve X4’ün Aktif Kârlılığı (Y) üzerindeki etkisini göstermektedir. 

F testi ve R kare ve bağımlı değişken ve kontrol değişkenler arasında düzeltilmiş R 

kare sonuçları vermektedir. 

Tablo 3: Bağımlı Değişken ve Kontrol Değişkenlerin Tek Değişkenli Analizi 

Dependent Variable: Y 

Source Type III Sum 

of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected 

Model 

6.396a 3 2.132 2.958 .120 

Intercept .976 1 .976 1.355 .289 

X2 1.022 1 1.022 1.418 .279 

X3 .697 1 .697 .967 .363 

X4 .023 1 .023 .032 .864 

Error 4.325 6 .721 

Total 1634.052 10 

Corrected 

Total 

10.721 9 

a. R Squared = .597 (Adjusted R Squared = .395)

Kaynak: Araştırmacı (2018) 

Yukarıdaki Tablo 3 bağımlı değişken ve kontrol değişkenleri arasındaki ilişkileri 

göstermektedir. Sonuçlar, 0.597’in Düzeltilmiş R karesini göstermektedir, bu da 

kontrol değişkenlerinin bağımlı değişken ve kontrol değişkenleri arasındaki 

varyansları %39.5’e kadar açıklayabildiği anlamına gelmektedir. Önem testlerinin 

0.05’ten büyük olması, bağımlı değişken ve kontrol değişkenleri arasındaki varyansın 

açıklanmasında bütün kontrol değişkenlerinin önemli olmadığını ortaya koymaktadır. 
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3.2.2.3 Değişkenlerin İki Değişkenli Analizi 

Bu, herhangi iki değişken arasındaki deneysel ilişkinin belirlenmesi amacıyla bunlar 

arasındaki ilişkilere dair bulguları göstermektedir. Tablo  4; bağımsız değişken X1 ve 

kontrol değişkenleri X2 ve X3’ün bağımlı değişken Y ile ilişkilerin açıklanmasında 

önemli ve uygun olduğunu zira Y ile geriye çekildiğinde sırasıyla 0.23, 0.017 ve 0.029 

önem testleri olduğunu ortaya koymaktadır. Tablo ayrıca X1, X2, X3 ve X4 

değişkenlerinin kendi aralarında ilişkileri olduğunu da göstermektedir bu da 

değişkenler arasında çoklu eş doğrusallık olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca kontrol 

değişkeni X4’ün uygun ve önemli olmadığını zira bağımlı değişken Y ile geriye 

çekildiğinde 0.544 önem testleri olduğunu göstermektedir. Bu, Likiditenin aktif 

kârlılığı ve testte kullanılan diğer kontrol değişkenleri ile önemli bir doğrusal 

ilişkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 4: Değişkenlerin İki Değişkenli Analizi 

Y X1 X2 X3 X4 

Y Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

1 -

.705* 

.729* -.684* .219 

X1 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.705* 

.023 

1 -.732* 

.016 

.706* 

.023 

.203 

.573 

X2 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.729* 

.017 

-

.732* 

.016 

1 -.688* 

.028 

.322 

.364 

X3 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

-.684* 

.029 

.706* 

.023 

-.688* 

.028 

1 -.052 

.886 

X4 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

.219 

.544 

.203 

.573 

.322 

.364 

-.052 

.886 

1 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kaynak: Araştırmacı (2018) 
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3.2.2.4 Kontrol değişkenlerinin etkilerinin dâhil edildiği zamanki bulgular  

Bu, kontrol değişkenleri dâhil edildiği zaman bağımlı değişken ve bağımsız 

değişkenlerin regresyon sonuçlarını göstermektedir.  

Tablo 5: Kontrol değişkenleri dâhil edildiği zamanki Kısmi KorelasyonlarTablo 

4.5: Kontrol değişkenleri dâhil edildiği zaman Kısmi Correlationlar  

Control Variables Y X1 

X2 &  X3 &  X4     Y     Correlation 1.000 -.404 

Significance (2-tailed) . .368 

Df 0 5 

X1     Correlation -.404 1.000 

Significance (2-tailed) .368 . 

Df 5 0 

Kaynak: Araştırmacı (2018) 

Yukarıdaki Tablo 5, kontrol değişkenlerinin etkileri dikkate alındığında bağımsız ve 

bağımlı değişkenlerin sonuçlarını göstermektedir. Bağımsız değişken X1 ile ilişkili 

gözlem, kontrol değişkenleri X2, X3 ve X4’ün dâhil edilmesinden sonra, Aktif 

Kârlılığının (Y) Gelir Getirmeyen Krediler oranı (X1) ile negatif (-) 0.404 korelasyon 

verdiğini göstermektedir. Bu, gelir getirmeyen kredi oranının kontrol değişkenleri 

dâhil edildiği zaman bile gelir getirmeyen krediler ve ticari bankaların kârlılığı 

arasındaki ilişkiyi açıklayabildiğini göstermektedir. 

3.3 Bulguların Yorumlanması 

Kontrol Değişkenlerinin etkilerinin dikkate alınmadığı testlerin sonuçları Aktif 

Kârlılığının (Y) ve Gelir Getirmeyen Krediler oranının (X1) negatif (-) 0.705 

korelasyon katsayısı ve 0.023 önem testi olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar 

ayrıca 0.434’ün düzeltilmiş R karesini de vermektedir, bu da gelir getirmeyen Krediler 

ve ticari bankaların kârlılığı arasındaki varyasyonun %43.4’ünü açıkladığını ortaya 
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koymaktadır. Kontrol değişkenlerinin bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkiye dâhil etmenin etkilerini belirlemek için katsayıların korelasyon 

testi,  gelir getirmeyen krediler oranının ticari bankaların kârlılığını negatif %40.4’e 

kadar olumsuz etkilediğini göstermektedir. 

Bulgulardan açıkça görülmektedir ki, gelir getirmeyen krediler Kenya’da bulunan 

ticari bankaların kârlılığını olumsuz etkilemektedir. Bu, gelir getirmeyen krediler 

oranıyla ölçülen gelir getirmeyen kredilerin test sonuçlarıyla ve Aktif Kârlılığıyla 

ölçülen kârlılıkla gösterilebilir. 

Bulgular ayrıca Sermaye yeterliliği ve işletme maliyeti verimliliği gibi bazı kontrol 

değişkenlerinin kârlılığı olan varyansların açıklanmasında önemli olduğunu, likidite 

gibi diğer kontrol değişkenleri varyansların ve gelir getirmeyen kredilerin kârlılkla 

açıklanmasında uygun ve önemsiz olduğunu da göstermiştir. 
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SONUÇ 

Bu çalışma gelir getirmeyen kredilerin Kenya’da bulunan ticari bankaların kârlılığı 

üzerindeki etkisini incelemektedir. Regresyon sonuçları, gelir getirmeyen kredilerin 

Kenya’da bulunan ticari bankaların kârlılığını olumsuz etkilediğini ortaya 

koymaktadır. Çalışma, toplam krediler ve avanslar üzerinden gelir getirmeyen 

kredilerle ölçülen gelir getirmeyen kredilerin; gelir getirmeyen kredilerin ticari 

bankaların kârlılığı üzerindeki etkisinin açıklanmasında uygun ve önemli olduğu 

sonucuna varmıştır. Bulgular Mülti-lineer regresyon modelinin, sırasıyla gelir 

getirmeyen krediler oranını bağımsız değişken olarak ve aktif kârlılığını bağımlı 

değişken olarak kullanarak, gelir getirmeyen kredilerin kârlılık üzerindeki etkilerinin 

test edilmesine uygun olduğunu da ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu çalışma gelir 

getirmeyen kredilerin Kenya’da bulunan ticari bankaların kârlılığını olumsuz 

etkilediğini teyit etmiştir.  

Yukarıdaki Analize, çalışmadaki tartışma ve gözlemlere dayanarak, şu tavsiyelerin 

verilmesi uygun olacaktır: bankacılık sektörünün düzenleyicisi olarak Kenya Merkez 

Bankası başta gelir getirmeyen krediler ve kârlılık olmak üzere, belli kalemlerin 

trendlerindeki değişiklikleri değil, oranları rapor etmeyi düşünmelidir. Yalnızca ticari 

bankaların gelir getirmeyen kredileri ve kârlılığındaki artışların raporlanması yanıltıcı 

olabilir zira aktif kârlılığı, Gelir Getirmeyen Krediler oranı ve Gelir Getirmeyen 

Krediler teminat oranı, kârlılık ve gelir getirmeyen Kredilerin brüt hacimlerindeki 

değişiklikler arasındaki ilişkinin anlaşılabilirliğini arttırabilir. Merkez bankası ve ticari 

bankaların hissedarları tehdidin ortaya çıkmasını engellemeye yardımcı olabilen 

finansal raporlama modelleri geliştirmek ve kârları düzleştirmek için gelir getirmeyen 

Kredilerle ilgili zarar karşılıklarının müdürler tarafından kullanılabileceğinin farkında 

olmalıdırlar. Hissedarlar özellikle, yetkin iç ve dış denetçileri görevlendirerek 

müdürün bilgi asimetrisini düşürmek için vekâlet maliyetlerini karşılamaya hazırdırlar. 

Ticari bankaların yönetimi, gelir getirmeyen kredilerin görülmesini asgari düzeye 

indirmek için kredileri iyileştirirken manevi tehlike ve ters seçim risklerini 



54 

düşürmelidir. Bu, iyi kredi değerlendirme prosedürleri, etkin iç kontrol sistemleri, 

bilançolarda varlık kalitesini iyileştirme gayretleriyle birlikte çeşitlendirme ile 

gerçekleştirilebilir. Kârlılığın sürdürülmesi, Kenya’da bulunan ticari bankalar için de 

bir sorundur ve ticari bankalar; özellikle gelir getirmeyen kredilerin görülmesinin 

asgari düzeye indirilmesini ve teknolojideki gelişmeyi kapsayan maliyet düşürücü 

tekniklerle ilgili yenilikçi olmaya devam etmelidir. 

Gelecekteki araştırmalar, bu kapsamı kârlılığı ve gelir getirmeyen kredilerin Kenya’da 

bulunan ticari bankalar üzerindeki etkileri ölçmek için kullanılan diğer parametreleri 

de kapsayacak şekilde genişletebilir. Kredilere getirilen faiz oranları ve portföylerin 

çeşitlendirilmesi ve bunların ticari bankaların genel kârlılığı ile ne şekilde ilişkili 

olduğu gibi diğer faktörler gelecekteki çalışmalarda hafifletme veya kontrol 

değişkenleri olarak görülebilmektedir. Kenya’da bulunan ticari bankaların müdürleri 

tarafından kâr düzleştirme için gelir getirmeyen kredilerle ilgili zararların 

karşılıklarının olası kullanımıyla ilgili başka çalışmalar yapılmalıdır. Aynı sonuçların 

alınıp alınamayacağını tespit etmek için mikro finans kuruluşları gibi başka finans 

kuruluşları üzerinde gelir getirmeyen kredilerin kârlılık üzerindeki etkisiyle ilgili 

çalışma da yapılmalıdır. 
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