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Türkiye Sorunlu Alacakların Gelişimi (2015-20203Ç) Çalışmanın Ana Aktiviteleri ve Sonuç
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46% 91% • Türkiye’de sorunlu alacakların gelişimi ve 

önümüzdeki dönem ile ilgili öngörülerin oluşturulması

Artan sorunlu alacak bakiyesinin azaltılmasına yönelik rapor
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Sorun alacak bakiyesi

TRY 516 mia

• Sorunlu alacakların çözümüne yönelik tüm aktörleri 

olumlu yönde etkileyecek çıktılar oluşturulmuş ve bu 

çıktılar ana paydaşlara sunulmuştur

• Çözüm önerisi için temel prensiplerin belirlenmesi 

ve önerinin detaylandırılması

• Başarılı yurtdışı örneklerin ve kritik başarı 

faktörlerinin analiz edilmesi

• Temel paydaşlarla (Bankalar, Yabancı Yatırımcılar 

ve Varlık Yönetim Şirketleri) yapılan görüşmelerle 

çözümün önündeki engellerin anlaşılması



Dünyadan örnekler

• Özel sektör ve piyasa odaklı başarılı çözüm

• TGA’lara yabancı yatırımı mümkün kılan özel 

sektöre ait ARC'lerin kurulması

• Yatırımcıların TGA’ları tahsilatı ve rehabilitasyonu 

konusunda uluslararası yetkinlikler sunması

• Bankaları TGA’ları satmaya ve ARC'leri satın 

almaya teşvik etmek için düzenlemelerin olması

• Risk ve ödül paylaşımını sağlamak için özel 

amaçlı şirket (SPV) kurulması

• Farklı risk iştahına sahip yatırımcılar için çeşitli 

menkul kıymet grupları (senior, mezz, junior) 

sunulması

• Sigorta primi karşılığı kamu garantisi,

• 2016-2019 yılları arasında toplam EUR 85 milyar 

satış

• Kamu ve bankalar ortaklığında ECB destekli 

Merkezi ‘’Bad Bank’’ (SAREB), 

• Batık bankalardaki özellikle ipotek kredilerine 

odaklanma,

• Özel yatırımcılar yok, çıkarılan bonolar ECB ve 

banka bilançolarına girdi,

• Kamu destekli çözüm modeli

Hindistan’daki ARC - Varlık 

yapılandırma şirketleri

İtalya’daki GACS - Devlet 

sigortası

İspanya’daki SAREB -
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Sorun alacakların çözümü için merkezi olmayan esnek bir yapı 



Yatırımların, üretimin ve tüketimin artması sonucu GSYİH’nin

büyümesi beklenmektedir – örneğin takipteki kredilerin yüzde 7 

azalması sonucu GSYİH büyüme oranının yüzde 1.5 arttığı 

gözlemlenmiştir1

GSYİH’nın

büyümesi

Bankaların bilançosundaki aktif (kredi) kalitesinin artması, sermayenin 

rahatlaması ve kredi verme iştahının artması, kredi arzındaki büyümeyi 

tetikleyecektir

Kredi arzının 

büyümesi

Artan kredi hacminin ve daha pozitif bir ekonomik durumun 

tetikleyeceği düşük faiz oranları kuruluşları daha fazla yatırım yapmaya 

teşvik edecektir

Yatırımların 

artması

Takipteki alacaklar sorununun kapsayıcı çözümünün, işsizlik oranını düşürmesi 

beklenmektedir – örneğin takipteki kredilerin yüzde 7 azalmasının işsizlik 

oranında yüzde 2’den daha fazla azalmayı sağladığı gözlemlenmiştir1

İş imkanlarının 

yaratılması

Takipteki alacakların çözümünün ekonomik durumu iyileştirerek, vergi 

gelirlerinin artmasından dolayı devletin bütçe gelirini arttırarak, kamu 

yararına da katkı sağlaması beklenmektedir

Bütçe 

gelirlerinin 

artması

Çözüm modelinin faydaları

1) «Reducing non-performing loans: Stylized facts and economic impact» araştırmasına dayanmaktadır, 2017 (ebrd.com)

Topluma

Ülkeye

Ekonomiye

KOBİ ve Ticarilerin 

rahatlaması

Ülkenin ve toplumun dengeli kalkınmasında önemli bir etkisi olan KOBİ ve 

benzeri ticari işletmelerin çözüme kavuşması ve faaliyetlerine devam 

edebilmelerinde etkili rol oynayacaktır.




