
T. C 

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

KREDİ NOTLANDIRMA SİSTEMİ VE BİREYSEL İHTİYAÇ 

KREDİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK İSTANBUL ANADOLU 

YAKASI İLİ ÖRNEĞİ 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Bahar TURGUT 

 

İşletme Anabilim Dalı 

İşletme Yönetimi Programı 

 

 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tuna USLU 

Haziran, 2019 

 





 
 

ÖZET 

 

Bankaların krediler sürecini, bireysel krediler, kredilerin riskleri, 

kadınların ekonomideki yeri ve orta gelir tuzağında olan Türkiye hakkında veriler 

elde edilmiştir. 

 Bankacılık Sisteminde verilen kredilerin risk analizi yapılma durumu, ne 

kadarının bireysel ihtiyaç kredisi olduğunu tespit etmek, kadınların ekonomideki 

yerini gözlemleyip Orta Gelir Tuzağında bulunan Türkiye’nin verilerle bu tuzağa 

yakalanma nedenleri, tuzaktan çıkmak için yapılması gerekenler ele alınmıştır. 

Orta Gelir Tuzağına yakalanan Türkiye’nin tuzaktan kurtulabilmek için 

uygulaması gereken bazı politikalar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları AR-GE 

yatırımları, ulusal tasarruf ve yabancı tasarruf vb. dir. Kadın istihdamı orta gelir 

tuzağında önemli bir etkendir. Ekonomik kalkınma ancak kadınların iş gücüne 

katılmasıyla mümkün olacaktır. Kadın iş gücü arttığında orta gelir tuzağından 

kurtulma aşamasında büyük bir katkı sağlayacaktır. 

Bireysel kredi kullanım oranlarının cinsiyet, eğitim, eş durumunun 

çalışması açısından tespitini yaparak kadınların ekonomiye katılması gerektiği, 

artık bunun bir ihtiyaç olduğunu anket uygulaması ile gözlemlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmalar sonucu kadınların çalışma hayatındaki oranı erkek 

çalışan oranına yakın olduğu gözlemlenmiştir. Kadınlarında iş yaşamında aktif 

olduğu görülmektedir. Ve çalışanların eşlerinin de yüksek oranda çalışma 

hayatında yer alması artık çift gelirli bir hayatın sürdüğünü göstermektedir. 

Yüksek oranda ihtiyaç nedeniyle çalışıldığı ile ilgili bulgular çıkmıştır. Eğitim 

seviyesinin daha çok önlisans derecesinde bulunduğu, ortaöğretim ve lise mezunu 

oranının düşük seviyede kalması kadınların eğitim hayatı içerisine alındığını 

göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Orta Gelir Tuzağı, Bireysel Krediler, Kadın 

İstihdamı  



 
 

ABSTRACT 

Banks' loan process, personal loans, loan risks, the place of women in the 

economy and the middle-income trap data were obtained on Turkey. 

Risk analysis of the loans granted in the Banking System, determining how much 

of it is an individual consumer loan, observing the reasons of Middle Income Trap 

datas in Turkey and discussing the ways to get out of the trap. To get rid of 

Turkey's Middle Income Trap caught in the trap, there are some policies that must 

be implemented. Some of these are research-development investments, national 

savings and foreign savings. Women's employment is an important factor in the 

Middle Income Trap. Economic progress will be possible only through the 

participation of women in the labor force. When the female labor force increases, 

it will make a great contribution to get rid of the Middle Income Trap. 

It has been tried to observe that women should be included in the economy by 

determining the personal loan utilization rates in terms of gender, education and 

the status of their spouses and that this is a necessity. As a result of the studies, it 

has been observed that the ratio of women in working life is close to that of male 

employees. It is seen that women are active in business life. The fact that the 

spouses of the employees take part in the working life at a high rate shows that a 

dual income life is continuing. Researchs show that high rate of reason of  

working is requirement. The fact that the level of education is mostly in associate 

degree, and the low level of secondary and high school graduates shows that 

women are included in the education life. 
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