
28 

 

 

 

KREDİ DERECELENDİRME SİSTEMİ SKORLAMASINDA KULLANILAN NİTEL 

SORU TEKNİKLERİNİN KATILIM BANKALARI NORMLARI İÇİN 

YETERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

Bülent Güdücü 

KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

bulentguducu@yahoo.com 

 

Öğr. Gör. Hasan Kazak 

KTO Karatay Üniversitesi, TSMYO 

hkazak@hotmail.com 

ÖZET: Günümüz bankacılık sisteminde kredi tahsis süreçlerinde firmalara limit tanımlanması 

için uluslararası standartlarda skorlama (derecelendirme) modelleri kullanılmaktadır. Skorlama 

kredinin ödenmeme riskinin (default riski) göstergesi olarak tasarlanan nicel ve nitel 

unsurlardan oluşan bir süreçtir. İlgili süreçte tespit edilen derece kategorileri, firmanın yatırım 

ve yatırım enstrümanının kalitesini, güvenilirliğini tespit için bağımsız bir yargıyı ifade eden 

ve gerek yatırımcılar ve gerekse diğer tüm taraflar için önemli bilgi kaynağı oluşmasını 

sağlamaktadır. Bugün bankacılık sistemi içerisinde yer alan ve İslami kuralları dikkate alarak 

kendine özgü kurallar çerçevesinde işlem yapan “Katılım Bankaları” da bu bahse konu 

skorlama modellerini kullanmaktadır. Kendine özel yapısı ve kuralları olan, fon tedarik ve 

kullandırma süreçlerinde tarafların farklı hassasiyetleri olan katılım bankalarının kendine özgü 

skorlama modellerinin olması beklenmektedir. Katılım banklarında kredi tahsis departmanında 

çalışan, bilgi ve tecrübeleri farklı kişiler ile derinlemesine mülakat yöntemi kullanılarak yapılan 

bu çalışma ile kredi derecelendirme sistemi skorlamasında kullanılan niteliksel soru 

tekniklerinin katılım bankaları normları için yetersizliği ortaya konulmuş ve çözüm önerileri 

sunulmuştur. 
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DETERMINATION OF INADEQUACY OF QUALITATIVE QUESTION 

TECHNIQUES USED IN CREDIT RATING SYSTEM SCORING FOR 

PARTICIPATION BANKS NORMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 

ABSTRACT: In today's banking system, scoring (rating) models are used in international 

standards to define limits for companies in credit allocation processes. Scoring is a process 

consisting of quantitative and qualitative elements designed as indicators of the default risk of 

the loan. The rating categories identified in the relevant process provide an important source of 

information for investors and all other parties, which express an independent judgment to 

determine the quality and reliability of the investment and investment instrument of the firm. 

Today, “Participation Banks alan, which are included in the banking system and operate within 

the framework of their own rules, taking into account Islamic rules, use these scoring models. 

Participation banks, which have their own specific structure and rules and which have different 

sensitivities of the parties in fund supply and utilization processes, are expected to have unique 

scoring models. In this study conducted in depth interview method with different people with 

different knowledge and experience working in credit allocation department in participation 

banks, qualitative question techniques used in credit rating system scoring were found to be 

insufficient for norms of participation banks and solutions were presented. 
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