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Amaç – 2008 yılındaki küresel finansal kriz döneminde Türkiye’deki katılım bankalarının 
konvansiyonel bankalarla performanslarının karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma ile katılım 
bankalarının kriz döneminde mevduat bankalarına nazaran nasıl bir yönetim anlayışına sahip 
oldukları belirlenmiştir. Bankaların yönetim anlayışı, ekonominin onlar tarafından nasıl 
göründüğünün bir göstergesidir. 

Yöntem – Söz konusu amacı sağlamak için dört katılım bankası ve dört konvansiyonel bankanın 
2006-2012 arası finansal tabloları geleneksel finansal yöntemlerden biri olan mali oranlar (rasyo) 
ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, grafik üzerinde karşılaştırılarak eğilim gözlenmiştir. 

Bulgular – katılım bankaları aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı açısından dönem boyunca 
konvansiyonel bankalardan daha iyi durumdadır. Sadece, dönemin sonunda aktif karlılığında 
konvansiyonel bankalar, katılım bankalarına oldukça yaklaşmışlardır. Net karların değişimi 
açısından ise, katılım bankaları kısmen istikrarlı bir seyir izlerken, konvansiyonel bankalar 
oldukça dalgalı seyir izlemişlerdir. Bir iki dönem zarar ettikten sonra çok yüksek bir kar oranı 
yakalanması mümkün olmuştur. 

Tartışma – Burada elde edilen sonuçlar, benzer konuda yapılan çalışma sonuçları ile önemli 
oranda benzerlik göstermektedir. Bunlardan öne çıkan ise, karlılık ile ilgili göstergeler olmuştur. 
Bir başkası ise, katılım bankalarının takipteki krediler açısından konvansiyonel bankalardan daha 
iyi durumda olmasıdır. Buna karşılık, diğer çalışmalarda konvansiyonel bankaların dönemde 
verdikleri kredilerin önemli oranda azalması şeklinde bir sonuç ortaya çıkmıştır.      
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Purpose – Comparison of the performance of islamic banks and conventional banks on 2008 
global financial crisis in Turkey. With this comparison, it has been determined that how İslamic 
banks have management approach compared to deposit banks in the crisis period. Banks' 
understanding of management is an indicator of how the economy is viewed by them. 

Design/methodology/approach – In order to compare the financial statements of four islamic 
banks and four conventional banks between 2006 and 2012 were analyzed with financial ratios 
(ratio), which is the traditional financial performance measurement method. The results were 
compared on graphs and trend analysis. 

Findings – Islamic banks had a stronger position than conventional banks in return on assets and 
return on equity on the crisis period. Only at the end of the period conventional banks are very 
close to Islamic banks in return on assets. In terms of the change in net profits, Islamic banks 
followed a relatively stable trend, whereas conventional banks followed a highly volatile trend. 
Conventional banks have achieved a very high rate of profit from Islamic banks after two financial 
years.  

Discussion – These results have shown significant similarity with the results of similar studies. 
The most important indicators among these were profitability indicators. The other one is that 
Islamic banks are in better than conventional banks in terms of non-performing loans. In addition, 
in different studies reported that conventional banks Credits of given during of crisis significantly 
decrease. 
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