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MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Türkiye’de 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ağır bankacılık krizlerinin ardından bankacılık
sektörü yeniden yapılandırma programı başlatılmış ve bankacılık sektörü yapılandırılmaya tabi
tutulmuştur. 2008 yılında yaşanan küresel kriz ise Türkiye için yeni bir zorluk dönemi oluşturmuş
ve bu süreçte de yeni önlemler alınmıştır. Alınan her türlü tedbir sektör üzerinde olumlu veya
olumsuz etkileri oluşturmaktadır. Bu nedenle, gerçekleştirilen yapılandırma çalışmalarının Türk
Bankacılık Sektörünün gelişimi üzerindeki yansımalarının ele alınması amacıyla bu çalışma
hazırlanmıştır.
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Yöntem – Türkiye’de 2003-2019/10 döneminde seçilmiş makro göstergelere (toplam aktifler,
krediler, mevduatlar, net kar, yoğunlaşma) ve finansal sağlamlık göstergelerine (karlılık, sermaye
yeterliliği rasyosu (SYR), likidite, yabancı para net genel pozisyonu, takipteki krediler) ilişkin
veriler betimsel istatistik yöntemiyle incelenmiştir.
Bulgular – İnceleme sonuçlarına göre, uygulanan yapılandırma programları ve bu kapsamda
alınan tedbirler Türk bankacılık sektörünün gelişimi üzerinde genel olarak olumlu etki yapmıştır.
İncelenen makro göstergelerde ve finansal sağlamlık göstergelerinde 2003-2019/10 döneminde
kayda değer gelişme görülmüştür. Bununla birlikte, makro göstergelerden mevduatlarda
dolarizasyon yaşandığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, finansal sağlamlık göstergelerinden yabancı
para net genel pozisyonu (YPNGP)/yasal özkaynak standart oranında %20 olan yasal sınırın çok
üzerinde gelişmeler yaşandığı; takipteki kredilerin ise %5,4 oranına ulaştığı belirlenmiştir.

Araştırma Makalesi

Tartışma – Makro ve finansal sağlamlık göstergelerinde genel hatlarıyla olumlu gelişme
yaşanmasına karşın, son dönemlerde mevduatlarda dolarizasyon ve takipteki kredilerde artış
görülmektedir. Bu durum sektör açısından yeni zorluklar oluşturmaktadır. Bu nedenle, sektöre
yönelik yeni ve kapsamlı bir yapılandırma programı uygulanması zorunlu hale gelmiştir.
Mevduatlardaki dolarizasyon ve takipteki krediler yönetilemez boyuta ulaşmadan önce sektöre
yönelik kapsamlı bir yapılandırma programı süratle ve kararlılıkla uygulanmalıdır.
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Purpose – Turkey started a banking sector restructuring program after severe banking crises seen
2000 and 2001 and banking sector was subjected to restructuring. The global financial crisis seen in
2008 created a new difficult era for Turkey and new measures were also taken in this process. All
measures taken have positive or negative effects on the sector. For this reason, this study is
prepared in order to address the effects of the structuring efforts carried out on the development of
the Turkish Banking Sector.
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Design/methodology/approach – Data in Turkey for the period of 2003-2019/10 regarding macro
indicators (total assets, loans, deposits, net income, and concentration components), and financial
stability indicators (profitability, capital adequacy ratio (CAR), net foreign currency position,
liquidity, nonperforming loans components) are analyzed with the descriptive statistic method.
Findings – According to the results of the examination, it is determined that the structuring efforts
carried out and measures taken have a positive effect generally on the development of the Turkish
banking sector. Macro and financial stability indicators examined have experienced remarkable
development for the period of in 2003-2019/10. However, dollarization has been observed in
deposits which are one of the macro indicators. On the other hand, net foreign currency position
(YPNGP)/legal equity standard ratio has been quite above the legal limit of 20%; and nonperforming loans reached 5.4% which are both the financial stability indicators.
Discussion – Although a significant development has been in macro and financial stability
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