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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmada Türk Bankacılık sektörü ile uluslararası bankacılık sektörünün
karşılaştırılması yapılarak, banka kredilerin genel görünümü incelenmiştir.
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Yöntem – Bu çalışmada, 2010-2018 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların; toplam
kredileri, takipteki kredileri ve mevduatları ile bazı makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki
uluslararası bankacılık sektörünün verileri ışığında, karşılaştırmalı analiz tekniği yöntemine göre
incelenmiştir. Bankaların kullandırdıkları toplam krediler analizin odak noktasını oluşturmaktadır.
Bulgular – Küresel ekonomik istikrarsızlık, Türkiye’nin ekonomik performansını olumsuz
etkilemiştir. Türk finansal sistemin başat aktörü olan bankacılık sektörüne yansıması ise kredi
büyüklüklerinin yavaşlaması ve banka değerlerinin düşmesi olarak yansımıştır. Yaşanan ekonomik
sıkıntılara rağmen GSYH/Banka Aktifleri, Mevduatın Krediye Dönüşüm oranı ve Takibe düşen
kredi oranları gelişmiş ülkeler ortalamasından düşük, gelişmekte olan ülkelerle aynı seviyede
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tartışma – Çalışma sonuçları Türk bankacılık sektöründe yer alan tüm bankaların verileri
kullanılarak elde edilmiştir. Gelecekte yapılması düşünülen çalışmalarda, Türk bankacılık
sektöründe yer alan mevduat bankaları, katılım bankaları, yatırım ve kalkınma bankalarının verileri,
banka türleri açısından sınıflandırılarak karşılaştırmalı analiz tekniğinin uygulanabileceği
varsayılmaktadır.
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Purpose – In this study, comparing the Turkish banking sector with the international banking sector
were compared and the structure of bank loans was examined.
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Design/methodology/approach – Bu çalışmada, 2010-2018 yılları arasında Türkiye’de faaliyet
gösteren bankaların; toplam kredileri, takipteki kredileri ve mevduatları ile bazı makroekonomik
değişkenler arasındaki ilişki uluslararası bankacılık sektörünün verileri ışığında, karşılaştırmalı
analiz tekniği yöntemine göre incelenmiştir. Bankaların kullandırdıkları toplam krediler analizin
odak noktasını oluşturmaktadır.
Findings – Global economic instability had a negative impact on Turkey's economic performance.
The reflection of this on the banking sector which is the primary actor in Turkish financial system
was slower growth on loans and lower values in banking. Despite the economic difficulties, it is
concluded that GDP / Bank Assets, Deposits to Loans and Loans to Follow-up are lower than the
average of developed countries and at the same level with developing countries.
Discussion – The results of the study were obtained by using the data of all banks in the Turkish
banking sector. In the future studies, it is assumed that the comparative analysis technique can be
applied by classifying the data of deposit banks, participation banks, investment and development
banks in the Turkish banking sector in terms of different bank types.
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