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ÖZET 

Bankacılık krizleri, bankacılık sisteminin ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan bir kriz türüdür. 
Bankacılık krizleri, bankaların likidite yetersizliği, sermaye yetersizliği veya sermayelerinin tamamını kaybetmeleri 
sonucunda ödeme yükümlülüklerini yerine getirememeleri gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Finansal sistem içinde hem finansal piyasalar hem de reel sektör arasında önemli bir rol üstlenen bankacılık 
sektöründe ortaya çıkan krizler reel sektöre aktarılan kaynaklarda aksamalara yol açmaktadır. Bu durum finans 
sektörünü derinden etkilemektedir. Dünya’nın birçok yerinde meydana gelen bankacılık krizlerinin nedenleri ve 
sonuçları birbirinden farklılık göstermektedir. Ülkemizde 1994, 2000 ve 2001, 2008 yıllarında yaşanan krizler 
bankacılık sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışmada bankacılık krizlerin nedenleri, etkileri, Türk 
bankacılık sektörüne yansıması ve krizlerin gerçekleşmesini önleyecek çözüm önerilerine yer verilmiştir. 
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ABSTRACT 

Baking crises are caused by the loss of solvency in banking system. The underlying factors can be attributed to 
banks inability to carry out their repayment obligations due to certain factors like liquidity shortage, capital 
shortage and loss of all capitals of banks. Crises in banking sector which performs crucial roles both in financial 
markets and reel sector result in failure of funds transfer, and this directly affects financial sector. The reasons and 
results of banking crises observed in distinct countries substantially differ from one another. Banking crises in 1994, 
2000 and 2001, 2008 had serious negative effects on banking sector in Turkey. In this study, the causes and effects 
of banking crises and their repercussions on Turkish banking sector are discussed, and policies are recommended 
to prevent crises. 
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