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Türk Bankacılık Sektöründe 
Konsolidasyonların Hisse Senedi 
Getirileri Üzerine Etkilerinin Analizi

Özet

Dünya ölçeğinde finansal sektörde dikkate değer bir yeniden yapılanma ve konso-
lidasyon süreci yaşanmaktadır. Dünya’da 1980’li yıllarda başlayan finansal liberali-
zasyon, teknolojik gelişme ve küreselleşme süreci finans sektöründe faaliyet gös-
teren bankaları yoğun bir rekabetle karşı karşıya bırakmıştır. Söz konusu rekabete 
uyum sağlayamayan bankalar çözümü birleşme ve devralmalarda bulmuştur. Geliş-
miş ülkelerde konsolidasyonlar piyasalar tarafından gönüllü olarak gerçekleşirken 
gelişmekte olan ülkelerde daha çok kamu tarafından zorunlu olarak gerçekleştiril-
mektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal krizler sonrasında 
büyük zararlarla karşı karşıya kalan ve sermayesi zayıflayan bankalar gönüllü olarak 
yada kamu eliyle konsolide olmaktadır. 

Ülkemizde de gerek 1994 krizi gerekse 2001 krizi banka konsolidasyonlarını hız-
landırmıştır. Kriz sonrası dönemde kamu eliyle konsolidasyonlar ağırlıkta iken son 
yıllarda gönüllü konsolidasyonlar dikkat çekmeye başlamıştır. Çalışmada bankaları 
konsolidasyona iten nedenler ve bu oluşumun etkileri ele alınmıştır. Ayrıca olay çalış-
ması (Event Study) metodu kullanılarak Türk bankacılık sektöründe en son gerçek-
leştirilen beş büyük konsolidasyonun Banka Endeksi üzerine etkileri incelenmiştir.
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Analysis of the Effects of Consolidations on Stock 

Returns in Turkish Banking Sector
Abstract

There is a noticable restructuring and consolidation process in financial sec-
tor at worldwide. The financial liberalization, technological development 
and globalization process in 1980’s faced the banks with high competition. 
The banks that could not accordance with competition in question found the 
solution at mergers and acquisitions. While the consolidations are realized 
voluntarily in developed countries, rather realized with force by public in 
developing countries. Especially, the banks faced with high losses and wea-
kend capital after living financial crises in developing countries, consolida-
ted obligatory or voluntary.

Also in Turkey, the 1994 and 2001 crises accelerated the bank consolida-
tions. While the consolidations forced by public after crises period, volun-
tary consolidations attract attention in recent years. Aim of this study is  to 
analyse the causes and the effects of consolidation in banking sector. Furt-
hermore, by using event study method, the effects of five bank consolidati-
ons that recently realized on Banking Index are investigated.
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