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Türkiye’de Yaşanan Kasim 2000 ve 
Şubat 2001 Krizlerinin Bankacilik 
Sektörü Üzerindeki Etkisinin 
Değerlendirmesi

Özet
Ülkeleri krize götüren ekonomik dengesizlikler arasinda; cari işlemler açiği, diş ticaret bi-
lançosu açiği, yüksek enflasyon, kur politikalari, ulusal paranin aşiri değerlenmesi, kamu 
finansman açiği gibi makro ekonomik nedenler sayilabilir. Bunlara, bankacilik sektörünün 
gelişmemesi, sermaye yetersizlikleri sonucu yabanci sermaye yatirimlarinin; özellikle port-
föy ve kisa vadeli sermaye hareketlerinin olumsuz etkisi de eklenebilir. 1980’den sonra kü-
reselleşme ve finansal serbestleşme dünyada hizla yayilmaya başlamiş sermaye hareket-
lerinde önemli dalgalanmalar yaşanmiştir. Son yillarda dünyada ve ülkemizde; makroeko-
nomik dengesizlikler sonucu reel krizler, finansal entegrasyon sürecinin etkisiyle de finan-
sal krizler yaşanmaktadir. Türkiye ekonomisinde varolan sorunlar yaşanan ekonomik kriz-
lerle birlikte derinleşmiştir. 24 Ocak 1980 Kararlari sonrasinda Türk bankacilik sektörü hiz-
li bir değişim sürecine girmiştir. Özellikle Türkiye’de Kasim 2000 ve Şubat 2001 krizlerin-
de zayif olan bankacilik sektörü büyük zarar görmüştür. Bu çalişmada Türkiye’de yaşanan 
Kasim 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin bankacilik sektörü ile yakindan ilişkili olduğu sonu-
cuna varilmiştir. Bunun yaninda Türkiye’de yaşanan Kasim 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin 
nedenleri ve krizin çözümü için alinan tedbirlerin neler olduğu ortaya konmuştur. Ülkelerin 
bankacilik krizi yaşamamasi ve güçlü bir ekonomiye sahip olmasi için neler yapmasi ge-
rektigi açiklanmaya çalişilmiştir. 
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The Evaluation of Influences on Banking Sector of 
the November 2000 and February 2001 Financial 
Crises Experienced in Turkey

Abstract
Among the economical imbalances which push countries toward economical crises, macro 
economic reasons such as foreign trade balance deficit, macro economic current account 
deficit, high inflation, exchange rate policies, excessive revaluation of the national currency 
can be considered. In addition, underdevelopment of the banking sector and negative im-
pact of foreign capital investments, especially portfolio and short term investments as a re-
sult of capital insufficiency can also taken into account. Globalization and financial liberali-
zation have been spread over the world after 1980 and there has been a significant fluctua-
tion on capital movement. In recent years, reel crises caused by macroeconomic imbalan-
ces and fiscal imbalances under the impact of financial integration process have been ta-
king place both in our country and the world. Turkey’s existing economic problems has de-
epen because of these financial crises. After the stabilization programmed of January 24, 
1980 Turkish banking sector come into a rapid change process. In Turkey, especially weak 
banking sector has significantly damaged with November 2000 and February 2001 financi-
al crisis. In the study, it is founded that there is a strong correlation between banking sector 
and November 2000 and February 2001 crisis. Also it is exposed that what have been the 
reasons and prior indications of the November 2000 and February 2001 crises experien-
ced in Turkey and the precautions taken so as to eradicate those. It is tried to explain what 
the countries should do in order not to live a banking crises and to have a strong economy.  
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