Ağustos 2000'de BDDK ve Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu (TMSF) birlikte Başbakanlığa bağlı
olarak resmen faaliyete başlamıştır.
TMSF, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve
bankacılık sisteminin güven ve istikrarına
katkıda bulunmak amacıyla tasarruf mevduatını
ve katılım fonlarını sigortalamak, kendisine
devredilen bankaları ve varlıkları en uygun
şekilde yönetmek üzere daha önce 1983 yılında
TCMB bünyesinde oluşturulmuştur.
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2000 yılı başında benimsenen döviz kuru
sisteminin en önemli etkisi bankacılık sisteminde
görülmüştür. Bankacılık sektörünün aktif
yapısında da belirgin bir değişim gözlenmiş ve
kredilerin payında önemli bir artış olurken,
likiditesi yüksek olan menkul kıymet portföyünün
payı azalmıştır. Krediler içinde özellikle tüketici
kredilerinde çok hızlı bir şekilde bir önceki yıl
sonuna göre yaklaşık 4 kat artış göstermiştir. Aktif
ve pasif yapısındaki bu gelişmeler sonucunda
2000 yılında bankacılık kesiminin likidite, faiz ve
kur risklerine karşı duyarlılığı daha da artmıştır.
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Söz konusu risklerin artması yanında bankacılık
sisteminin var olan yapısal sorunlarını çözmeye
yönelik girişimlerdeki yetersizlik sistemde kriz
olasılığını ciddi bir biçimde artırmıştır. Aslında söz
konusu dönemde, bankacılık sektörünün
sorunlarının daha iyi anlaşılabilmesi ve bu
sorunların tespitinin daha kolay yapılabilmesi için
kurulması planlanan BDDK’nın da faaliyete
geçmesinin gecikmiş olması yapısal sorunların
çözümündeki karmaşıklığın ana sebeplerinden
biridir.
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Bankacılık risklerinin göreceli olarak arttığı bu dönemde
2000 yılı Kasım ayında ortaya çıkan ve tamamen likidite
krizi şeklinde yansıyan kriz, aslında kamu bankaları ve
fon bankalarının aktiflerini likidite edememesi, elinde
fon fazlası olan bankaların diğer bankalara olan
depolarını kapatması ve bazı bankaların bilançolarında
taşıdığı risklerin realize olmasından kaynaklanmış ve
daha sonra likidite krizine dönüşerek istikrar
programının Kasım 2000 tarihinde kesintiye uğramasına
neden olmuştur. Bu dönemde Etibank, Bank Kapital ve
Demirbank TMSF’ye devrolmuştur.
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Kasım 2000'de bankacılık sektöründeki ciddi
sarsıntı ve bu sarsıntıya neden olan sorunlar
2001 yılında daha da ağır hale gelmiş ve Şubat
2001 'de Türkiye'de büyük bir kriz yaşanmıştır.
Döviz kurları ve faiz oranları hızlı bir şekilde
yükselirken bankacılık sektörü öz
kaynaklarının %77'si kadar zarar etmiştir.
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Mali piyasalardaki hassas denge 19 Şubat
2001 tarihinde iyice bozularak sistemik riske
dönüşmüş, bunun sonucunda 22 Şubat 2001
tarihinde Türk Lirası dalgalanmaya bırakılmış
ve bankacılık kriziyle para krizinin birlikte
yaşandığı bir sürece girilmiştir.
Burada özellikle üzerinde durulması gereken
konu; 2000 Kasım krizinden farklı olarak 2001
Şubat döneminde ortaya çıkan krizde, riskin
sistemik bir hal almasıdır.
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Çünkü, T.C.Merkez Bankası yüksek seviyedeki
bu döviz talebine karşı likiditeyi kontrol
etmeye çalışmış, ancak, ortaya çıkan likidite
sıkışıklığı özellikle kamu bankalarının aşırı
düzeyde günlük likidite ihtiyaçları nedeniyle
ödemeler sisteminin kilitlenmesine neden
olmuştur.
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•
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Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri bankacılık
sistemimizle ilgili olarak;
Özkaynak yetersizliği,
Çok kısa vadeli kaynak yapısı nedeniyle yüksek
likidite ve faiz riskinin varlığı,
Vade uyumsuzluğu,
Yüksek kur riskinin varlığı gibi mevcut yapısal
sorunların gün yüzüne çıkmasına
neden olmuştur.
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Sonuç olarak Kasım 2000 ile Şubat 2001
dönemlerindeki krizler finansal sistemin
kırılganlığının daha da artmasına, buna bağlı
olarak banka bilançolarındaki sorunların daha
belirgin bir hal almasına neden olarak,
bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması
gerekliliğini tekrar ve çok daha ciddi bir
biçimde ortaya koymuştur.
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2001 yılında; Yaşanan ekonomik ve finansal
krizler Türk bankacılık sektöründe birleşme, satın
alma ve devirleri gündeme getirmiştir. Bazı
bankalar TMSF bünyesine alınırken bazı bankalar
da yerli veya yabancı ortak arayışına girmiştir.
Ulusal Bank, İktisat Bankası, Tarişbank,
Kentbank, Bayındırbank, Sitebank, EGS Bank,
Toprakbank TMSF'ye devredilmiştir.
• Garanti Bankası çatısı altında; Osmanlı Bankası
ile Körfezbank
• Oyakbank çatısı altında; Sümerbank, Egebank,
Bank Kapital, Yurtbank, Yaşarbank, Ulusal Bank
birleşmiştir.
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