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ÖZET 

 
2000’li yılların başlarından itibaren Türkiye’de meydana gelen ekonomik ve finansal krizler sonrasında 

bankacılık sektöründe biri dizi reformlar ve düzenlemeler yapılmıştır. Bankacılık sektörünün dinamik 

bir yapıya bürünmesini sağlayan bu düzenlemeler, aynı zamanda sektörü daha rekabetçi hale getirmiştir. 

Diğer yandan 1980’li yıllardan beri Türkiye’de mevcut olan ve 2015 yılından sonra kamu eliyle 
güçlendirilmesi amaçlanan katılım bankacılığı sektörü, konvansiyonel Bankacılık sektörünün yoğun 

rekabeti ile karşı karşıya kalmıştır. Rekabetin yoğun yaşandığı sektörlerde kârların yok olması, eksik 

rekabetin olduğu sektörlerde ise kârların kalıcı olması beklenen bir sonuçtur. Bu bağlamda, bankacılık 
sektöründe kamu kesimi tarafından eksik rekabetin oluşturulması durumunda kârların kalıcı olması, aksi 

durumda kârların yok olması gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren 4 katılım 

bankasına ait 2009:01-2020:04 aralığını kapsayan çeyrek dönemlik veriler ile birim kök analizleri 
yapılmıştır. Katıılım bankalarının kârlılık göstergesi olarak Varlıkların Getirisi (Return on Assets- 

ROA), Özkaynak Getirisi (Return on Equity- ROE) ve Net Kâr Payı Getirisi (Net Profit Margin- NPM) 

değişkenleri kullanılmıştır. Birim kök testleri sonucunda katılım bankacılığı sektöründe kârların kalıcı 

olduğu ortaya çıkmıştır. 
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ABSTRACT 

 

After the economic and financial crises that took place in Turkey since the early 2000s, a series of 
reforms and regulations have been made in the banking sector. These regulations, which enabled the 

banking sector to take on a dynamic structure, also made the sector more competitive. On the other hand, 

the participation banking sector, which has been present in Turkey since the 1980s and is intended to be 
strengthened by the public after 2015, has been face with intense competition from the conventional 

banking sector. It is an expected result that profits will disappear in sectors where competition is intense, 

and profits will be permanent in sectors where there is imperfect competition. In this context, if imperfect 
competition is created by the public sector in the banking sector, profits should be permanent, otherwise 

profits should disappear. In this study, unit root analyzes were made with quarterly data covering the 

range of 2009:01-2020:04 belonging to 4 participation banks operating in Turkey. Return on Assets 

(ROA), Return on Equity (ROE) and Net Profit Margin (NPM) variables were used as profitability 
indicators of participation banks. As a result of unit root tests, it has been revealed that profits are 

permanent in the participation banking sector.  
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